Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid 8 maart 2017
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25 personen
HvdW De Zuidpilaar

Welkom/vaststellen agenda.
De voorzitter opent de vergadering, hij constateert dat het wat minder druk
is, wellicht door het slechte weer. Fijn dat er toch zoveel bewoners zijn
gekomen.
Geen aanvullingen op de agenda.
Mededelingen (kort).
Morgen, 9 maart is er een informatieavond van de werkgroep Venlo-ZuidSchoon. Het belooft een informatieve bijeenkomst te worden. Nog diverse
mensen melden zich aan.
Zaterdagmorgen 8 maart is weer de halfjaarlijkse opruimactie in onze wijk.
We hopen weer op veel deelnemers en besluiten traditioneel met een
lunch.
Enkele mensen van het BNVZ zijn naar een avond geweest van
“Mijnbuurtje.nl”, een digitaal platform waar mensen uit een wijk/buurt elkaar
kunnen ontmoeten en informeren. Zeker twee mensen hebben zich
aangemeld. Sedai Bayraktar vertelt van nog iemand die hij heeft
aangemeld voor dat project.
Nog een huishoudelijke mededeling. Na afloop van de vergadering s.v.p.
via de kleine deur links het gebouw verlaten.
Verslag van 07-12-2016.
Agendapunt 4, Buurtbus, aanvullen met de constatering dat de vergadering
het initiatief voor deelname aan de buurtbus unaniem steunt. Dhr. Maas
van het project is ook aanwezig, ze wachten op antwoord op de
subsidieaanvraag. In de eerste instantie was eind maart, begin april de
periode waarin men wilde starten, maar omdat de besluiten op zich laten
wachten zal dit naar achter schuiven. Dhr. Maas en dhr. Lommen zijn
gevraagd om deel zitting te nemen in het bestuur van de buurtbus.
Agendapunt 5. Mevr. Moors stelt vast dat de verloedering haar niet alleen
opvalt in de buurt van kamerhuurders. Ze constateert die verloedering op
veel plaatsen in de wijk. Het voorstel wordt gedaan om de knelpunten nog
eens opnieuw in beeld te brengen. Een in de vergadering voorgedragen
punt is bijvoorbeeld het voormalige speeltuintje en daarbij gelegen pad,
Plevierstraat/Flamingostraat. Veel vervuiling daar. Advies om dat ook door
te geven aan de gemeente.
Een deelnemer aan de vergadering (naam onbekend) geeft aan niet te
beschikken over de vergaderdocumenten. Deze zijn te uitgebreid om
staande de vergadering deze voor te lezen. Worden gepubliceerd op de
website bewonersnetwerkvenlozuid.nl en toegezonden aan de
vergaderdeelnemers waarvan de gegevens bekend zijn.
Miel Lommen geeft aan dat het beslist zin heeft om het servicenummer te
bellen en de klacht door te geven.
Sedai Bayraktar geeft aan dat verschillende bewoners de moed verliezen
en hun werkzaamheden staken.
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Truus Backus stelt voor om in zo’n buurt misschien een feestje te
organiseren zodat mensen weer helpen opruimen.
Met deze aanvullingen en de vragen wordt het verslag van de vorige
vergadering vastgesteld.
Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen.
De voorzitter loopt de Stavaza na, de verschillende mensen vertellen kort
nogmaals wat er in staat. Aanvullingen daarop in dit verslag.
Afvalcontainers, de gemeente rijdt elke dag rond in de wijk om bij gemelde
punten op te ruimen, behalve op vrijdag. Blijven melden van overlast is de
beste oplossing!
Venlo-Zuid presenteert zich.
Ruud Kol hoopt over een paar weken meer te kunnen melden.
Burenhulp/RepairCafé draaien beide prima. Nieuw initiatief om
statushouders wegwijs te maken in de wijk. Welkom in Venlo-Zuid.
Gids gemaakt in drie talen, idee om dit breder te doen. Voor nieuwkomers
in de wijk. Jaren terug was er ook een Wijkgids.
Roger Spitz evenals Mia Moors ondersteunen het idee om dat
welkomstaspect voor alle nieuwe wijkbewoners te ontplooien.
Buurtmoestuin, dit initiatief heeft op dit moment geen kans van slagen, de
werkgroep kan ontbonden worden.
De eco-stadstuin rondom ’t Tref, hier zijn nog geen nieuwe ontwikkelingen,
maar maakt nog altijd kans van slagen.
Kunst & Cultuur, op 9 juli ’s middags diverse festiviteiten in Beatrixpark. Zie
Stavaza.
Open Inloop, deze verhuist naar de andere kant van de Zuidpilaar, kan zich
daar meer ontplooien.
Parkeren, volgens Stavaza, nieuws van vandaag, doordat enkele
buurtbewoners wat andere ideeën hebben een klein uitstel in de
procesvoortgang.
Prof. Gelissensingel/verkeer, Joop Manders heeft vorige week nog enkele
mails verzonden met verzoeken om informatie. Verkeer, Roger Spitz, willen
in de wijk weer een keer ideeën op gaan halen om knelpunten te
ontdekken. Bijvoorbeeld zoals de Flamingostraat, tussen nr. 54 en de
Emmastraat, hardrijders.
Hondenuitrenplek Genbroekstraat, dit besluit is genomen, Sedai heeft twee
brieven doen toekomen (Stavaza) met de gevraagde informatie.
Buurt Bestuurt resultaten en voortzetting.
Josette Leijen, beleidsmedewerker Veiligheid en Leefbaarheid van de
gemeente Venlo geeft een presentatie die op de website gezet zal worden.
Ze doet uit de doeken hoe het eerste project Buurt Bestuurt gegaan is. De
aanleiding voor de opdracht kwam van burgemeester Scholten en
gemeenteraadsleden.
De bedoeling van Buurt Bestuurt is kortlopende projecten, deze waren
misschien te langlopend in het verleden. Ook is de informatieverstrekking
naar de bewoners en het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid niet goed gegaan.
De betrokken bewoners, die dat hadden moeten doen, hebben dat
onvoldoende gedaan. Er ontstaat een mooie dialoog over hoe Buurt
Bestuurt 2.0 in Venlo-Zuid het beste kan samenwerken met het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid.

6.

7.

De vergadering is het erover eens dat informatieverstrekking o.a. naar het
netwerk op plaats een moet staan. Er vormt zich een werkgroep die de
spelregels mee gaat formuleren. Vanuit de vergadering komen o.a. de
opmerkingen dat veel projecten op twee verschillende plaatsen aandacht
kregen. Voorbeeld: zwerfafval. Dit creëert onduidelijkheid en overlapping
welke tijdens de vergaderingen van het netwerk wrevel opriepen. Dat kan
nooit de bedoeling zijn. Vier jaar geleden hebben we in Venlo-Zuid met
elkaar vastgesteld dat het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid het platform is
waar we elkaar informeren en zaken bespreken en oplossen. Er kunnen
werkgroepen gevormd worden omtrent deelproblemen. Als er naast het
BNVZ ook een onafhankelijk Buurt Bestuurt ontstaat dan kan er weer
geheimzinnigheid en wrevel ontstaan. Dat moeten we niet willen.
Het oorspronkelijke idee om op 13 april met bewoners weer een avond
Buurt Bestuurt op te zetten maakt plaats om op die avond de nieuwe
werkgroep de spelregels te laten maken. Er ontstaat daarna een
werkgroep voor de aan te dragen problemen. De werkwijze van Buurt
Bestuurt met meer aandacht voor een beperkte tijd voor een probleem kan
wel goed werken, het is een werkwijze, niet een organisatievorm. Op die
manier kan BB wel meerwaarde hebben. Vanavond hebben we al twee
voorbeelden gezien die via BB misschien wat meer aandacht kunnen
krijgen en opgelost worden, Flamingostraat en oversteekplaatsen Prof.
Gelissensingel.
Er wordt op gewezen dat bewoners problemen altijd op donderdag tijdens
het wijkspreekuur kunnen bespreken. Zuidpilaar tussen 11:00 en 13:00
uur.
De werkgroep bestaat uit Hans Thijssen, Mart Peters, Ed Bastiaans, Jack
Driessen, Pieter van de Rijdt, Josette Leijen, Sedai Bayraktar, Miel
Lommen, Mark Hendrikx en Patrick Steijnen. Sedai reserveert voor 13 april
in de Zuidpilaar om 19:30 uur ruimte.
Financiën en kascontrole.
Hans Thijssen heeft in aanwezigheid van de penningmeesters de diverse
kasstukken en bankbescheiden en het saldo gecontroleerd. In principe
gaan betalingen per bank. Dat maakt alles zeer duidelijk te volgen. Na
diverse steekproeven gedaan te hebben stelt hij voor om het bestuur te
dechargeren. Alles was prima in orde en zeer helder. De vergadering
neemt advies dit over.
Roger Spitz stelt voor om voor de toekomst een jaarplan en begroting op te
stellen.
Rondvraag.
Hans Thijssen vraagt of in de nieuwe ruimte een grotere vergaderruimte
beschikbaar is. Dat is niet het geval. Wellicht is het dan een idee om op
een andere plaats te vergaderen, ook deze ruimte is akoestisch niet
optimaal.
Miel Lommen heeft onder de vergadering het bericht binnengekregen dat
het volledige subsidiebedrag van € 75.000,- is toegekend. De volgende
vergadering kan dit gevierd worden.
Mart Peters ziet tijdens zijn bezoeken aan het Huis van de Wijk veel
verschillende activiteiten. Wellicht een idee om die allemaal te vragen om
in de vergadering zich te laten voorstellen. Dat zou wel veel vergadertijd
kosten. Ruud Kol stelt voor om de volgende vergadering een filmpje van

8.

ongeveer 7 minuten te draaien wat in die tijd de diverse activiteiten de
revue laat passeren.
Mevr. Unkan: op de Flamingostraat wordt dus vaak te snel gereden, kan
hier iets aan gedaan worden? Via het spreekuur melden is vaak ’n
oplossing. Verder merkt ze op dat in het speeltuintje
Flamingostraat/Plevierstraat ineens alles aan speeltoestellen is verdwenen.
Ze vraagt zich af hoe dat zomaar zonder bericht naar de buurt kan. Er volgt
een uitleg dat vijf jaar geleden, na klachten over hangjongeren op die plek,
besloten is om die plek op te heffen. Sedai legt dit uit. De vergadering
verbaast zich er over dat dit dan zo lang moet duren voordat er iets
gebeurt. Op die manier gaat het verband tussen klachten en gevolgen
verloren. Wel kan het zijn dat na verloop van tijd toch weer een nieuwe
behoefte is ontstaan. Er kan een nieuwe werkgroep gevormd worden met
enkele actieve buurtbewoners die dan samen met Sedai de mogelijkheden
bekijken.
Uit de vergadering komt de vraag waarom niet meer jongeren de
vergadering bezoeken. Soms zijn er wel jongeren, maar die zijn wat lastig
te porren om te komen. Toch zijn we blij met vanavond weer zoveel
betrokken bewoners.
Afsluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdrage en aandacht.
Eventueel tot morgen, de informatieavond Venlo-Zuid-Schoon. Poster voor
de schoonmaakactie voor diegenen die er een willen ophangen.
Volgende vergadering 7 juni 2017, HvdW, 19:00 uur.

