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Locatie HvdW De Zuidpilaar
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Welkom/vaststellen agenda.
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom; hij ziet een aantal nieuwe gezichten en
vraagt die om zich voor te stellen.
Marinka Coenders, de nieuwe directeur van BS De Zuidstroom, Leon van der Elsen,
de nieuwe stadsdeelmanager voor onze wijk; hij heeft er zin in. Herman Gaal vertelt
dat hij ook eens komt kijken op onze vergadering. En Antoinette Bastiaans en Bart
Kuntzelaers, beiden van Groen Licht voor agendapunt 5.
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Mededelingen.
Parkeren: in de Sta-Va-Za is geschreven dat er dit voorjaar door de gemeente een
brede maatschappelijke discussie georganiseerd wordt waarbij iedereen kan
aansluiten. Het doel was om het parkeerbeleid voor langere termijn vast te leggen.
Ed Bastiaans heeft hierover contact gehad met Jasper van Beek. Hij heeft laten
weten dat dit waarschijnlijk pas volgend jaar zal gaan plaatsvinden. Dringende zaken
kunnen altijd met Jasper van Beek via de werkgroep parkeren doorgesproken
worden.
Venlo-Zuid-Schoon. Op 13 april a.s. gaan we alweer voor de 13e keer met een grote
groep vrijwilligers de wijk in om het zwerfafval op te ruimen. Als jullie tijd en zin
hebben kunnen jullie deze datum in jullie agenda zetten.
Wist u dat het aantal inwoners in onze mooie wijk met 410 inwoners is toegenomen.
(afgerond is dat 4%): van 9.775 in 2013 tot 10.185 in 2018. Als iedereen elke dag een
stukje zwerfvuil opraapt/opruimt zijn dat 10.000 stuks per dag. Jaarlijks zou met
weinig moeite 3.500.000 stuks zwerfafval uit de wijk verdwijnen.
Bouwplannen Sloterbeekstraat. Vorig jaar is een eerste bijeenkomst van
omwonenden geweest. Op uitnodiging gemeente en voorstel van het BNVZ. Daar
waren ongeveer 15-20 belangstellenden, daarvan wilden er vijf meedenken in een
werkgroep. Die is weer bij elkaar gekomen en hebben de stand van zaken gehoord
en besproken. Plan is om via de Wijkkrant de wijk bij te praten en wellicht in het
najaar een bewonersavond te organiseren.
Hagerweike. Begin februari hebben Ed en Jack met ’n bestuurslid van het
Hagerweike gesproken over de zorgen die er over het Hagerweike zijn. Die zorgen en
klachten komen op diverse manieren binnen bij netwerk. Gaan over de beperkte
opening van speeltuin en grote drukte tijdens schooltijden van de Koperwiek. Ook
beperkt aantal vrijwilligers is punt van zorg. Na dat gesprek besloten om e.e.a. breder
te maken en diverse sleutelfiguren uit de wijk erbij te vragen. Die bijeenkomst is
afgelopen maandag geweest en zal over twee maanden worden voortgezet. Hierbij
aanwezig waren: Pieter Jansen, Rob Achten (beiden bestuur Hagerweike), Leon van
der Elsen (stadsdeelmanager), Stephan Bogdanski (bewonersondersteuner) Roger
Spitz en Ted Merkus (beiden werkgroep Beatrixpark), Leon Peters (manager
Koperwiek), Ruud Kol (wijkondersteuner) Ed Bastiaans en Jack Driessen
(Bewonersnetwerk Venlo-Zuid). Doel van de bijeenkomst is om duidelijkheid te
krijgen waar we heen willen met ’t Hagerweike. Oplossingen zoeken op korte termijn
om dit jaar weer normaal operationeel te zijn, maar ook vooral kijken waar we over vijf
jaar willen staan met de speeltuin.

Gesprek wethouder Alexander Vervoort. Morgenmiddag hebben Jack en Ed een
gesprek met wethouder Alexander Vervoort en stadsdeelmanager Leon van der
Elsen. We willen van gedachten te wisselen over het reilen en zeilen in onze wijk en
van de diverse processen die samen met de gemeente gedragen worden. Er gaan
zaken goed en er zijn verbeterpunten. Op die manier willen we tot een afstemming
komen waardoor de bewonersparticipatie vlotter verloopt.
Rookvrije school Den Hulster in 2020. Binnen college Den Hulster zijn ze druk
bezig om de school rookvrij te maken. Per 2020 mag er niet meer op school of op het
schoolterrein gerookt worden. Hiervoor hebben ze een werkgroep opgericht waaraan
ook de GGD deelneemt. Omdat de mogelijkheid bestaat dat leerlingen de wijk in
gaan om te roken en hun zorgen hierover, hebben ze het Bewonersnetwerk benaderd
om deel te nemen en mee te denken. Jack en Ed nemen deel aan de werkgroep. Op
dit moment wordt geïnventariseerd of andere scholen, wijkgebouw etc. ook met dit
onderwerp bezig zijn of zijn geweest. Aanvulling, de basisscholen in de wijk zijn al
rookvrij evenals het gebouw van VSO ’t Wildveld en de kinderboerderij, daar mag nog
wel op het terras gerookt worden. Wellicht ook verbreding zoeken bij scouting en
Fontys.
Gerard Cornelissen houdt een betoog om als BNVZ wakker te blijven, er zijn veel
plannen om te bouwen. Onze wijk moet niet dichtslibben.
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Verslag van 12-12-2018.
Helmie van Dijk vraagt waar de bijdrage van Kees Dijkmans is. Deze is geplaatst bij
het stuk over kamerverhuur. De bijdrage over ondergrondse afvalcontainers is niet
geplaatst, omdat dat vorig jaar bij de werkgroep VZS is ondergebracht, daar het te
lang stil lag. Ook heeft zij ’n vraag over de hangjongeren op Anne
Frankstraat/Tiberstraat. Hierover vertelt de voorzitter dat de werkgroep daar, die
gewerkt heeft volgens de Buurt Bestuurt- methodiek, klaar was en dat er ook een
evaluatie heeft plaatsgevonden. De tijdens die sessies gedane afspraken gelden nog
steeds.
Ruud Kol geeft nog een samenvatting van de bevindingen van de sessies van Tipi’s
Venlo-Zuid. Van de 23 personen die kwamen bleek het merendeel een punt van
aandacht voor de gemeente te hebben, die zijn rechtstreeks zijn doorgezet. (verslag
komt in de wijkkrant)
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Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen.
Embert Maas vraagt uitleg naar de kolom met nummers bij het onderwerp Smiley. Dat
zijn de nummers van de lantaarnpalen waar die smileys aan moeten komen te
hangen. Ed Bastiaans vult aan dat we hebben gevraagd waar onze smiley, die we
zelf hebben gekocht, is gebleven. Leon van der Elsen heeft nog niet de kans gehad
om hier achteraan te gaan.
Mathij Hecker vertelt dat er in de omgeving waar zij woont, Willemstraat, veel overlast
van kamerbewoners is. Het komt voor dat er in een woning meer dan 10 mensen
wonen, en die hebben allemaal auto’s die in de omgeving parkeren en niet er voor
betalen.
Ook bij de StaVaZa vraagt Helmie van Dijk nogmaals aandacht voor de overlast op
het plein. Ze vertelt dat ze gesproken heeft met een professioneel jongerenwerker die
actief is in Blerick en kansen ziet om de situatie bij de Tiberstraat te verbeteren. Ze
zal het bestuur via de mail verder inlichten. Weer vertelt de voorzitter dat de
afgesproken regels nog steeds gelden. Als aanvulling kan worden gegeven dat Rob
Loues nu de regisseur jeugdoverlast is.
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Presentatie van de methodiek ‘Piëzo (Groen Licht).
Antoinette Bastiaans en Bart Kuntzelaers.

Stichting Groen Licht NML werkt sinds 2019 met de methode ‘Piëzo’. Een instrument
om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee
hun mogelijkheden) om te participeren te vergroten. Ook legt de methodiek
verbinding tussen mensen, organisatie en de samenleving als geheel. Ons
uitgangspunt daarbij is dat iedereen mee kan doen. Het startpunt daarvoor is het
ontdekken -en direct inzetten- van het talent van mensen.
Met de PiëzoMethodiek krijgen mensen de gelegenheid zich te ontwikkelen naar een
voor hun gewenste en passende rol in de maatschappij. De PiëzoMethodiek is een
stappenplan bestaande uit vijf fases. Aan het einde van iedere fase heeft de
deelnemer iets nieuws geleerd. Deelnemers kunnen in iedere fase in- of uitstromen,
afhankelijk van hun (voor)opleiding, capaciteiten en wensen. Beoogd eindresultaat is
dat mensen optimaal meedoen in de maatschappij. Dat kan het volgen van een
opleiding zijn, het verrichten van betaald werk of vrijwilligerswerk.
De PiëzoMethodiek is een bottom-up benadering. Deelnemers bepalen zelf – in
overleg met Groen Licht – welke ontwikkelingsdoelen zij zich stellen en aan welke
Groen Licht-activiteiten zij daartoe willen deelnemen. Op deze manier worden
mensen individueel benaderd en wordt ieder individu gestimuleerd zijn eigen
‘oplossing’ te vinden of te bedenken. De oplossing is gericht op meer
zelfwerkzaamheid, uitgaande van talenten, vaardigheden en zelfcontrole. Het
uitgangspunt is dat mensen zich bewust worden van wat ‘goed’ voor hen is. Hun
belang moet echter zo veel mogelijk parallel lopen aan het belang van de
maatschappij. Als ze dit inzien dan ontstaat er energie en synergie. Het individu zet
zich dan in voor zichzelf maar ook voor de maatschappij, wil zich ontwikkelen en komt
tot bloei.
De PiëzoMethodiek bestaat uit vijf fasen. Hieronder zijn de verschillende fasen
weergegeven. In- en uitstromen kan in iedere fase. Het is van belang aan te geven
dat niet iedereen zich ontwikkelt naar een fase-4-uitstroom. Zo kan het zijn dat
deelnemers aan activiteiten in fase 1 deelnemen en niet in staat zijn om door te
groeien naar de volgende fase(n).
De fasen zijn als volgt te omschrijven:
Fase 0: deelnemers worden maatschappelijk geactiveerd. Middels een huisbezoeken ook op andere manieren - worden potentiële deelnemers benaderd en wordt de
persoonlijke situatie van de deelnemer in kaart gebracht.
Fase 1: deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan een activiteit in een
veilige en stimulerende omgeving. Er wordt bij de keuze voor een activiteit uitgegaan
van het talent van de deelnemer en gekeken naar welke kennis en vaardigheden de
deelnemer (verder) wil ontwikkelen.
Fase 2: gaat de deelnemer lerend vrijwilligerswerk uitvoeren binnen een veilige en
stimulerende setting. De deelnemer wordt begeleid om zijn/ haar vaardigheden verder
te ontwikkelen.
Fase 3: deelnemers gaan lerend vrijwilligerswerk doen -buiten de veilige omgeving
van fase 1 en 2- bij partnerorganisaties. De deelnemer wordt gecoacht om zijn/haar
vaardigheden verder te ontwikkelen; het gaat hierbij ook om werknemers/vrijwilligersvaardigheden.
Fase 4: op een actieve manier worden deelnemers in deze fase begeleid naar
opleiding en/of een reguliere baan. Steeds wordt gekeken ‘wat is nodig’ voor de
deelnemers aan deze laatste fase van de PiëzoMethodiek om deze fase zo goed
mogelijk te doorlopen.
Contact via: Antoinette Bastiaans: Antoinettebastiaans@groenlichtnml.nl
06-12147347 of Bart Kuntzelaers: bartkuntzelaers@groenlichtnml.nl 06-53729559.
Noot van de notulist, sommige delen van bovenstaande zijn iets anders verteld, maar
nu overgenomen uit een publicatie van Groen Licht.

6

Werkgroep Budget.
Jack Driessen, secretaris/penningmeester vertelt dat in de loop van 2018
verschillende aanvragen voor een financiële bijdrage van het BNVZ zijn
binnengekomen. Die lieten ruimte open voor discussie en vragen. Omdat binnen het
bestuur van het BNVZ de wens kwam om dat wat breder te bekijken werd een
groepje mensen bij elkaar gebracht om naar de regels hiervoor te kijken. Die groep
bestaat uit: Hans Thijssen, Miel Lommen, Stephan Bogdanski, Gerard Cornelissen en
het bestuur, Ed Bastiaans, Marian Doensen, Ted Merkus en Jack Driessen. Deze
groep heeft de afspraken uit 2016 wat anders geformuleerd en die nemen we door via
de beamer. Deze afspraken worden aangenomen en de regels voor het Wijkbudget
en een aanvraagformulier hiervoor zal op de website zullen worden geplaatst.
Een heel belangrijke verandering zal zijn dat een bijdrage voor een project dus echt
éénmalig zal zijn.
Ook belangrijk om te vermelden is dat het wijkbudget per 1 januari 2019 door de
gemeente is teruggebracht naar €0,-. We hebben wel nog wat reserves waaruit we
kleine bijdragen kunnen doen en hopen natuurlijk dat de gemeente in de toekomst
wel budget ter beschikking zal stellen.
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Verslag kascommissie.
Teun Hol en Mart Peters hebben op 6 februari bij de penningmeester thuis de stukken
gecontroleerd. Ze hebben geen onregelmatigheden kunnen vinden. Alles was in orde.
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Rondvraag.
Marian Verstraaten, vraagt waarom het in het gebied Oude Beemden plotseling
verschillende wijzigingen omtrent de regels voor aanlijnen honden zijn gekomen. Via
de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon zal dit worden nagevraagd.
Helmie van Dijk zal een vraag op de mail zetten.
Gerard Cornelissen geeft door dat er in de omgeving van het Domushuis overlast is
door straatdealen en bedelen. Er bestaat een klankbordgroep voor dit soort dingen,
daar s.v.p. melden.
Herman Gaal vraagt aandacht voor de problematiek bij de groenvoorziening Onze
Lieve Vrouweplein en Saxenkampstraat. Hij loopt al meer dan drie jaar bij de
gemeente tegen muren en uitvluchten om e.e.a. op te lossen Via de
stadsdeelmanager zal e.e.a. worden onderzocht.
Roger Spitz is benieuwd wat het gesprek met de wethouder morgen gaat opleveren.
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Afsluiting.
De voorzitter sluit met dank aan allen om 20:55 uur de vergadering.

