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DIT NUMMER

Waar zijn we
mee bezig?

Geachte bewoners
bewoners,
Wachten, wie doet dat niet, wie heeft daar niet af
en toe mee te maken? Wij allemaal toch. Het is
niet leuk, maar hoort er gewoon bij. In de wachtkamer van de tandarts, op het verschijnen van de
nieuwe CD van je favoriete artiest. Of tot door de
gemeente eindelijk eens iets gedaan wordt of een
besluit neemt.
Met dat laatste hebben sommige leden van ons
netwerk helaas maar al te vaak te maken. Iets
daarover kunt u lezen in “Waar zijn wij mee bezig”.
Dat wachten heeft vaak zijn reden. Sommige problemen zijn zeer complex en moeten goed onderzocht worden. En dat heeft tijd nodig. Dat begrijpen we, maar daar waar besluiten al genomen zijn
kan het vaak wat sneller.
Subsidies die toegekend zijn, moeten ook uitgekeerd worden. Als er zaken gebeuren die volgens
de geldende plaatselijke verordening niet kunnen,
moeten die ook gehandhaafd worden. Vaak wordt
er dan door betrokken medewerkers iets gezegd
als: ’We hebben er geen capaciteit voor’, of ‘het
heeft geen prioriteit’. Dat is iets wat door de gemiddelde burger niet gesnapt kan en hoeft te worden.
Als iemand betrapt wordt op door het rode verkeerslicht rijden, dan krijgt deze persoon in de
meeste gevallen een bekeuring. Betaalt hij of zij
iets niet op tijd, volgt er ook vaak een verhoging
of boete.
Als er in de wijk zaken gebeuren waarvan we afgesproken hebben dat deze niet kunnen of mogen
dan moet er een inspanning gedaan worden om de
overtreders te corrigeren. Alleen dan kan er verbetering optreden en krijgen we een betere leefbaarheid in onze wijk.
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WAAR ZIJN WE MEE BEZIG?
Op woensdag 6 september was weer een openbare vergadering van ons netwerk. We konden
enkele nieuwe gezichten verwelkomen, enkele
wijkbewoners hadden wat punten die aandacht
vroegen en twee nieuwe professionals sloten aan.

Sinds langere tijd (al drie jaar) is er een werkgroep die
zich met de diverse parkeerproblematiek bezighoudt.
In sommige delen van de wijk is gewoon grote overlast
door parkeerders die hier hun auto parkeren en in het
centrum werken. U heeft er al over kunnen lezen in eerdere wijkkranten. Rond het verschijnen van deze Wijkkrant hopen we dat het college van B&W een beslissing genomen heeft waardoor die overlast voor veel
wijkbewoners teruggedrongen zal worden. Ze hebben
ondertussen lang genoeg gewacht.
Een andere klacht van weer andere wijkbewoners
heeft te maken met o.a. geluidsoverlast van het verkeer, met name het vrachtverkeer op de Prof. Gelissensingel. Ook daaraan werkt een werkgroep al langere tijd. Zonder ook maar een beetje dichterbij een
oplossing van hun klachten te komen. Dat is erg frustrerend, vooral omdat klachten gewoon niet erkend
worden.

Onze wijk heeft de afgelopen jaren mede kunnen rekenen op onze wijkagenten Hans Moors en Dré Janssen.
Nu is het beleid van de nationale politie om wijkagenten na ongeveer 6-7 jaar een andere wijk als aandachtspunt te geven, dus wij verwelkomen in onze
wijk Joke Verboon en Jan Rijniers. De wijkagenten Jan
en Joke zijn te bereiken op het telefoonnummer 09008844. In de volgende editie van de Wijkkrant zullen zij
zich verder voorstellen. We hebben ondertussen Hans
en Dré hartelijk bedankt voor hun inspanningen om de
leefbaarheid in onze wijk te verbeteren.
Natuurlijk werd er in de afgelopen maanden nog aan
diverse zaken gewerkt en over gesproken door de
betrokken wijkbewoners.
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Ook de klankbordgroep die zich bezighoudt met de
problemen die kamerverhuur met zich meebrengen
loopt tegen muren op in het gemeentehuis. De op zich
vaak “illegale” kamerverhuur wordt maar gedoogd, de
gemeente treedt niet op tegen de overtreders. In sommige delen van de wijk, met name in de kop van de
wijk, rondom de Roermondsestraat en de noordkant
van de Tegelseweg komen steeds meer kamerbewoners. Ook de gedragingen van de wel legale kamerbewoners, zoals bij de complexen waar veel studenten
zitten, zorgen vaak voor overlast. Geluidsoverlast en
dumpingen van huisvuil zijn daar voorbeelden van.
Ook hier wordt zelden tegen opgetreden.
Op onze vergadering hoorden we van ongewenste
gedragingen van zwervers en hangjongeren in de wijk.
Ook die zaken worden vaak gemeld naar gemeente en
politie, maar er gebeurt zelden iets mee; althans zo
ervaren de klagende bewoners het. Hangjongeren die
overlast bezorgen door ook weer ongepast gedrag,
worden niet beboet.
Natuurlijk zijn er gelukkig meer positieve zaken in onze
wijk te melden; Uw Wijkbus opent een boodschappenhulp samen met vrijwilligers van Proteion en mensen
van Kan Doen. De officiële inwijding van de 2e bus was
11 juli. Naast ongeveer 20 wijkbewoners per week die
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gebruik van de bus maken organiseert Uw Wijkbus ook
vaker leuke uitstapjes voor hun doelgroep.
Enkele weken terug is de vijver in het gebied Oude
Beemden uitgediept en vergroot. Ook de beek tussen
die vijver en de Maas is verdiept. Op die manier hebben de gebruikers van die vijver meer plezier van hun
hobby. En het totale gebied Oude Beemden heeft
afgelopen jaar groot onderhoud gehad om de doorstroming van de Maas bij hoogwater te waarborgen.
Het KuCu-festival kende op 9 juli een goede start en
we hopen op een herhaling volgend jaar.
De werkgroep Venlo-Zuid-Schoon hield op zaterdag 23
september voor de 10e keer een opruimactiemorgen.
Het repaircafé bestaat 2 jaar en is net als Burenhulp
Venlo-Zuid succesvol.
Ook is er sinds kort een activiteit voor de jeugd van
10-16 jaar in de Zuidpilaar op de vrijdagavond; zie

elders in deze Wijkkrant. Dat laatste initiatief vroeg en
kreeg een financiële bijdrage van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid om nog wat dingen te kunnen kopen.
Ook de winkeliers van het winkelcentrum kregen een
bijdrage om het winkelplein te verfraaien. Zij en wij met
hun hopen dat er volgend voorjaar fraaie bloembakken
aan de lantaarnpalen hangen.
Er gebeuren mooie dingen genoeg in onze wijk, maar
we gaan door om alles nog beter te maken. Helpt u
mee? Volg ons op www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
en laat ons via bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.
com weten wat u bezighoudt.
U als wijkbewoner heeft natuurlijk ook een mening!
Maar die mening horen wij veel te weinig. Via de Wijkkrant en onze website www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl kunt u lezen waar we ons mee bezighouden.
Op facebook zijn we actief en natuurlijk onze vergaderingen. Kom, en laat ons horen wat u bezighoudt.

Foto: Mart Peters
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Zuidpareltje

door Mart Peters

Een tevreden “burgemeester”
Ruim vijftien jaar woon ik nu in Venlo-Zuid. In die jaren is me vaker opgevallen dat
ene mijnheer Gerard Cornelissen aan het woord komt in de krant of op Omroep
Venlo als het over problemen in Venlo-Zuid gaat. Ik zie hem vaker lopen: statige
lange man, met klein hondje, vaak in gesprek met andere mensen. En altijd rustig.
Sinds ik deel neem aan het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid zie ik hem ook vier keer
per jaar tijdens die vergaderingen. Ik ben benieuwd hoe Gerard de situatie in VenloZuid beoordeelt en hoe hij over de toekomst van de wijk denkt.
Gerard (68) woont sinds 1986 op de Regentessestraat. Voor die tijd lag op deze plek
het bedrijf van Laumen en dat van Van de Loo. In Venlo-Zuid lagen veel bedrijven
zoals de verffabriek, de Cyrus fietsenfabriek, de ENFA enveloppenfabriek, de oude veiling, enzovoort. Gerard
Cornelissen stelt dat een industriegebied feitelijk is omgetoverd in een mooie woonwijk: “Er is heel veel verbeterd in Venlo-Zuid. De gemeente heeft door de aanleg van de Prof. Gelissensingel, de Hagerhofweg en de Guliksebaan een rondweg om Venlo-Zuid aangelegd. Hierdoor is de Tegelseweg en de hele wijk ontlast. Er is nu een
goede doorstroming, zodat ook de Roermondsepoort kon worden dichtgemaakt. De kern van de wijk is goed
ontlast van verkeer. Dat is geweldig voor de bewoners.”
Zie je nog meer goede ontwikkelingen in Venlo-Zuid? “De werkgroepen van het Bewonersnetwerk vind ik een goede
zaak”, zegt Gerard Cornelissen. “Op deze manier is ieder met zijn eigen probleemterrein bezig in de wijk.” Ook de
nieuwe buurtbus, de ontwikkelingen op het gebied van cultuur en het Repair Café draagt hij een warm hart toe.
“Het Huis van de Wijk draait goed en is uitgebreid met een goede beheerder en veel vrijwilligers. Er zouden wel
eens wat meer gezellige bijeenkomsten mogen komen: muziek of bewoners die hun eigen hobby’s aan anderen
laten zien. Dit zou met name in de winterperiode een goede zaak zijn”, aldus Gerard.
Hoe zie je de ontwikkeling van Venlo-Zuid richting het jaar 2025? Cornelissen is van mening dat de komende
jaren de diverse culturen in de wijk elkaar meer zullen ontmoeten, onder andere door de Marokkaanse moskee
en de nieuwe Turkse. “De jongere generaties passen qua culturen straks wat beter bij elkaar”, denkt Cornelissen,
“omdat de jongeren meer geïntegreerd zijn. Dat gaat beslist een positieve invloed hebben: meer onderlinge
communicatie en ondernemers. Het assortiment in de winkels is al veel multi-cultureler geworden. Mensen uit
andere culturen zouden wel eens wat meer kunnen uitleggen over hun fruit en etenswaren.”
Cornelissen ziet de integratie op een positieve manier groeien in Venlo-Zuid: “Mohammed Bouisengaren houdt
de Tegelseweg schoon. Voor zijn afvalkarretje heeft hij onlangs nieuwe wieltjes gekregen: geweldig geregeld.
Venlo-Zuid-Schoon is heel multicultureel en bij het Repair Café zie je dat ook.”
Een tevreden man? Gerard Cornelissen vindt dat de wijk echt is opgebloeid en verbeterd. “Bijvoorbeeld het Jan
Teunissenplein en een mooi winkelcentrum aan het Van Nijvenheimplein, een prachtige kinderboerderij, vernieuwde speeltuin Hagerweike en nieuwe basisscholen. Prachtige sportcomplexen bij Kwiek Venlo en op Vrijenbroek. En niet te vergeten veel vrijwilligers die zich inzetten voor de wijk: meer dan in veel andere wijken”,
aldus een tevreden Cornelissen.
Nog iets te wensen? Gerard zou graag een wandeltocht voor wijkbewoners langs mooie gebouwen in Zuid willen
hebben onder het motto ‘leer uw wijk kennen’. En “er is veel meer hulp en aandacht nodig voor ouderen in de
komende jaren. Buurtbewoners kunnen zelf veel voor elkaar doen in de straat of bij de buren”, geeft hij me mee
als ik weer vertrek. “En een jaarlijkse wijkkalender met alle belangrijke adressen.”
Als ik terug fiets naar huis, denk ik: misschien moeten we Gerard Cornelissen toch benoemen tot “burgemeester” van Venlo-Zuid. Maar of dat ooit door burgemeester Scholten zal worden erkend?
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Samenwerking College Den Hulster met Venlo-Zuid
Vol overgave neemt College Den Hulster de medeverantwoordelijkheid voor het
aangenaam en veilig wonen en werken in Venlo-Zuid.
College Den Hulster begrijpt dat een actieve samenwerking tussen buurt en school
zorgt voor goede wederzijdse betrokkenheid, begrip en respect. Daarom is College
Den Hulster op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor de school. Dicht bij
thuis en met buurtgenoten. Vrijwilligerswerk waar uiteindelijk iedereen beter wordt.
Ook is College Den Hulster voornemens om, na overleg, schoolruimtes aan te bieden of beschikbaar stellen voor
allerhande zaken voor wijkbewoners zoals wijkoverleg, cursussen of presentaties.
Sedert enkele jaren zijn leerlingen en medewerkers van Den Hulster op wekelijkse basis actief in de weer met het
schoonhouden van een zogenaamd ‘geadopteerd’ gebied rondom de school. Ook treden wijk en school gezamenlijk op in het onderhoud van het Johan Cruijff Court. In het verlengde van deze samenwerking wil College
Den Hulster dus de samenwerking graag uitbreiden. Zo wast de ene hand de andere. We zijn immers van elkaar
afhankelijk wat betreft de leefbaarheid in de wijk. Een uitdaging die niet alleen interessant en nuttig is, maar zeker
ook gezellig.
Voor meer informatie over samenwerking kunt u via email contact opnemen met mevrouw Van der Groes via
yvdgroes@ogvo.nl

WIJKKRANT

Venlo-Zuid

5

■

J a a rg a n g 2 2

■

n r. 4

■

oktober 2017

BOMEN
In sommige delen van de wijk, met name in Hagerhof-West, zijn het afgelopen jaar nogal wat bomen
omgegaan. Of door stevige wind en toen omgewaaid of omdat de gemeente bomen uit voorzorg
gekapt heeft.

Veel van die bomen waren ziek. Natuurlijk hebben we een medewerker van de gemeente gevraagd wat er gaat
gebeuren. “In het najaar van 2017 worden de nieuwe bomen aangeplant.
Er komen minder bomen terug dan er gerooid zijn, ze worden beter verdeeld. Tevens zijn het bomen van een
andere soort en er worden meerdere soorten aangeplant om te voorkomen, dat als er als er een ziekte onder een
bepaalde boomsoort uitbreek, zoals nu de kastanjebloedingsziekte, we alle bomen in een wijk moeten rooien”.
In de komende jaren zullen die nieuwe bomen ook weer uitgroeien en onze wijk weer groener maken.

BACK TO MY ROOTS
Na het succes van “Lappendeken” komt wijktheater Venlo-Zuid met een nieuw stuk, “Back to my
roots”. In deze voorstelling vragen 7 acteurs zich af wat de betekenis is van het woord “thuis”: “Wat
betekent het om een thuis te hebben?”, maar ook “Wat betekent het om geen thuis meer te hebben?”
De regie is in handen van Geerte Schmitz. De voostellingen zijn op zaterdag 9 december om 20:15 uur
en zondag 10 december om 15:00 uur in theater De Garage.
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Alleen op de wereld
In Venlo en met name in Venlo-Zuid kan zich gelukkig prijzen met veilige fietspaden. Vooral de fietspaden die aan
beide zijden van de rijweg gesitueerd zijn. Bij tegemoetkomende fietsers, d.w.z. op de twee richtingen rijdend,
is het soms echt opletten geblazen. Het kan gebeuren dat men dan toch naast elkaar blijft rijden, terwijl het voor
beide partijen veiliger is om even achter elkaar te rijden.
Vanaf b.v. de Roermondsepoort kan men via de Sloterbeekstraat en aansluitend de Amnesty Internationalstraat
zelfs helemaal op gescheiden fietspad tot aan de slagbomen bij de spoorwegovergang naar Venlo-Oost fietsen.
Wat te doen als er dan toch op dit fietspad iemand je tegemoet komt? Opgemerkt dient te worden dat het niet
alleen jeugdigen zijn die hier tegen zondigen. Er zijn verschillende opmerkingen te bedenken richting de ‘zondaar’. De meest voor dehand liggende is dan: “U bent hier niet in Engeland.” Of: “het ziekenhuis is dichtbij.” Vaak
hoor je slechts gemompel als reactie.
Een andere, meer effectieve mogelijkheid om tot een aangepast gedrag te kunnen komen is de volgende en
werd ook al eens toegepast. Een jongeling van ongeveer 12 jaar fietste mij tegemoet. Ik zag mijn kans schoon en
stapte toen van mijn stalen ros af, weliswaar in het midden van het fietspad. Daardoor zag hij zich gedwongen
hetzelfde te doen en zodoende kon ik hem aanspreken.
“Goedemiddag, Remi!” zei ik vriendelijk tegen hem. Verbouwereerd en enigszins glimlachend keek hij mij aan.
“U verwart mij waarschijnlijk met iemand anders” was zijn antwoord. “Zou kunnen,” zei ik toen om meteen
daarna te zeggen: “Jij bent toch eigenlijk verward om hier aan de verkeerde kant te fietsen, maar ik wens je een
veilige dag verder”. In de hoop dat hij daarop de straat zou oversteken om gebruik te maken van het fietspad aan
de andere kant, stapte hij op zijn fiets en vertrok, toch nog in dezelfde richting.
“Tot ziens, Remi, mijn naam is Valdelis” riep ik hem nog na en ook ik stapte op mijn fiets.
MaXi

www.bewonersnetwerkvenlozuid.nl
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Sintermerte
Bij het verschijnen van deze Wijkkrant duurt het nog maar
een paar weken tot een van de traditionele feesten zal
worden gehouden. Op 11 november is het naamfeest van
St. Maarten en dit jaar vieren veel mensen dit in onze wijk
op vrijdag 10 november. Sint Martinus, zoals zijn officiële
naam luidt, is de patroonheilige van Venlo. Elk jaar rond
11 november zijn er op diverse plaatsen optochten ter ere
van deze heilige. De optocht eindigt altijd bij de zogenaamde “troshaup”. Zo ook in Venlo-Zuid.
Maar wie was St. Maarten? Hij was een Romeins legionair uit
de vierde eeuw. Geboren in Hongarije, maar als soldaat actief in Gallië. Op een dag ontmoette hij een bedelaar bij
de stadspoort van Amiens. Martinus kreeg medelijden met de arme man, scheurde zijn mantel stuk en gaf de helft
van zijn mantel aan de bedelaar zodat deze zich kon kleden. Op het moment dat hij de mantel gaf, bekeerde hij zich
tot het christendom. Tenminste, zo gaat het verhaal. Hij werd bisschop van Tours en vanuit deze Franse plaats
verspreidde hij het christendom. Ook in onze streken. Vandaar
dat er in Limburg veel kerken naar hem vernoemd zijn.
Terug naar het feest in onze wijk. Al vele jaren komen rond 19:00
uur de mensen bij elkaar, vroeger werd er gestart bij de Zuidpilaar en de laatste jaren wordt er gestart met een kort spel in de
Onze Lieve Vrouwekerk. Een religieuze betekenis wordt er
gehecht aan dat spel. De kerk is echt plaats van ontmoeting.
Nadat alle jongere kinderen en ouders in de bijna donkere
kerk elkaar “luchtjes”, lampionnetjes hebben bewonderd
wordt er in optocht door de wijk getrokken. Op naar de “troshaup” die vrijwilligers in de Maasuiterwaarden hebben opgebouwd. Die “troshaupbouwers” zijn trouwens
slechts een paar van de wel 35 – 40 vrijwilligers die meehelpen om het feest tot een goed einde te brengen. Van
acteurs, de bouwers, de oliebollenverkopers, joekskapel, muziekmannen, de verkeersregelaars tot mensen die
na afloop alles weer opruimen! Allemaal vrijwilligers voor een mooi traditioneel feest.
De oudere kinderen, vooral de jongens, amuseren zich deze
dag en avond misschien met het “wierikse”. Ze draaien een
leeg blik met een lang hengsel van ijzerdraad met wat brandend klein materiaal en bladeren snel in de rondte en maken
zo een mooie “vuurcirkel”. Dat ze en passant ook flink stinken
naar de smeulende bladeren doet er niet toe. De oudere kinderen “wierikse” of lopen misschien met een toorts.
Rond half acht gaat de “troshaup” in de brand en St. Maarten
en de bedelaar en natuurlijk alle mensen en kinderen warmen
zich lekker aan het vuur. Vanaf 13:00 tot 16:30 uur zijn er bij de
Zuidpilaar en in de hal van het ziekenhuis VieCuri oliebollen te koop, ook die horen hier traditioneel bij St. Maarten. Van de opbrengst gaat een deel naar het goede doel speciaal voor kinderen. Want goed doen is hier ook
weer een achterliggende gedachte. Voor de liefhebbers, vrijdag 10 november!
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herfstkleurplaat

Naam: ………………………………………......... Adres: .....................………………..……………………………..
Postcode: ……………… Leeftijd: ………… jaar
Voor de kinderen in de basisschoolleeftijd hebben we deze keer een kleurplaat! Kleur, knutsel deze plaat zo mooi
als jij vindt dat de herfst is. Knip hem uit de Wijkkrant en stuur hem op naar het redactieadres, Anne Frankstraat
33, 5912HC, Venlo. Er zijn weer drie cadeaubonnen van €10,00 te winnen.

Winnaars “Ken je wijk”

In de Wijkkrant van juli hadden we vijf foto’s uit de wijk met de vraag waar die genomen waren. Schijnbaar was
het best wel moeilijk want we kregen slechts drie juiste oplossingen. Dat zijn dan ook meteen de winnaars van
de cadeaubonnen van €10,-. Linda Bottenberg, Sonja Janssen en l. Timmermans, proficiat!
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Het JAOmerdal
Dit mooie gebied ligt oostelijk van onze wijk. Het begint eigenlijk meteen achter de spoorlijn richting Tegelen. Op de woningen in de buurten Onderste en Bovenste Molen na en een klein plukje woningen bij de
Ganzenstraat na is het geheel natuurgebied. Het is onder beheer van het Limburgs Landschap. Vroeger was
het een heuvelachtig terrein en door grind-, zand- en kleiwinning ontstonden er meertjes. De geschiedenissporen beginnen al vroeg in onze jaartelling. Zo kunnen we er grafheuvels vinden uit de prehistorie.
De naam van het gebied Jaomerdal schijnt zijn oorsprong te hebben door het gejammer van slachtoffers van een
veldslag die hier in het begin van de Romeinse tijd heeft plaatsgehad. Wie het weet mag het zeggen.
Tegenwoordig is het vooral natuurgebied wat op enkele minuten lopen ligt
van onze wijk. Veel mensen wandelen dan ook door het gebied. Wie je dan
regelmatig kunt tegenkomen is een vrijwilliger van het Limburgs Landschap, Rino van Bergen. Natuurlijk heeft hij veel aandacht voor de mooie
natuur, maar vaak is hij ook bezig met het opruimen van zwerfafval in het
gebied. “Zonde dat sommige mensen zo weinig respect hebben voor de
natuur”. Ze gooien ondoordacht lege flesjes en sigarettenpakjes weg of ze
storten bewust bouwpuin of afval van hun illegale wietkwekerij.
Rino is vaak bezig met opruimen en met ‘n auto van het Limburgs Landschap wordt het dan weggehaald. Tijdens
dat opruimen komt hij natuurlijk ook het nodige beestenspul tegen, zo zag hij pas nog vluchtig een bever. De
sporen van die bever waren overduidelijk aanwezig, omgeknaagde bomen en struiken. Het Limburgs Landschap
doet heel goed werk; op deze manier komen heel veel nieuwe, maar zeker ook bijna uitgestorven dieren weer
aan een leefgebied zoals de middelgrote bonte specht, de grote bosmuis (heel zeldzaam), diverse salamanders,
kikkers, padden, libellen. Schichtige eekhoorntjes laten zich ook vaak zien net als de reeën. En veel vogels
natuurlijk waaronder veel roofvogels, veel omdat er voldoende klein wild is om al die roofvogels te voeden.
Dat opruimen doet Rino niet alleen voor zichzelf, omdat het gebied dan veel mooier is, maar natuurlijk helpt het
dat mensen het waarderen met een compliment als ze een gesprekje aangaan. Als we met z’n allen zuinig zijn op
dit gebied is er over jaren nog veel meer te genieten. De herinrichting van het gebied van de Molenbeek is zo
ongeveer klaar. Als de natuur nu enkele jaren de tijd krijgt dan ontstaat er tussen het Jaomerdal en de Maas in dat
beekdal ook weer een prachtige wandelmogelijkheid.
Rino, bedankt nogmaals dat je ons helpt het mooie gebied te (her)ontdekken.
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Informatie- en Adviespunt
Mooie ervaringen bij het Informatie- en Adviespunt in onze wijk
In de Zuidpilaar is een plek waar bewoners welkom zijn als ze ergens niet uitkomen.
Elke woensdagmorgen van 9:00 tot 12:00 uur zijn we met een groepje vrijwilligers aanwezig om mensen te helpen. Het team is de afgelopen maanden goed gegroeid en dat
maakt het voor onszelf en de bezoekers ook prettig werken. Een groot voordeel is dat
drie van ons ook meewerken bij de Open Inloop. In ieder geval zijn de twee mannen en
vijf dames bekend met de buurt.
De nieuwe vrijwilligers zijn begin dit jaar naar de basistraining geweest, maar de
meeste kennis en ervaring is al doende opgebouwd. Goed luisteren en gebruikmaken
van alle hulpbronnen komen op de eerste plaats.
Waarvoor kunt u terecht?
Mensen komen met allerlei vragen. Zo helpen we bijvoorbeeld met een aanvraag voor de Stichting Leergeld als
iemand voor de schoolkosten een aanvulling kan gebruiken. We denken mee als iemand toch wel hulp in de
huishouding nodig heeft, als de zorg voor een zieke partner te zwaar wordt. Een groot voordeel is natuurlijk dat
op woensdag ook de andere activiteiten als Open Inloop of de Burenhulp in huis zijn. Zo is het heel mooi dat je
als Info&Advies-vrijwilliger iemand meteen kan laten zien dat je bij de Open Inloop op een warm welkom kan
rekenen. Als er duidelijk hulp nodig is waarvoor het Sociaal Wijkteam ingeschakeld moet worden, kan die aanvraag direct worden opgesteld. De activiteiten van GroenLicht waar nieuwe Venlonaren hulp krijgen via taalles
en andere steun, worden ook steeds vaker ‘gevonden’.
De vrijwilligers en de beroepskrachten die in de buurt werken,
kunnen makkelijk bij elkaar terecht.
Zo groeit langzaam maar zeker een
bont netwerk van aardige en vaardige helpende handen.
Een van de teamleden is actief voor
het Huisbezoek Senioren; dit
betreft met name alle inwoners die
dit jaar 75 jaar worden. Al met al
weten we steeds meer over voorzieningen en regelingen én de vele
mogelijkheden om in Venlo-Zuid
actief te zijn. Een wijktheater, de
zwerfvuilploeg of de rechtswinkel
en de speeltuin; we komen van
alles tegen.
Vrijwilligers als wegwijzers
We worden op diverse manieren getraind en geïnformeerd, maar het belangrijkste is dat we het fijn vinden als we
iemand op weg hebben kunnen helpen.
Misschien zien we u een keer, de deur staat open.
Openingstijden Informatie en Adviespunt De Zuidpilaar: Elke woensdagmorgen van 9:00-12:00 uur.
Telefoon: 077- 3030625 / Adres: Reigerstraat 2, 5912 XN Venlo
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SMILEY’S IN DE WIJK, JA OF NEE?
De wijk- en dorpsraden en ons Bewonersnetwerk in de gemeente Venlo
hebben uit het beschikbare budget ‘wijk- en dorpsverkeerszaken 2016’
middelen bestemd voor de aanschaf van 8 snelheidsdisplays, ook wel
‘smiley’s’ genoemd. Doel van de inzet van de snelheidsdisplays is de weggebruikers, in hoofdzaak bestuurders van motorvoertuigen, te stimuleren
om de maximumsnelheid niet te overschrijden en daarmee hun gedrag te
beïnvloeden.
Voor de inzet van de displays gelden de volgende kaders:
• Per locatie zijn 2 displays nodig, zodat ze zichtbaar zijn in twee richtingen.
• Montage dient altijd aan een lantaarnpaal te gebeuren.
• Inzet op een locatie heeft een maximale duur van 4 tot 6 weken. Duurt de inzet langer dan treedt gewenning
op en gaat het effect van positieve gedragsbeïnvloeding verloren.
• Inzet op basis van een roulatiesysteem.
• De wijk- en dorpsraden in het betreffende stadsdeel bepalen zelf waar de displays geplaatst moeten worden
en stellen een roulatieschema op.
• De wijk- en dorpsraden stemmen de gewenste locaties af met de verkeerskundige van de gemeente Venlo.
De verkeerskundige kan advies geven waarom inzet van een smiley op een bepaalde locatie niet kan om
praktische redenen, bijvoorbeeld in een bocht of nabij een kruispunt.
In de verkeerswerkgroep is een heftige discussie ontstaan over de het nut van deze snelheidsdisplays, zoals ze
officieel genoemd worden. Op de Prof. Gelissensingel hebben smileys gestaan en de conclusie is van de bewoners dat het daar geen zin heeft gehad. Uiteindelijk is het rijgedrag niet beïnvloed en zijn er structurele maatregelen nodig om snelheid te beperken en de veiligheid te waarborgen. Op 30-km wegen heeft het geen zin om
smileys te plaatsen omdat daar niet gehandhaafd wordt.
Uiteindelijk willen we toch meedoen met een proef op de Emmastraat tussen de Genbroekstraat en van
Speykstraat, en roepen wijkbewoners op met suggesties te komen voor andere plekken. We gaan gemeente en
politie oproepen om daadwerkelijk enkele keren te handhaven in de periode dat er smileys staan en in een periode dat ze er niet staan.
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Tiener(inloop) activiteit in de Zuidpilaar
Sinds juli 2017 zet een aantal enthousiaste buurtbewoners uit VenloZuid zich in voor de tienerjeugd in Venlo-Zuid. Naast de Kidsclub die op
woensdagmiddag plaatsvindt zijn er ook activiteiten voor de jeugd in de
leeftijd van 10 tot 14 jaar op de vrijdagavond tussen 18:00 en 20:00 uur.
In samenwerking met Huis van de Wijk heeft deze groep jeugd een plek
gekregen in de Zuidpilaar.
Deze inloopactiviteit is een basis en middel om met de jeugd en voor de
jeugd meer activiteiten te realiseren, zodat deze tieners zich verder kunnen
ontplooien en kunnen worden ingezet op hun talenten. Wij actieve bewoners
willen ons samen met de jeugd en met behulp van de bewonersondersteuner inzetten op het verder ontwikkelen van nieuwe ideeën vanuit de doelgroep. Zo gaat er een werkgroep jeugd opgericht worden in Venlo-Zuid,
zodat jeugd ook zelf een stem heeft ten aanzien van ontwikkelingen op het
gebied van jeugd in de wijk.
KidsClub Zuid
Al langer bestaat de KidsClub Zuid. Sinds maart 2016 verzorgen wij elke woensdagmiddag leuke activiteiten
voor de kinderen in Venlo-Zuid. Het gaat om de kinderen van groep 4 t/m groep 7.
Bij KidsClub Zuid houden we van lekker creatief bezig zijn, lekker te sporten en toneel te spelen. Hou jij hier ook
allemaal van, dan ben je van harte welkom bij ons!
Om de KidsClub-middag te kunnen blijven verzorgen ben ik op zoek naar een 1 of 2 extra vrijwilligers. Dus, heb
jij woensdagmiddag tussen 13:30 en 15:00 uur niks te doen en vind jij het leuk om activiteiten te bedenken en
kinderen te begeleiden tijdens deze activiteiten, stuur dan een mail naar kidsclubzuid@gmail.com Om een beeld
te krijgen van de KidsClub kun je een kijkje nemen op onze Facebookpagina facebook.com/kidsclubzuid
Spreekt het jou aan om een handje te helpen op woensdagmiddag of vrijdagavond neem dan even contact op
met Stephan Bogdanski, Bewonersondersteuner Venlo-Zuid, stephan@assistjeugdwerk.nl , 06-41458901.
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Oud papier hoeft niet door de buurt te vliegen!
Wist u dat oud papier en karton in Nederland veruit de belangrijkste
grondstof is voor nieuw papier en karton?
De vezels waar nieuw papier en karton van worden gemaakt bestaan gemiddeld
uit 75% oud papier, en soms wel uit bijna 100%! Door hergebruik van oud papier
en karton hoeven we minder gebruik te maken van hout en voorkomen we een
grote hoeveelheid afval. Papier en karton wordt in Venlo dan ook bij u thuis opgehaald door verschillende verenigingen. De inzameldagen vindt u in de afvalkalender (www.venlo.nl/afvalkalender).
Het oud papier moet op de ophaaldag voor 9:00 uur aan de straat staan. Bundel het
papier of bied het aan in een kartonnen doos. U mag geen plastic, tape of ijzerdraad
gebruiken om het papier te bundelen.
Oud papier voorkomen
We doen ons best om oud papier te hergebruiken, maar we kunnen ook proberen
het ontstaan van papierafval te beperken. Wilt u geen ongeadresseerde reclame en/
of huis-aan-huis bladen meer ontvangen? Haal dan een nee/ja of nee/nee sticker in
het Stadskantoor en plak deze op uw brievenbus. U kunt de sticker zonder afspraak
ophalen in het Stadskantoor.
Natuurlijk hopen we dat u de Wijkkrant eerst leest voordat u hem wegdoet. Op die
manier is er ook minder zwerfafval. Uit de lijst met mensen die de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon helpen hebben
we weer drie namen geprikt. Deze worden beloond met een cadeaubon van €25,- en onze dank voor hun inzet.
Dank je wel Katja Bastiaans, Jo Smeets en Rob Breikers! Wilt u ook kans maken, help dan regelmatig opruimen
in uw buurt/straat en geef uw gegevens door aan de werkgroep via bewonersnetwerkvenlozuid@hotmail.com
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Boodschappenservice
Stichting Uw Wijkbus, Proteion Vrijwilligerszorg en KanDoen gaan starten met een boodschappendienst.
Wij willen graag inwoners van Tegelen, Belfeld, Op de Heide, Steyl en Venlo-Zuid de mogelijkheid bieden, als zij
niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen, de boodschappen te doen met hulp van een vrijwilliger. Op
deze manier kunnen ze uit hun sociaal isolement komen. Uw Wijkbus zorgt voor het vervoer naar de supermarkt
en weer terug naar huis van de inwoner en de vrijwilliger.
Lukt het niet meer om zelf uw boodschappen te doen?
Als het u niet meer lukt om zelfstandig uw boodschappen te doen, ga dan samen met een vrijwilliger die u daarbij hulp en gezelschap biedt. Dit is mogelijk in Tegelen, Belfeld, Steyl, Venlo-Zuid en Op de Heide. U kunt elke
woensdag gebruikmaken van deze boodschappendienst.
Hoe gaat het in zijn werk:
U belt Uw Wijkbus: 06-15246217 en u geeft aan dat u graag gebruik wil maken van de boodschappendienst. De
Wijkbus belt een vrijwilliger die contact met u opneemt om een afspraak te plannen. Uw Wijkbus haalt u samen
met de vrijwilliger thuis op en brengt u ook weer samen thuis. U betaalt de ritprijs van €1,50 per rit (de vrijwilliger
reist gratis met u mee).

MV Valuas 20 jaar
In november is het 20 jaar geleden dat
Muziekvereniging Valuas werd opgericht.
20 Jaar muziek maken, 20 jaar plezier met
elkaar. Om dat te vieren wordt op vrijdag 24
november een jubileumconcert gegeven in
Domani. Het feestelijke concert zal om
20:00 uur van start gaan. Naast de brassband en percussiongroep van MV Valuas
zullen onder andere Kwante Hippe en Leta
Bell meewerken aan het concert. Meer
informatie volgt binnenkort op de website
(www.mvvaluas.nl) en de diverse social
media.
Tot zover was 2017 al een erg succesvol
jaar voor de muziekvereniging. In juni
behaalde een drietal jeugdige slagwerkers
van de percussiongroep maar liefst twee
titels op de Nederlandse Kampioenschappen voor solisten en ensembles. Een maand later werd de
brassband door het radioprogramma ‘De Klassieken’ van NPO Radio 4 genomineerd voor de titel ‘Leukste HaFaBra-orkest van Nederland’.
Uiteindelijk ging de titel naar een brassband uit Zwolle, maar de brassband van MV Valuas mag zich nu
wel de op één na leukste brassband van Nederland en het leukste HaFaBra-orkest van Limburg noemen!
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COLOFON

S E R V I C E N U M M E R S

Deze wijkkrant is een
uitgave van het
Bewonersnetwerk Venlo-Zuid
Website
bewonersnetwerkvenlozuid.nl

Het servicepunt Stadsbeheer is het meldpunt van de
gemeente Venlo waar u terecht kunt met meldingen,
klachten en vragen over uw woonomgeving.
Het is bereikbaar tussen 08:00 uur en 17:00 uur.
U kunt voor onderstaande zaken bellen met
het algemeen nummer 14 077. Ook kunt u een e-mail
sturen naar info@venlo.nl
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• Rioolverstopping
(Na 16:00 uur en in het weekend kunt u contact
opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
Gemeentelijk informatiecentrum 14 077
Geopend: maandag t/m vrijdag 08:00 – 17:00 uur

Stadswacht Venlo 14 077
Politie 0900-8844
Wijkagenten Venlo-Zuid 0900-8844
e-mail Wijkagent-Venlo-Zuid@Limburg-Noord.politie.nl
Om u zo goed en snel mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het
belangrijk dat u in ieder geval een duidelijk antwoord probeert te geven
op de volgende vragen:
- wat is uw probleem, wens of vraag?
- waardoor of wie is het probleem?
- wat is de exacte locatie van uw melding?

Fotografie
Jack Driessen
Fotobewerking
Mieke Theunissen

Redactieadres
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
Telefoon 077-354 07 45
E-mail:
redactievenlozuid@hotmail.com
Realisatie
Drukkerij Vijgenboom

Parkeerbeheer (algemeen) 14 077
Wijkgericht werken 14 077

Redactie
Jack Driessen
Ted Merkus
Roger Spitz
Mieke Theunissen
Rena Wilske

De volgende uitgave verschijnt
begin januari 2018.
Inzenden van kopij voor dat
nummer vóór 10 december
naar het redactieadres:
Anne Frankstraat 33,
5912 HC Venlo
E-mail:
redactievenlozuid@hotmail.com

Voor meldingen over aangevraagde vergunningen en/of ontheffingen e.d.
verwijzen wij u naar https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_
eenvoudig_zoeken
Op donderdag tussen 11:00 en 13:00 uur kunt u bij de Zuidpilaar een gesprek
hebben met de wijkagent of de opbouwwerker van Wel.kom of iemand van de
gemeente of stichting Woonwenz over vragen, klachten of anderszins.

