Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

12-12-2018

Aanwezig: 36 personen
Locatie HvdW De Zuidpilaar

1.

2.

3.

Welkom/vaststellen agenda
De voorzitter heet allen welkom, iets later dan zevenen maar gezien de
volle agenda gaan we vlot van start.
Mededelingen (kort)
Nieuwjaarsreceptie!
Het Huis van de Wijk en het Bewonersnetwerk gaan voor alle vrijwilligers
op donderdag 17 januari van 17:00 uur tot 19:30 uur een
nieuwjaarsreceptie organiseren.
Parkeren: Vandaag heeft Jack telefonisch contact gehad met Jasper van
Beek. Er ontbreken bij basisschool de Zuidstroom nog blauwe strepen. De
opdracht ligt bij de aannemer. Ook het aanbrengen van blauwe strepen op
het kruisvlak in de Anne Frankstraat wordt op dit moment binnen de
gemeente besproken.
Smiley: In de plenaire vergadering van september hebben we positief
gestemd over de aanschaf van een eigen smiley. Jack wil deze via de
gemeente bestellen om op deze manier de BTW uit te sparen. Wij krijgen
voor het einde van het jaar hierover uitsluitsel.
Venlo-Zuid-Schoon.
Afgelopen maand was de werkgroep VZS een van de drie genomineerden
voor het groene lintje. GroenLinks Venlo reikt dit lintje uit. Dit is een
onderscheiding die gaat naar mensen, organisaties en bedrijven die zich
inzetten voor een groen en schoon Venlo, of werken aan een groene en
duurzame economie. GroenLinks wil zo groene initiatieven een compliment
geven. Het was spannend. Met één punt verschil heeft Hoeve Jamboors
gewonnen.
Handhaving: Inmiddels is gestart met extra handhaving op zwerfafval. De
werkgroep heeft de hotspots met tijdstippen doorgegeven aan de
gemeente, zodat de handhavers gerichter kunnen controleren.
Opruimers in het zonnetje: In 2019 gaat de gemeente maandelijks iemand
die heel actief zwerfafval aanpakt in het zonnetje zetten. Mooie foto met
korte tekst op Venloonline en facebook. De foto’s worden gemaakt door
een professionele fotograaf en de betrokkene krijgt een print cadeau. De
werkgroep heeft de namen van 5 actieve bewoners doorgegeven.
Teun Hol geeft aan dat hij de vergadering eerder zal verlaten, dat hij zich
kandidaat stelt voor de kascontrolecommissie.
Verslag van 5-9-2018
Kees Dijkmans wil weten wat de punten waren die bij de Tipi zijn
binnengekomen. Stephan Bogdanski geeft aan dat er diverse meldingen
waren over onder meer parkeren, zwerfafval. Dat het vooral een manier
was om laagdrempelig de bewoners kans te geven om in contact te
komen.
Begin 2019 zal het project nog geëvalueerd worden en het resultaat van
die evaluatie zal aan de vergadering van 13 maart 2019 bekend worden

gemaakt. Ook zullen in een notendop de meldingen worden gegeven.
Kees Dijkmans wil weten wat de Smiley gaat kosten. Zoals in de vorige
vergadering al bekend gemaakt zullen die kosten ongeveer €6.100,bedragen. We hopen de BTW te verdienen door hem via de gemeente aan
te kopen anders is het ongeveer €7.300,-.
4.

Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen
Het bestuur heeft er voor gekozen om de StaVaZa anders aan te pakken.
We stoppen niet meer bij elke werkgroep, want dan horen we meest al
bekende zaken. We willen graag weten wie over een bepaalde werkgroep
nog vragen heeft.
Kees Dijkmans wil het nog hebben over Buurt Bestuurt. Hij wil niet op
zaken ingaan, maar is duidelijk niet tevreden met het bereikte resultaat. Hij
is het ook niet eens met de werkwijze en vindt e.e.a. niet goed afgerond.
Hij stelt dat de gemeente geen bewoners wil die lastige vragen stellen, ze
wil het liefst geen mondige burgers. Dat is wat hij stelt. De Voorzitter haalt
nog even aan wat er gedaan is. Mart Peters vraagt of de afgesproken
methodiek goed is toegepast want hij heeft zelf mee aan de wieg gestaan
van die methodiek. Uit de vergadering komen geluiden dat die methodiek
wel juist is toegepast. Dhr. Dijkmans is het daar niet mee eens. Hij is van
mening dat de deelnemers aan de vergadering op deze manier, naar zijn
idee, laten blijken volgzame schapen te zijn.
Peter Gaal, wil nog terugkomen op parkeren en buurtpreventie. Het blijkt
dat er in Hagerbroek een werkgroep Buurtpreventie is die ook een
werkgroep parkeren heeft samengesteld. Dat al ongeveer twee jaar
geleden. De groep heeft buurtbewoners bevraagd omtrent
parkeerproblemen, maar ze lijkt bijna stelselmatig juist een aantal direct
betrokken bewoners te hebben overgeslagen, waaronder hemzelf en de
directe buren. De groep wil 10 parkeerplaatsen aanleggen waar men fel op
tegen is. Hij heeft maandagmorgen om half tien een schrijven aan Pieter
van de Rijdt, stadsdeelmanager doen toekomen via de balie op het
stadskantoor. Deze blijkt nog niet te zijn aangekomen. Hij geeft aan dat
voldoende bevraagd is door de gekozen methode, o.a. facebook. Pieter
van de Rijdt geeft aan dat er de afgelopen twee jaar een heel proces is
doorlopen wat wellicht hier en daar niet helemaal goed is gegaan, maar is
ook van mening dat het zorgvuldig is gedaan met ook publicatie in de
Wijkkrant. Voor het oplossen van parkeerproblemen in dat deel van de wijk
is €50.000,- behouden gebleven en dat is een goede zaak.
Gerard Cornelissen stelt dat het beleid van de gemeente nergens op lijkt,
ze voeren dan hier wat in en dan daar wat in. Hij is het er niet mee eens.
Hij wil graag een avond georganiseerd zien waar e.e.a uit de doeken
gedaan wordt en mensen vragen kunnen stellen en klachten kunnen
deponeren. Verder is hij van mening dat informatie over plannen en
vergunningen slecht te vinden is. Marc Brentjens, wijkagent, vult aan dat
informatie over overheidszaken via internet te achterhalen zijn. Die
informatie staat ook op de achterzijde van de Wijkkrant.
Voor wat betreft het probleem van dhr. Gaal: binnenkort zal er een overleg
gepland worden door bewonersondersteuning en betrokken groep. De
werkgroep parkeren sluit hier wellicht bij aan als dat wenselijk is.

5.

Evaluatie vijf jaar Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
Samenvatting door bestuur en acties.
Via de beamer een samenvatting van het bestuur met de evaluatiepunten.
Dat stuk is net klaar en kon niet eerder toegezonden worden.
Evaluatie vijf jaar Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.
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. Dit is punt waar meerdere wijken last van hebben.
Het bestuur van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid gaat begin 2019 een
gesprek aanvragen met de verantwoordelijke wethouder (Sjors Peeters en
eventueel de directeur Twan Beurskens). Dit om meer helderheid te krijgen
in de werkwijze van de gemeente.
Actievere opstelling bestuur.
Hierop is het antwoord reeds gegeven in de vergadering van 5-9-2018. Het
Bewonersnetwerk zijn we allemaal en werkgroepen functioneren
autonoom.
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 iets dreigt vast te lopen. Wij moeten hiervan dan wel
op de hoogte zijn.
Meer samenwerking met grotere partners.
Op dit moment wordt er reeds samengewerkt met andere wijken, scholen,
winkelketens, Hagerweike, Huis van de Wijk, welzijnsorganisaties,
woningstichtingen, gemeente, politie, diverse werkgroepen en
verenigingen.
Meer gemeente-onafhankelijke projecten.
De meeste werkgroepen die op dit moment actief zijn in onze wijk werken
al gemeente onafhankelijk (zie Sta-Va-Za). Soms zijn werkgroepen echter
afhankelijk van gemeentelijke besluiten. Deze duren inderdaad erg lang.
Dit zullen we tijdens de bespreking met de wethouder aanhalen.
Bij vergaderingen te lang stilstaan bij bepaalde onderwerpen.
De voorzitter is van mening dat alle deelnemers aan de vergadering in de
gelegenheid gesteld moeten worden om hun zegje te doen en om
onderling de dialoog aan te gaan. Hij zal echter ervoor waken dat we niet
vervallen in herhalingen en zal de tijd in de gaten houden.
Geen reclamepresentaties in de vergadering.

Helemaal mee eens! Het bestuur zal dit kritisch in de gaten houden. Te
hanteren criteria: kort max. 15 minuten en het moet een onderwerp zijn dat
betrekking heeft op de wijk Venlo-Zuid.
Nodigen bewoners uit voor projecten.
Dit doen we eigenlijk altijd al. Wel is het vaak zo dat als er een beroep
gedaan wordt om een werkgroep op te starten of de kar te gaan trekken
bewoners niet thuis geven. Voorbeeld bewonersavonden, enquêtes en ook
het buurtcafé werden onlangs vooral bezocht door de vaste kern
vrijwilligers.
Is het vanzelfsprekend dat wij taken van de gemeente overnemen?
Het is niet vanzelfsprekend dat wij taken van de gemeente overnemen.
Vaak is het wel lastig voor een werkgroep om dit goed gescheiden te
houden. Voorbeeld VZS heeft de taak van de gemeente overgenomen om
het zwerfafval in de wijk op te ruimen. De werkgroep parkeren is
afhankelijk van gemeentelijke besluiten.
Strakker vergaderen.
Ed gaat hier zijn best voor doen.
Sneller anticiperen op situaties in de wijk.
Ook hier geldt weer dat iedereen een werkgroep mag en kan oprichten om
een probleem aan te pakken. Voor wat betreft het bestuur zijn we
afhankelijk van de informatie die we lezen in kranten, horen op de
stadsomroep en informatie die we van bewoners krijgen.
Zichtbaarheid bestuur en Out of the box denken.
Op een andere manier bewoners betrekken.
Ik zou niet weten hoe ik dit moet doen en vraag om hiervoor een
praatgroepje op te richten om samen hiernaar te kijken.
Joop Jacobs en Miel Lommen melden zich hiervoor aan.
Waarom haken steeds groepjes af.
Groepjes of mensen haken af, omdat de werkgroep klaar is met een
probleem, onderwerp of als beoogde resultaat niet wordt behaald.
Voorbeeld: verkeer, moestuin, buurtpreventie etc. Jack en ik gaan begin
2019 het gesprek aan met de Marokkaanse moskee.
De vergadering geeft aan dat de toon van de vergadering niet goed is,
sommige deelnemers lijken wel bij voorbaat een negatieve insteek te
hebben. De vergadering stelt dat niet op prijs.
De secretaris geeft aan dat er nu positieve punten op de agenda staan en
dat die nu aan bod komen.
6.

Werkgroep presentatie Jongeren Jop Viking.
Twee jongeren, Joey Kiesbrink en Alexander Tomlow vertellen over de
ideeën die een groep “hangjongeren” uit de omgeving Via Crescendo heeft
om de JOP bij de Viking te verbeteren. Ze geven een presentatie waarbij
duidelijk wordt dat het om meer dan het opknappen van de JOP gaat. Ze

willen het liefst deze uitgebouwd zien met een stuk skatepark en een
aantal sporttoestellen waar ook andere recreanten gebruik van kunnen
maken. De presentatie zal op de website van het BNVZ komen te staan.
De vergadering is enthousiast over het gehoorde en wenst hen veel succes
en vraagt hen, indien er weer aanleiding voor is, om weer te komen
vertellen.
7.

Werkgroep naaiclub.
Een aantal dames uit de wijk van verschillende afkomst heeft het plan
opgevat om samen een naaiclub te beginnen. Özlem Sahin vertelt
hierover. Als achterliggende reden hebben ze ook het meer sociale
contacten opdoen en Nederlands oefenen. Er zijn ongeveer 15 deelnemers
met vijf dames die de kar trekken. Ze hebben een projectplan ingediend en
bij diverse instanties om (financiële) hulp gevraagd. Aan het BNVZ vragen
zij een incidentele bijdrage van €400,-. Uit de vergadering komen diverse
vragen over welke doelgroep, voor vrouwen, laag inkomen, wat er met de
eindproducten gebeurt. De groep heeft al de gordijnen voor de open inloop
in het HvdW ingekort. Ook de vraag of de betaalde lesvergoeding “zwart”
is. Nee, deze wordt via een factuur betaald. Ook of er verbinding met het
Repair Café is gezocht. Ja, die heeft een overbodige naaimachine ter
beschikking gesteld.
De vergadering stemt met meerderheid in voor het toekenning van een
vergoeding van €400, - voor die werkgroep.

8.

Aanvraag bijdrage KuCuLoere 2019.
Mart Peters geeft in het kort de geschiedenis van het festival weer. Twee
jaar geleden een budget van €1.400,-, dit jaar van ongeveer €4.500,- en in
2019 een begroting van €11.500,-. Hij geeft ook de bezoekersaantallen uit
het verleden en het gehoopte aantal voor komend jaar aan. Hij vertelt kort
over de opzet die ook in de Wijkkrant gepresenteerd zal worden. Uit de
vergadering komen wat vragen onder meer over de hoogte van het
gevraagde bedrag. Aan het BNVZ vragen ze nu een bijdrage van €2.000,-.
Het lijkt wel of er steeds drie keer meer gevraagd wordt.
De penningmeester geeft aan dat op zich wel ruimte is voor een bijdrage
doordat er nog reserves zijn, maar dat in ieder geval het gevraagde bedrag
bijna het hele projectengeldbedrag per jaar is wat nog over is na
aanpassing voor de kosten van de Wijkkranten.
De vergadering stemt tegen de gevraagde bijdrage van €2.000,-. De
voorzitter stelt een bijdrage van €1.000,- voor. Dat kan wel op instemming
van het grootste deel van de vergadering rekenen.

9.

Den Hulster/Gilde-opleidingen Sfeerkeepers.
Marc van de sfeerkeepers van den Hulster vertelt wat de sfeerkeepers zijn
en hoe ze werken.
De scholen, ROC de Gilde en College den Hulster slaan de handen in
elkaar om de (sociale) veiligheid in de buurt waar zij gevestigd zijn te
realiseren. Sinds enkele jaren zijn op deze scholen sfeerkeepers
werkzaam. Sfeerkeepers staan bekend als de verbinders. Ook in deze
buurt. Zij vervullen o.a. een brugfunctie tussen de scholen, de
buurtbewoners en de wijk. De onderwijsboulevard heeft een bepaald

gebied in de wijk geadopteerd, waarbij zij de prioriteit leggen op veiligheid
en overlastbestrijding. Regelmatig wordt door de leerlingen van deze
scholen, de wijk schoongemaakt van zwerfafval, onder begeleiding van
sfeerkeepers. Sfeerkeepers lopen mee om te luisteren naar de bewoners
in de directe omgeving van school. Juist door preventief bezig te zijn,
fungeert de sfeerkeeper als een verkenner en kan signalen, die afwijken,
direct doorgeven.
Daarnaast worden overlast gevende jongeren op scholen gecorrigeerd en
begeleid, in samenspraak met docenten, mentoren en sfeerkeepers,
waardoor zij meer sociaal en maatschappelijk betrokken worden.
De scholen nemen, zo goed en kwaad als het kan, hun
verantwoordelijkheid in de wijk om het gebied leefbaar te houden.
Uiteraard is het niet mogelijk dit alleen te doen. Iedereen draagt zijn
steentje hieraan bij.
Het streven is met z’n allen ervoor te zorgen dat het niet alleen leefbaar is
en blijft, maar dat communicatie richting de bewoners en naar de scholen
toe voor een goede sfeer zorgt in het gebied.
De voorzitter dankt de sfeerkeepers voor hun verhaal. In de komende
Wijkkrant zal ook een stukje verschijnen hierover.
10.

Werkgroep Budget en begroting 2019.
De penningmeester vertelt dat het bestuur van het netwerk al en toe
zichzelf vragen stelde bij de diverse vragen voor financiële bijdragen van
het netwerk. Enkele weken geleden hebben zij daarom een aantal andere
personen gevraagd om mee te denken over financiën en over de hiervoor
gestelde regels mee na te denken. In die werkgroep zitten naast het
bestuur (Ed Bastiaans, Jack Driessen, Ted Merkus en Marian Doensen)
ook Hans Thijssen, Gerard Cornelissen en Miel Lommen. Op de
achtergrond zijn ook Stephan Bogdankski en Pieter van de Rijdt
beschikbaar voor de werkgroep, maar zij participeren niet altijd mee.
Via de beamer laat de penningmeester ook de bedragen voor 2019 zien.
Het aangevraagde bedrag subsidie zal met bijna 100% zekerheid niet
worden uitgekeerd. Volgende week krijgt het netwerk hierover bericht van
de gemeente. Pieter van de Rijdt geeft ook aan dat het projectengeld over
2019 niet zal worden toegekend.
Gelukkig heeft het netwerk nog reserves waaruit diverse kosten betaald
kunnen worden. Maar ook die reserves zijn eindig. Toch hopen we daar in
2019 weer €10.000,- uit te kunnen halen, want het netwerk heeft die
gelden gekregen om in de wijk te besteden, niet om op de bank te laten
staan.

11.

Kinderboerderij Hagerhof.
Kyra Klooster geeft een presentatie die ook weer op de website van het
netwerk geplaatst zal worden. Dit over wat de kinderboerderij Hagerhof
was, is en wil worden. Om de ontwikkeling in die plannen en de
betrokkenheid met de wijk te vergroten wordt de verbinding gezocht.

12.

Data plenaire vergaderingen 2019.
13 maart, 5 juni, 4 september en 11 december 2019.

Deze data worden aangenomen.
13.

Begroting 2019.
De begroting lag bij agendapunt 10 ook al voor.

14.

Verkiezing kascommissie.
Miel Lommen is naast Mart Peters (voor de laatste keer) lid van de
komende kascontrolecommissie. Teun Hol zal als reserve voor Miel
optreden.

15.

Rondvraag.
De voorzitter gaat niet de hele vergadering langs, maar vraagt wie er een
vraag wil stellen. Twee mensen geven te kennen een vraag te willen
stellen.
Kees Dijkmans heeft niet goed meegekregen wie nu de kascommissie
vormen. Mart Peters en Miel Lommen, reserve Teun Hol.
Dhr. Jacobs van de Sophiastraat geeft aan dat er overlast is van een
andere bewoner van die straat. Geeft ook aan dat hij grote moeite heeft
met de diverse genomen maatregelen betreffende parkeren. Met name
voor wat betreft het eerste punt vertelt de voorzitter dat hij zich het beste
op het spreekuur in de Zuidpilaar kan begeven om het probleem aan de
orde te stelen. Voor wat betreft het parkeren is vanavond al diverse keren
gesteld dat de maatregelen aangenomen zijn door onze gemeenteraad.
Dat de werkgroep van het netwerk hierin zelf geen stem heeft.

16.

Afsluiting.
De voorzitter sluit met dankzegging voor het uithoudingsvermogen om
21:50 uur de vergadering.
We hopen elkaar te zien op de nieuwjaarbijeenkomst.

De volgende vergadering is op woensdag 13 maart 2019.

