Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

5-9-2018

Aanwezig: 20 personen
Locatie HvdW De Zuidpilaar

1. Welkom/vaststellen agenda.
Welkom aan allen op deze derde bijeenkomst van dit jaar.
In verband met het vijfjarig bestaan van het netwerk is er vanavond lekkere
vlaai. Er zijn diverse afmeldingen o.a. van de stadsdeelmanager Pieter van de
Rijdt en de wijkagent Jan Reiniers.
Het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid bestaat uit ons allemaal die aan deze
vergaderingen deelnemen. De bestuursleden zijn niet de personen die alles
doen.
2. Mededelingen (kort).
Tipi’s Venlo-Zuid:
Omdat wij graag van de bewoners in de wijk willen horen wat er speelt op het
gebied van welzijn, zorg, wonen en werken is de werkgroep Tipi’s Venlo-Zuid
afgelopen voorjaar 6 keer de wijk ingegaan met een grote tent (tipi). Naar de
mensen toe dus. We hebben gestaan bij het Hagerweike, winkelplein en
pleintje Anne Frankstraat. Ondanks de weinig bezoekers is er toch een
behoorlijke lijst met punten opgesteld, waarvan de meeste opgelost. Mooi om
te vermelden is dat de werkgroep van het winkelplein een doorstart heeft
gemaakt om de problemen rondom het plein op te lossen. De werkgroep heeft
besloten om dit najaar weer de wijk in te gaan. In het najaar op 24 oktober
staan we op het winkelplein, op 31 oktober bij Mariënhoven en op 7 november
bij Via Crescendo.
Parkeren:
In de St-Va-Za hebben jullie kunnen lezen dat de huidige blauwe zones zijn
geëvalueerd. Er is een parkeerdrukmeting in opdracht van de gemeente
gedaan. Er zijn enquêtes geweest en er zijn gesprekken met bewoners
gevoerd.
Op 28 augustus heeft het college besloten de blauwe zone uit te breiden. Voor
onze wijk zijn dat de volgende straten:
Emmastraat (tussen Willemstraat en Zwanenstraat)
Antoniusstraat (tussen Sloot en Sloterbeekstraat)
Sloterbeekstraat (tussen Sloot en Antoniusstraat).
Voor deze straten is uit de parkeerdrukmeting gebleken dat de parkeerdruk
flink is gestegen na invoering van de blauwe zone en uit de enquête is
gebleken dat in deze straten voldoende draagvlak is.
Bewoners van deze straten zijn middels een brief op hiervan op de hoogte
gebracht. Komende weken wordt de uitvoering voorbereid en het doel is om
voor de winter alles buiten gerealiseerd te hebben.
Joop Manders vraagt specifiek naar de situatie bij de driehoek Math.
Wibautstraat, de werkgroep Parkeren zal hier nog specifiek met de
gemeenteambtenaar over spreken. Niet alle wensen van de werkgroep zijn
meegenomen door de gemeente.

Mathy Hecker vraagt naar de maatregelen omgeving Willemstraat/Pater
Schloozhof e.o. Ook daar is een stevige toename van de parkeerdruk, maar
worden geen maatregelen genomen, terwijl de buurt die wel zou willen. Ook
geeft ze aan deel te willen nemen aan de werkgroep. De parkeerdrukmetingen
zijn alleen uitgevoerd in de gebieden met de blauwe zones en direct daaraan
liggend. De metingen in het gebied betaald parkeren volgen later dit jaar.
Venlo-Zuid-Schoon.
Op zaterdag 15 september 2018 gaan we alweer voor de 12e keer de hele
wijk Venlo-Zuid schoonmaken met een grote groep vrijwilligers. Zin om mee te
helpen, noteer deze datum alvast in jouw agenda.
Professor Gelissensingel (Joop).
Op 15 augustus heeft het comité Prof. Gelissensingel samen met een
afvaardiging van het bestuur van Bewonersnetwerk Venlo-Zuid, een gesprek
gehad met de “nieuwe “wethouder Hr. Peeters, die o.a. Leefbaarheid in zijn
portefeuille heeft, en dhr. v.d. Beek als beleidsadviseur verkeer.
Na de voorstellingsronde ging het verder met een algemene discussie ten
aanzien van de overlast op de Prof. Gelissensingel. De wethouder bood zijn
excuses aan voor de dingen die in het verleden niet goed (fout) zijn gegaan.
De wethouder noemde dit een persoonlijke belevenis. Gaandeweg besloot de
wethouder deze discussies abrupt te stoppen en zijn beslissingen duidelijk te
maken. Op grond van de gegevens van een onlangs uitgevoerde
verkeerstelling op de Prof. Gelissensingel, als actuele check up van
voorafgaande metingen, zal er door de gemeente al dan niet geacteerd
worden, aldus de wethouder. Blijkt dat de waarden binnen de normen blijven,
zal er geen actie worden ondernomen; blijken de normen overschreden
worden, zal de gemeente hier wel op acteren.
Tot slot opperden Ed Bastiaans en Jack Driessen, het voorstel om uit eigen
middelen een smiley aan te schaffen voor de werkgroep Verkeer en in roulatie
te brengen in Venlo-Zuid. Dit werd door de wethouder geaccepteerd.
Het is nu afwachten, wanneer de check up gegevens met ons gedeeld gaan
worden.
De voorzitter stelt de vergadering dus voor om die smiley uit eigen middel te
financieren. Het beheer zal bij de gemeente berusten. Die smiley zal extra in
de wijk komen te hangen op plaatsen die de werkgroep verkeer zal
aandragen. De vergadering neemt dat voorstel met ruime meerderheid aan.
3.

Verslag van 6-6-2018.
Bij agendapunt 7, rondvraag, bij Christel Briescke, waar rietjes staat moet
bekers staan. Verder geen aanvulingen.

4.

Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen.

Aanvullingen op de StaVaZa.
Buurt Bestuurt: Ed Bastiaans, de voorzitter zal nog een evaluatie opstarten.
Buurtbus: loopt alles naar verwachting.
Buurtpreventie: de secretaris neemt nog contact op met de kartrekker, daarna zal
die werkgroep gestreept worden omdat we er niets meer van horen en de

groep niet meer actief schijnt te zijn.
Wijktheater: er hebben zich 22 mensen aangemeld. Ze beginnen met 16
personen, er zijn dus enkele mensen op de wachtlijst terechtgekomen.
Jeugdgroep: Stephan is in gesprek met een groep jongeren 18-22 jarigen die
zich ophouden in de omgeving van het Nedinsco gebouw om daar ergens een
hangplek te realiseren. Als het plan concreter is zal het worden doorgezonden
naar het netwerk.
Vierpaardjes: 24/25 september is weer klankbordvergadering.
Verkeer: we hebben het eerste jaar gehad van de roulatie van de Smileys die
met gelden uit het GVVP zijn aangeschaft om door de hele gemeente te
rouleren. In Venlo-Zuid hangt de smiley drie/vier keer ongeveer 5 tot 6 weken.
St. Maarten: deze werkgroep heeft maar één maal per jaar een activiteit
namelijk de St Maartenoptocht met de troshoop. Die groep zoekt versterking,
staande de vergadering bieden zich drie mensen aan.
5

Scootie-club, voorstellen.
Marjos Papen, Mies Helwegen en Marian Daenen stellen zich voor en
vertellen over hun worsteling met het kunnen gebruiken van een scootmobiel
en hoe ze elkaar en anderen hierbij willen helpen. Ze hebben elkaar ontmoet
bij Resto van Harte en wilden een scoottieclub oprichten met gelijkgezinden.
Stepah Bogdanski, bewonersondersteuner kwam met hen in contact en helpt
hen daarbij. De op te richten vereniging is voor groot Venlo.

6.

Evaluatie vijf jaar Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
Rondgang langs de vergadering waarbij ieder vooraf
nadenkt over de antwoorden op de vragen;
Wat gaat er goed?
Waar kunnen we wat verbeteren?
Hoe kunnen we dat doen?
Bij het voorbereiden van de agenda afgesproken om na vijf jaar tijd onszelf
eens tegen het licht te houden.
Punten die als goed ervaren werden.
De basis, de structuur is goed. Anders dan het voormalige Wijkoverleg maar
prima werkbaar.
Projecten waar alleen maar bewoners bij betrokken zijn lopen goed.
De werkgroepen werken goed, er zit veel energie in.
Animo, betrokkenheid van de projecten en werkgroepen.
Wijkkrant.
Verbindende van de opzet.
Basisstructuur, werken met werkgroepen.
Punten die verbeterd kunnen worden.
Projecten waar betrokkenheid van de gemeente bij nodig is verlopen vaak
uiterst traag.
Iemand zegt dat het bestuur zich actiever moet opstellen.
Meer samenwerking met grotere partners.
Meer gemeente-onafhankelijke projecten.

Bij vergaderingen te lang stilstaan bij bepaalde onderwerpen.
Geen reclamepresentaties in de vergadering.
Nodigen bewoners uit voor projecten.
Hoe kunnen we dat doen?
Is het vanzelfsprekend dat wij taken van de gemeente overnemen?
Strakker vergaderen.
Sneller anticiperen op situaties in de wijk.
Zichtbaarheid bestuur.
Out of the box denken. Op een andere manier de bewoners betrekken.
Waarom haken steeds groepjes af.
Kees Dijkmans heeft per email een reactie gedaan, de secretaris vat dit
samen, de reactie is hieronder opgenomen.
Bestuur zal zich meer actief moeten opstellen bij het indienen en vervolg van
vraagstukken door bewoners uit de wijk. Ondersteuning geven niet te lang
achterover leunen. Bezinnen hoe te werk te gaan en in het openbaar zichtbaar
worden. Zie plan IJsvogelstraat.
Verloedering van de wijk pikt u niet actief op en laat de bewoners het zelf
uitzoeken.
Positief was wel de late inbreng van het probleem Anne Frankplein. Alleen het
resultaat is niet navenant de inzet. Jammer. Dit ligt zeker aan de inzet en
opzet van de gemeente.
Evaluatie heeft nog steeds niet plaats gevonden.
Dus conclusie: Meer uw gezicht laten zien in vraagstukken en niet te lang
blijven hangen in vergaderen zonder resultaat. Subsidies geven aan projecten
die het nodig hebben. 1000 euro aan KuCuloere blijkt geld over de balk gooien
te zijn. Tevens zegt de organisator dat ze zelf reddend zijn en waren. Waar is
deze 1000 euro aan opgegaan. Dezelfde aanvrager had grote bezwaren tegen
het geven van een klein subsidiebedrag aan de mokken. Foei.
Ook de agendapunten strikt houden aan de buurt en kort door de bocht
houden. De verhalen lopen uit.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor de feed back en de complimenten.
Al met al een behoorlijk aantal reacties met mooie verbeterpunten. Hier en
daar ontstond al een discussie, maar we hebben afgesproken dat eerst het
bestuur de evaluatiepunten met elkaar bespreekt. Op de vergadering van 12
december maken we hier een agendapunt van en komen we op
bovenstaande punten terug.
De voorzitter legt nogmaals de werkwijze van het Bewonersnetwerk VenloZuid aan de vergadering uit. Het Bewonersnetwerk zijn we allemaal!
Als er initiatieven, problemen of projecten zijn in de wijk, dan worden er
werkgroepen opgericht die zelfstandig hiermee aan de slag gaan. Degene die
het initiatief, probleem of project aandraagt is vaak ook de kartrekker van de
werkgroep. Hij/zij werft een aantal vrijwilligers waarmee hij/zij dan aan de slag
gaat. Het bestuur wordt door de werkgroep geïnformeerd over de voortgang.
Men kan natuurlijk wel terecht bij het bestuur voor advies en eventueel
financiële middelen. Iemand van het bestuur zal ook aansluiten bij de
werkgroep als dreigt vast te lopen.

Als bestuur kunnen we onmogelijk taken van alle werkgroepen op ons nemen.
Dit is nooit het uitgangspunt geweest. Indien dit toch gewenst is dan mag
iemand anders de rol van voorzitter gaan vervullen. Het bestuur is zeer
betrokken bij de wijk en steekt veel werk en tijd in het Bewonersnetwerk. Het
moet echter wel te doen blijven.

7.

Rondvraag.
Peter Gaal, bewoner van de Broekhofstraat vertelt over de plannen die OBS
De Koperwiek had om een sportzaal te stichten met een grootte van 10 mtr.
hoog, 17,5 mtr. breed en 22 mtr. lang. Dat allemaal onder andere ten koste
van een aantal monumentale bomen in die omgeving. De omwonenden waren
met het voorstel niet gelukkig en hebben wijzigingen en aanpassingen
voorgesteld. Dat is al langere tijd geleden gedaan. In de hele procedure zijn
de omwonenden erg slecht op de hoogte gehouden van alles en via via
hebben ze moeten vernemen dat het plan in de oude vorm van tafel is.
Officieel weten de buurtbewoners nog niets. Ze hebben het via een
nieuwsbrief van school moeten vernemen.
Om kort te gaan is een en ander niet volgens de regels van behoorlijk bestuur
gelopen. Het voorstel wordt gedaan om een werkgroep op te richten omgeving
Broekhofstraat die voor het Bewonersnetwerk e.e.a. zal volgen en ook in de
buurt zal voorleggen. Dhr. Gaal zal kartrekker zijn en heeft al enkele
medestanders in de buurt.

8.

Afsluiting.
De vergadering is al met al met meer dan een half uur uitgelopen. Het
gestelde om de vergadering wat strakker te leiden klopt, maar we hebben
goede punten gehoord en het is goed dat we daar de tijd voor genomen
hebben. Met dank voor aller aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter de
vergadering.
De volgende vergadering is op woensdag 12 december 2018.

