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1. Welkom/vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. Hij ziet weer een aantal nieuwe gezichten en daarom een korte
voorstelronde.
Er wordt een vraag gesteld of de werkgroep St. Maarten ook op de agenda moet staan. Deze
kleine werkgroep komt eenmaal per jaar bij elkaar en zal dus niet vaak rapporteren. Het is een
werkgroep van het BNVZ waarvan de samenstelling, taak, werkwijze en doel bekend zijn.
De presentielijst gaat rond.
Agendapunt 4 vervalt, onderhoud groen (presentatie door technisch specialist groen Herman
Jacobs van de gemeente) komt te vervallen, omdat zowel voor hem als zijn vervangers op deze
dag reeds wat anders gepland was. Er is nog geprobeerd te schuiven, maar ook dat is niet gelukt.
Op het volgende overleg, op 2 september zal alsnog een toelichting gegeven worden t.a.v. het
onderhoud in de openbare ruimte.
2. Koen Kemps zal de vrijgekomen spreektijd invullen, het op de agenda zetten van BS De
Zuidstroom was vergeten, Els van Rooij krijgt ook extra spreektijd voor de Min. van Hallstraat.
De agenda wordt aldus vastgesteld.
3. Mededelingen
Voor deze vergadering zijn er slechts twee verslagjes van werkgroepen ingeleverd.
4. Verslag van 04-03-2015
Kees Dijkmans had zich ook afgemeld voor de vorige vergadering en staat niet vermeld.
Mia Moors vraagt waarom de werkgroep Spoorwegen niet geagendeerd staat. Binnen het BNVZ
bestaat deze werkgroep niet. De secretaris zal mogelijk geïnteresseerden uitnodigen voor 2
september.
Blz 3, Kees Dijkmans, geeft aan dat hij het niet eens is met het genotuleerde in het verslag. Hij is
“not amused”, “dat moeten we niet meer doen”. De secretaris geeft aan precies het besprokene te
hebben vermeld.
Kees stelt aanvullende vragen over de buurtmoestuin, de buurt-/stadpreventie en heeft
opmerkingen over de verkeergroep Koperwiek.
Blz 4, wil hij graag weten hoe het met die vermeende hangjongeren op de Min. van Hallstraat zit,
Els van Rooij geeft aan dat zij daarop bij dat agendapunt nog zal terugkomen. Ook geeft hij aan
dat er officieel geen werkgroep Hangjongeren bestaat, dat hij zelf wel wat dingetjes geregeld heeft
op dat gebied. Dat na een eerder gesprek met de voorzitter en secretaris er nog niet op
teruggekomen is.
Over de stad-/buurtpreventie geeft Els van Rooij als vrijwilliger bij die groep kort uitleg.
De secretaris geeft aan al die relevante zaken in de betreffende vergadering aan bod zijn
gekomen, dat het jammer is dat Kees die vergadering niet heeft kunnen bijwonen, maar dat we die
items niet over gaan doen omdat Kees niet aanwezig was.
5. Koen Kemps van BS De Zuidstroom geeft uitleg over hoe die school in de nieuwe situatie in de
wijk/buurt wil staan.
Aan de hand van een plattegrond van het gebouw en de buitenruimte geeft hij uitleg. Globaal
genomen zal het achterste deel van de speelplaats, het deel achter het gebouw, alleen
toegankelijk zijn voor schoolgebruikers. Het voorste deel, gelegen aan de Past. Op Heijstraat zal

ook toegankelijk zijn als openbare ruimte, buiten de schooltijden. Van de straat uit gezien zal links
een buurt/schoolmoestuin komen en rechts een speelvoorziening. Hoe de situatie
verkeerstechnisch wordt zal binnenkort duidelijk moeten worden. Ook hierover zal nog overleg
volgen. Op de plek van de huidige gymzaal zal te zijner tijd parkeervoorziening worden
gerealiseerd voor schoolgebruikers en voor gebruikers van de nieuw te bouwen gymzaal/sporthal.
6. Stand van zaken lopende initiatieven
Venlo-Zuid presenteert zich.
Na het vertrek van Chien Engel als kartrekker staan we op het punt om deze groep op te
heffen als Ruud Kol zich aanbied als kartrekker. In het derde weekend van september zou
deze activiteit gehouden kunnen worden. Hij gaat aan de slag en zal dit samen met een
aantal te werven vrijwilligers organiseren.
Burenhulp.
Marcel van Vliet, het gaat z’n gangetje, ongeveer 2x per week is er een hulpvraag. Sinds
vorige maand hebben ze zitting in het HvdW. Er zijn ook mensen die terugkomen voor een
tweede hulpvraag.
Communicatie, website, Wijkkrant.
De website is vorige maand verhuisd van provider, hij is nu veel gemakkelijker bij te
houden, veel dingen die eerst niet lukten gaan nu wel.
Facebook, is nu een zgn. groepspagina, de oude, nu “Jack Driessen” hetende persoonlijke
pagina, wordt binnenkort opgeheven. Van de vroegere 385 vrienden hebben er 129 de
nieuwe pagina geliked.
De volgende Wijkkrant komt 7 juli uit. We hebben voldoende kopij.
Ouderendagbesteding/eetpunt.
Renate Logtens, de juiste naam is open inloop. Er worden diverse activiteiten gehouden,
samen koken en eten, kaarten enz.
Er is nog altijd plaats voor nieuwe deelnemers. Ook zal er binnenkort arbeidsmatige
dagbesteding gedaan gaan worden, we moeten dan denken aan bijvoorbeeld het bijhouden
van de groenstroken bij de Sinselhof. We zoeken hier ook vrijwilligers voor. Tips uit de
vergadering, Buren, Mensen uit het Domushuis, de reclassering, ‘t Wildveld.
Venlo-Zuid-Schoon.
Gerard Cornelissen, de werkgroep heeft per fiets knelpunten in de wijk gesignaleerd en
deze besproken met iemand van de gemeente. Er zullen wat extra afvalbakken bijgeplaatst
worden op de schoolroutes. Er zijn nog wel wensen, maar ook die zullen opgepakt worden.
Op 17 oktober is er weer een opschoonactie.
Ed Bastiaans, op 28 maart hebben er meer dan 30 vrijwilligers meegeholpen met de
opschoondag.
Tijdens een vergadering met de partners werd een bewoner speciaal bedankt, Mohammed
Bououicharen, werd in het zonnetje gezet. Hij houdt een steeds groter gebied rondom de
moskee bijna elke dag schoon. Dat partneroverleg werd helaas slecht bezocht door de
uitgenodigde partijen. De frequentie was teruggebracht naar eenmaal per jaar. Evengoed
was de opbrengst van het overleg goed.
Verkeer Koperwiek.
José Gitsels, heeft herhaald geprobeerd overleg te plegen, maar dat gaat lastig, stopt
derhalve als kartrekker. Wil wel als vrijwilliger betrokken blijven. Pieter van de Rijdt bedankt
haar voor haar inspanningen en geeft aan dat succes soms lange wegen kiest. Dat de
omgeving van de Koperwiek aandacht heeft, misschien wel dankzij het herhaald aandacht
vragen zonder direct overleg. Op niet al te lange termijn moet er geld beschikbaar komen,

want dat was zoals vaker het probleem.
Buurtmoestuin.
Marian Doensen, we zijn nu ongeveer ’n jaar bezig en ondanks dat het er eerst niet goed
uitzag komt er nu vaart in. Een plek zal zijn bij nieuwbouw van BS De Zuidstroom. Koen
Kemps heeft in zijn presentatie de locatie al aangegeven. Het gaat er om op een goede,
verantwoorde, veilige manier invulling te geven aan die buurt/schoolmoestuin.
Een andere mogelijke plek is tegenover het voormalig slachthuis, daar kan misschien al na
de zomervakantie een parkachtige buurtmoestuin van maar liefst 2 x 1000 m² komen. De
buurt wordt betrokken als er meer zekerheid is.
Afvalcontainers en omgeving.
Kees Dijkmans, de gemeente is druk bezig en de lijnen zijn kort. Er worden meer controles
gedaan en ook verbalen geschreven. Uiteindelijk is er voortgang. Kees is hier zeer positief
over.
Werkgroep Groen.
Els van Rooij, het gaat uitstekend met het onkruid. Na meldingen hierover werd
aangegeven dat de uitvoerende partij Kirkels niet goed zou kunnen werken. Volgens de
bewoners is de toegang groot genoeg. Op 2 september sluit er iemand aan om de
vergadering uitleg te geven over het groenonderhoud.
Maar toch werkgroep afvoeren uit de lijst.
Repaircafé.
Marcel van Vliet namens Peter Braams, het repaircafé vormt een juridische en financiële
onderafdeling van burenhulp en zal op zaterdag 26 september officieel van start gaan.
Materiaalkosten die gemaakt worden moeten betaald worden en verder kunnen de mensen
een bijdrage doen.
Werkgroep Hangjongeren.
Kees Dijkmans, hoewel de werkgroep dus officieel niet bestaat kan hij hier wel wat over
vertellen. Er zijn op diverse plekken toch wel problemen, maar die verplaatsen zich ook
steeds. Hij twijfelt aan de problemen op de Min. van Hallstraat en betwijfelt of ze op de
juiste manier zijn aangepakt en maakt diverse opmerkingen hierover. Een volgende
vergadering wil hij nader terugkomen op hangjongeren.
De voorzitter dringt er op aan om ieder in zijn waarde te laten en geen badinerende
opmerkingen over andere netwerkleden te maken. Zo gaan we niet met elkaar om!
Werkgroep afvoeren uit de lijst.
Parkeerproblematiek.
Ed Bastiaans, er is een groot onderzoek gehouden in Stadsdeel Venlo en Venlo-Zuid. Op
26 juni krijgt de werkgroep de resultaten van dat onderzoek en zal het verdere pad worden
uitgestippeld. Op 2-9-15 zal de vergadering worden ingelicht.
Buurttheater.
Piet Nillesen, hij verwacht dat de aanvraag bij het SAM-fonds positief zal worden
beantwoord. In Venlo-Zuid zijn acht aanmeldingen voor het theater.
Buurtpreventie, Jan Heshusius is helaas niet aanwezig
Els van Rooij, werkgroep Min. van Hallstraat, dit gebied is al jaren bekend en de bewoners
voelen zich in de steek gelaten, niet alleen door de gemeente maar ook door het BNVZ. Ze
denken dat ze onvoldoende aandacht krijgen en voelen zich niet welkom. Als voorbeeld
geeft Els dat Venlo-Zuid-Schoon niet in die buurt zou komen tijdens schoonmaakacties.
Het stuk laatst in de krant was een noodkreet, geplaatst door een buurtbewoner die niet op
de hoogte was van alle ontwikkelingen.

Na het pleinfeest was er in aanvang meer saamhorigheid en positieve contacten onderling.
De werkgroep, de zgn “pleinsisters” verwachten meer aandacht van Woonwenz, de
straatcoaches, de politie en de bewoners en de hangjongeren zelf.
Op de vraag wat Els van het BNVZ verwacht kwam als antwoord gewoon, meer hulp. Het
BNVZ probeert partijen bij elkaar te brengen, dat is ook precies de taak.
Het idee wordt geopperd om elk jaar een pleinfeest te laten geven op een ander plein.
Pieter van de Rijdt geeft aan dat er in het bewuste gebied in de laatste twintig jaar echt wel
het een en ander gedaan is. Het is beslist niet zo dat er niet wordt geïnvesteerd, het gebied
krijgt de aandacht, maar kan misschien hier en daar op momenten meer zijn. Woonwenz
heeft bijvoorbeeld enkele jaren geleden de onderdoorgangen dicht laten maken. Ook de
renovatie van de voorziening in 1996/1997 door de gemeente heeft de overlast niet kunnen
terugbrengen, maar was wel op wens van de bewoners.
7. Nieuwe initiatief, Verkeer Prof. Gelissensingel
Joop Manders, geeft een historisch overzicht van het werk van de vier werkgroepleden inzake het
probleem. Kort samengevat, de aanwonenden willen dat het doorgaande vrachtverkeer geweerd
wordt en dat er permanente snelheidscontrole komt. Een in het verleden gehouden petitie werd
door 88% van de bewoners ondertekend. De overlast bestaat naast lawaai en stank ook uit
trillingen e.d.
Dit is een van de projecten die we als BNVZ gaan voordragen voor aanpak.
8. Rondvraag.
Huoari Karim vraagt of het mogelijk is om een verkeerspoppetje te krijgen. Het toeval wil dat er
onlangs een zogenaamde Victor Veilig is ingeleverd. Na de vergadering zal dit besproken worden.
Mia Moors vraagt nogmaals aandacht voor ’n mogelijke werkgroep Spoorwegen.
Jack Driessen geeft aan dat, in lijn met eerdere afspraken, volgende vergaderingen beter en
sneller afgehandeld kunnen worden als de verslagjes van de werkgroepen op tijd binnen zijn (vier
weken voor de plenaire vergadering). Op die manier ontstaat er dan meer ruimte om met elkaar
van gedachten te kunnen wisselen over nieuwe zaken die zich aandienen. Op 2 september zal
bijvoorbeeld de buurtbus aan de orde komen en ook op niet al te lange termijn zal er gesproken
worden over buurt-/wijkbudget. Dus op tijd werkgroep verslagen en spreektijd aanvragen, indien
nodig.
9. Afsluiting.
De voorzitter constateert dat het, ondanks de vele punten, toch nog meevalt met de tijd 21.20 uur,
de volgende vergadering is woensdag 2 september.
Koen Kemps geeft aan dat de eerste vergadering na de opening van de Nieuwe Zuidstroom, deze
daar gehouden kan worden. Die uitnodiging staat en nemen we graag aan.
De volgende vergadering is op woensdag 2 september 2015 op de Zuidpilaar in de
ontmoetingsruimte op de benedenverdieping.
Namens het Bewonersnetwerk, Ed Bastiaans.

