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Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

1. Welkom/vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering. Hij ziet ook nu weer een aantal nieuwe gezichten en
daarom weer een korte voorstelronde.
We hebben nu de mogelijkheid om bijv. de agenda en stukken via de beamer te projecteren. Er
zijn ook nog papieren exemplaren beschikbaar.
De agenda zal iets worden gewijzigd, agendapunt 9, Vierpaardjes zal naar voren worden
gehaald, omdat de spreker ook nog in de raadsvergadering moet spreken.
2. Mededelingen
Op zaterdag 26 september zal de Burendag worden gehouden, Ruud Kol is de kartrekker, hij
heeft posters beschikbaar voor wie er een wil ophangen. Ze zoeken ook nog vrijwilligers om te
helpen. Opgeven bij Ruud Kol. 06-25637302
3. Op zaterdag 17 oktober is weer de halfjaarlijkse schoonmaakactie in de wijk, door de
werkgroep Venlo-Zuid-Schoon. Ook daarvoor worden nog vrijwilligers gezocht. Die posters
worden nog verspreid. De groep VZS heeft ook van de gemeente de coördinatie gekregen voor
het opruimen van het zwerfafval in de wijk. Daarbij hoort een geldbedrag van ruim €8000,-.
Daarvoor is een beleidsplan geschreven.
Tijdens Keep It Clean Day op 18-9-2015 zal de werkgroep haar plannen toelichten voor andere
belangstellenden in de gemeente.
Ook andere successen kunnen gevierd worden, de groep VZS heeft bereikt dat er op de
schoolsnoeproute, winkelcentrum - Den Hulster, nieuwe opvallende afvalbakken geplaatst
worden.
Koen Kemps vraagt om met name de basisscholen te betrekken bij het verspreiden van de
informatie waar ook kinderen bij betrokken kunnen worden.
De werkgroep Prof. Gelissensingel heeft bereikt dat er een nieuwe zogenaamde Smiley op de
Prof. Gelissensingel is geplaatst om de snelheid te controleren. Jammer alleen dat hij op dit
moment al kapot is.
Ook heeft het BNVZ in het zogenaamde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan opgenomen
dat er gekeken gaat worden naar de gevaarlijke situaties op het kruispunt KraanvogelstraatWaterhoenstraat. Met name door de scholieren/studenten.
Met het verspreiden van de agenda is ook de Stand Van Zaken rondgemaild, slechts de helft
van de werkgroepen had hier informatie voor aangedragen. Als er een keer niets te melden is,
dat graag doorgeven. Geen nieuws is ook nieuws.
De data voor 2016 zijn bepaald en zijn woensdag 9-3-2016, 8-6-2016, 8-9-2016 en 7-12-2016.
In principe zijn de plenaire vergaderingen in de Zuidpilaar in het HvdW, tenzij we op een andere
locatie worden uitgenodigd en het daar kan.
4. Verslag van 10-6
Geen aanvullingen.

5. Vragen n.a.v. de verslagen van de werkgroepen
Ries Groenendijk geeft aan dat hij de uitslag van het parkeeronderzoek niet heeft ontvangen.
De secretaris biedt zijn verontschuldigingen aan; hij is dhr. Groenendijk vergeten toe te voegen
aan de werkgroep. De 22 september buigt de werkgroep zich over de uitslag en probeert vooral
voor Venlo-Zuid de maatregelen naar voren te halen.
Roger Spitz geeft kort aan wat de stand van zaken is rondom de buurtmoestuin. Hij vraagt
nadrukkelijk bij Woonwenz en de gemeente om standpunten.
Geen verdere vragen of opmerkingen.
Werkgroep Min. Van Hallstraat. De werkgroep bestaat eigenlijk uit slechts twee bewoners,
aangevuld met de bewonersondersteuners en ook de politie sluit vaker aan bij de overleggen
die wekelijks plaatsvinden. Sinds de laatste vergadering zijn er wat maatregelen genomen in de
openbare ruimte, verhogingen weggehaald, picknickbank geplaatst e.d. De werkgroep heeft
ook politieke groeperingen benaderd. De politie handhaaft af en toe. De straatcoaches zijn
“undercover” ter plaatste gegaan.
In een rapport van de laatste tijd staat dat bewoners misschien wel wat veel buiten zijn. Els van
Rooij stelt met nadruk dat er aandacht voor de bewoners moet zijn en niet alleen voor de
overlastveroorzakers.
Er wordt nadrukkelijk hulp gevraagd van het hele BNVZ. Woonwens in de persoon van Bart
Linders geeft aan dat ze weinig mogelijkheden zien. Waar ondersteund kan worden doen ze
dat. De beleidsmakers moeten het mogelijk maken dat er beter gehandhaafd kan worden.
Sedai doet een nadrukkelijke oproep voor deelname aan de werkgroep. De voorzitter geeft aan
dat het mogelijk een totaal andere aanpak nodig heeft dan de laatste 20 jaar gedaan is. Hij
weet alleen ook niet concreet hoe… Nog een oproep voor de bewoners van de buurt om toch
vooral in overleg te blijven.
6. Stand van zaken Vierpaardjes
Leon Peters geeft een zeer uitgebreide presentatie. Dat levert de vergadering niet zoveel
nieuwe punten op waarmee snel gewerkt kan worden.
De vergadering vat het samen met de kernachtige woorden, “Het is zo, er kan niets, er mag
niets, het blijft zo”. Dhr. Peters is het er mee eens dat inderdaad erg veel vastligt en dat de
gemeente bijna geen instrumenten heeft voor verandering dan aandacht vragen bij de hogere
overheden voor de situatie. Dat lukt tot nu toe deels. Oplossingen zullen, hoe dan ook, tot ver in
de toekomst gaan duren, net als de overlast.
De presentatie zal op de website van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid worden geplaatst.
Punt van aandacht is dat ook, naast de stremmingen van de Vierpaardjes, de veiligheidspunten
die het spoorwegemplacement en de sporen met zich dragen. In de toekomst kan de
vergadering misschien eens aan de Veiligheidsregio vragen om hier nadere uitleg over te
geven. Al met al blijkt dat deze thema’s onderwerp van een speciale bijeenkomst moeten zijn.
7. Onderhoud Groen
Dhr. Jos Hendrickx van de gemeente Venlo geeft uitleg over de methode van groenonderhoud.
Dit omdat in de plenaire vergaderingen vaker vragen over dit onderwerp waren. Ook hierbij
weer een omvattende presentatie die ook weer op de website van het BNVZ zal worden
geplaatst.
Na de presentatie zijn er diverse vragen en opmerkingen, o.a. dat er slecht gereageerd wordt
op meldingen. Men doet diverse malen melding, maar er gebeurt niets.
In het gebied langs de Maas wordt ook te weinig onderhoud gedaan. Bomen, die omgevallen
zijn, worden niet verwijderd. Bomen, die onderhoud behoeven, krijgen dat niet. Dhr. Hendrickx
legt uit dat het soms zo is dat men beter niets kan doen, omdat anders de bomen wel helemaal
zouden moeten wegblijven. Rijkswaterstaat bepaalt in dat gebied wat er kan en mag, omdat het
de functie van waterberging heeft.

Plannen hondenuitloopgebied
Nu een klein gebied van ongeveer 25 x 25 mtr. in de Oude Beemden, de Maasuiterwaarden.
Op vraag van een bewoner, uitbreiding naar een groter gebied. Zie plaatje.
Op vraag van een andere bewoner, uitbreiding naar het hele gebied van de Maasuiterwaarden.
Ongeveer 12 jaar geleden is een klein gebied in de buurt van de kanovereniging De Viking
aangeduid als uitrenplek en een klein gebied in de omgeving van het Beatrixpark. Uitbreiding
naar de Oude Beemden werd toen niet als wenselijk gezien omdat vele wandelaars, fietsers en
andere gebruikers van het gebied dat niet op prijs zullen stellen. De huidige plek is echter ook
onvoldoende. Voorstel, in de komende Wijkkrant een artikel met beschrijving van de vraag en
de oproep aan bewoners om de mening te geven. Ook via de website van het
Bewonersnetwerk kan een poll opgestart worden waar men stelling kan nemen. Vervolgens in
de vergadering van december de resultaten bekendmaken en een besluit nemen.
8. Plannen/veranderingen ’t Wildveld
Pas rond de klok van negenen kan de vertegenwoordiger van het bestuur van de school, dhr.
A. van Kempen de plannen uit de doeken doen. Ook die presentatie staat op de site van het
BNVZ.
De plannen die school het liefst, in samenwerking met de wijk en de in de wijk aanwezige
organisaties, wil doen moeten in de komende tijd gerealiseerd worden. Te denken valt aan
fietsreparatie, reparatie en klussen van diverse aard (apparatuur, kleding, groenonderhoud
enz.).
Uit de vergadering komen diverse enthousiaste reacties en ontstaan spontaan verzoeken met
o.a. het HvdW, BS De Zuidstroom enz. Ook werkgroepen van het BNVZ kunnen profiteren.
Venlo-Zuid-Schoon heeft ’t Wildveld al als partner bij haar werkzaamheden. Bewoners die zich
al aanmelden om als bewoner mee te denken zijn: Ted Merkus, Marian Doensen en Els van
Rooij. Dhr. Jack Smulders, directeur van ’t Wildveld zal kartrekker van de groep zijn. Dhr.
Smulders zal aan de deelnemerslijst van de BNVZ worden toegevoegd.
9. Nieuw initiatief Buurtbus
Dit wordt naar de volgende vergadering doorgeschoven, omdat het tijdstip van negen uur al
lang verstreken is. We moeten de vergaderingen beter plannen en sommige onderwerpen
moeten misschien wel in een aparte bijeenkomst besproken worden.
10. Rondvraag
Ruud Kol, wijkondersteuner vraagt om de vergaderdata van volgend jaar na te zien vooral 8-916. Ze zullen aan het verslag worden toegevoegd.
11. Afsluiting
De voorzitter legt uit dat we vandaag voor de eerste keer in deze vorm hebben vergaderd. De
agenda was met drie presentaties veel te vol. In de toekomst zullen we hier rekening mee
houden. Excuses hiervoor.
De volgende vergadering is op woensdag 2 december 2015 op de Zuidpilaar in de
ontmoetingsruimte op de benedenverdieping.
Vergaderdata 2016: woensdag 9-3-2016, 8-6-2016, 7-9-2016 en 7-12-2016 steeds om 19:00
uur, tenzij anders vermeld op de agenda locatie, HvdW, Zuidpilaar, Reigerstraat 2.

