Verslag Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

5-6-2019

Aanwezig: 24 personen
Locatie HvdW De Zuidpilaar
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Welkom/vaststellen agenda.
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op deze warme zwoele avond.
Als 6a zal een agendapunt worden toegevoegd, poort Sophiastraat.
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Mededelingen.
Gesprek wethouder Alexander Vervoort.
Op 14 maart jl. hebben Jack en Ed een gesprek gehad met wethouder
Alexander Vervoort en stadsdeelmanager Leon van der Elsen. Wij hebben van
gedachten gewisseld over het reilen en zeilen in onze wijk en de diverse
processen waarbij de gemeente betrokken is. Er gaan zaken goed en er zijn
verbeterpunten. We hebben complimenten ontvangen over onze manier van
werken in de wijk. Het belangrijkste aandachtspunt echter is dat projecten
vaak traag verlopen en het beoogde resultaat moeizaam tot stand komt.
Regelgeving, onvoldoende financiële middelen, beslissingen lopen over te
veel schijven, doorschuiven en gedrag van enkele ambtenaren zijn hier debet
aan. Bij de gemeente is men zich hiervan bewust en wordt er hard gewerkt
om, daar waar mogelijk, veranderingen door te voeren. Deze cultuurslag is als
een grote olietanker. Het duurt even voordat hij gedraaid is…
Vuurwerkvrije zones.
In Nederland worden steeds vaker vuurwerkvrije zones ingesteld in steden
rondom de jaarwisseling. Denk daarbij aan gebieden rond
verzorgingstehuizen, dierenverblijven etc. Tot nu toe is dat in Venlo niet
gebeurd, omdat er geen signalen of verzoeken toe waren. De APV biedt ons
wel de mogelijkheid. De gemeente wil nu inventariseren of daar eventueel
behoefte aan is in bepaalde wijken/dorpen.
Stemmen voor/tegen. Bij meerderheid agendapunt september. Mensen die
zich aanmelden voor de werkgroep zijn Roger Spitz, Ted Merkus en Joop
Manders. Leon van der Elsen zal meenemen dat het netwerk meer tijd nodig
heeft.
JOP bij Hagerweike.
Er kwamen veel klachten binnen over de overlast bij deze JOP. Bij plaatsing
destijds is afgesproken dat, als er overlast zou komen, deze weer verwijderd
zou worden. Direct omwonenden hebben wij op 9 mei jl. middels een
rondgang van deur tot deur geïnformeerd en om hun mening gevraagd.
Een delegatie van het bestuur speeltuin Hagerweike, bestuur
Bewonersnetwerk, bewonersondersteuner, straatcoach en regisseur
Jeugdoverlast gemeente Venlo hebben deze rondgang gemaakt. In totaal zijn
er 96 adressen bezocht. Hiervan waren op 18 adressen de bewoners niet
aanwezig. Deze hebben een brief gekregen waarin ze uitgenodigd worden
hun bevindingen via het bewonersoverleg alsnog te delen.
Uitslag:
Bekend met de JOP:

Ja 84%

Nee 16%

Ervaart overlast:
JOP weg:

Ja 74%
Ja 45%

Nee 26%
Nee 22%

Geen mening: 32%.

De grootste bron van ergernis is het rijden, racen en stunten met de scooters
over het fietspad en het lawaai dat dit met zich meebrengt. Het tijdstip waarop
dit plaatsvindt, met name in de late avonduren en begin van de nacht, geeft de
meeste irritatie omdat de nachtrust ernstig wordt verstoord.
Er is inmiddels besloten om de JOP weg te halen. De grootste overlast nu en
wellicht ook als de JOP weg is, is de overlast van de scooters. Daarom zal
samen met de rayonleider gekeken gaan worden naar de inrichting van de
gehele omgeving rond speeltuin Hagerweike.
Huidige stand van zaken: door Leon van der Elsen.
• De JOP wordt weggehaald.
• We stellen voor de volgende maatregelen te treffen
voordat de JOP weggehaald wordt.
• Op twee plaatsen (eerder met foto’s aangegeven, per mail
van 18-04-2019) paaltjes terugplaatsen om doorgang voor
scooters en fietsers te belemmeren.
• Bord(en) artikel 461 Wetboek van Strafrecht plaatsen en
het al bestaande bord gebruiken (vraag: waar en wanneer
kan dit opgehaald worden?).
• Aan achterzijde speeltuin een voetgangersdoorgang
maken (nog specifiek met bestuur Hagerweike bespreken
wat exact de bedoeling is.
• Omheinen van het peuterspeelgedeelte.
• Aanplanten van de lege plek die ontstaat als de JOP weg
is (kan uiteraard pas als deze daadwerkelijk weg is)
• In beeld brengen van de jeugd die er komt en overlast
veroorzaakt.
• Gesprekken voeren met de jeugd
(bewonersondersteuning / gemeente).
Let op: voor de fysieke maatregelen moeten we nog financiering vinden. Intern
bij de gemeente, maar wellicht zijn er ook mogelijkheden bij Hagerweike,
Bewonersnetwerk en de school. Afhankelijk daarvan kunnen we zaken (wel of
niet of wellicht maar gedeeltelijk) uitvoeren.
Regisseur jeugdoverlast Rob Lowes en ik onderzoeken dit voor wat betreft de
gemeente en laten jullie zo spoedig mogelijk weten welke mogelijkheden er
zijn. Ik stel voor dat we dan meteen aansluitend contact zoeken met elkaar om
het vervolg te bespreken. Hans Thijssen vraagt of de JOP niet kan blijven,
omdat er toch al een aantal goede maatregelen ter voorkoming van de
overlast worden genomen. Wordt de JOP ergens anders geplaatst? Dat zal
dan eerst aan die buurt bevraagd moeten worden.
Gerard Cornelissen meent ook dat weghalen niets oplost. Het verplaatst
hooguit het probleem.
Buurtcafé.
Buurtcafé in Venlo-Zuid.

Donderdag 20 juni 2019 van 19:00 uur tot 21:30 uur in de Zwanehaof. Het zal
in een interactieve vorm worden gegoten. Binnenkort start de
reclamecampagne ervoor. Het proces moet voldoende open staan ook voor
wie dan, die 20ste toevallig niet kan. Bij agendapunt 6 zal hierop worden
teruggekomen.
3

Verslag van 13-3-2019.
Geen aanvullingen of vragen hierover.
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Vragen n.a.v. Stavaza van de werkgroepen.
Aanvullingen hierop:
Venlo-Zuid-Schoon, Ed Bastiaans vertelt dat kortgeleden op Venloonline.nl
een stukje over onze Venlo-Zuidse Lotte Engelmann heeft gestaan. Zij is heel
fanatiek met opruimen van de wijk en zoekt iemand die af en toe meegaat met
haar.
Huis van de Wijk, de Zuidpilaar, hier is pas een nieuwe professionele keuken
geplaatst en ook een beeldkrantvoorziening.
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Presentatie/plannen soepkookboek.
Mariëtte en Loes geven een mooie presentatie over hun wens om een
soepkookboek uit te brengen waarbij naast crowdfunding van €4.000,- ook
een bijdrage van €500,- aan het BNVZ gevraagd wordt.
Aan het einde van de gedachtenuitwisseling hierover stemt de vergadering en
stemt een meerderheid in met het toekennen van die bijdrage. Het BNVZ voert
al de boekhouding voor die werkgroep en doet het financiële beheer. Er zal
€500,- op het soepkookboek worden overgeboekt.
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Bewoners meer betrekken bij de wijk.
Linda Schrevers en Ed Bastiaans geven een presentatie over de wens om
bewoners meer bij de wijk te betrekken.
De wens is voortgekomen uit een evaluatie van het wijkspreekuur en de ronde
met de Tipi.
Er zijn drie actiepunten uit naar voren gekomen, in het kort zijn dit:
1. hele wijk doet mee aan een schoonmaakactie,
2. jongeren aan zet, speeltuinontmoeting, mooiste en lelijkste plek,
3. ambities van Venlo-Zuid: brainstorm/kettingbrief/ambitieboek voor alle
inwoners van Venlo-Zuid om dromen & ideeën op te halen.
Voor die drie thema’s wordt gevraagd om een werkgroep te vormen.
Bij 1: samen met de werkgroep Venlo-Zuid-Schoon sluiten aan Christel
Brieske en Joey Kiesbrink en Alexander Tomlow.
Bij 2 wil o.a. Aleander Tomlow ook meedenken.
Bij 3 melden zich Ed Bastiaans, Roger Spitz, Ted Merkus samen met Leon
van der Elsen.
Miel Lommen meent dat de jongerenwerkers zich ook bij 2 zouden moeten
aansluiten.
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Poort Sophiastraat.
Bij het netwerk is de vraag binnengekomen om een bijdrage te geven voor het
realiseren van een goede achterpadafsluiting op de Sophiastraat. Hans
Thijssen heeft de betrokken bewoners geholpen bij hun aanvraag en vertelt

dat er overlast is van mensen in die achterpaden die daar niet thuishoren. Er is
een projectbegroting gemaakt en medestanders gezocht en gevonden. Naast
bijdragen van Woonwenz zullen de betrokken bewoners zelf ook bijdragen.
Desondanks is er een gat in de begroting van €500,-. Een SAMfondsaanvraag hiervoor is afgewezen.
Na beraadslagingen van de vergadering stemt ook hier de meerderheid mee
in.
7

Budget voor Wijkkrant.
Vanaf 2019 krijgt onze wijk geen projectengeld meer en het tekort voor het
uitbrengen van vier wijkkranten per jaar is ontstaan. Zie ook de Stavaza. Het
tekort is ongeveer €2.300,-. Een Wijkkrant uitbrengen kost €1.455,15 en het
budget is €3.400,-.
Een discussie ontstaat over de wenselijkheid over het uitbrengen van een
wijkkrant. Dat blijkt toch gewaardeerd te worden, maar er kunnen wellicht
naast drie uitgaven van de gewone wijkkrant ook nieuwsbrieven uitgebracht
worden. Ook is er de opmerking om advertenties te gaan plaatsen om
zodoende inkomsten te genereren. Ook wordt de opmerking gemaakt om
wijkkranten alleen bij de ouderen te bezorgen, want de jeugd zou die toch niet
lezen.
Ook kunnen we bepaalde organisaties en bedrijven laten betalen voor de
artikelen die ze aanleveren.
Kortom voldoende mogelijkheden die de werkgroep communicatie kan
onderzoeken. Het bedrag van max. €2.500,- vindt de vergadering te hoog om
structureel toe te kennen, ook al hebben we reserves. Het voorstel wordt
gedaan om voor 2019 nog vier wijkkranten uit te brengen en om nu alvast aan
het werk te gaan om voor 2020 een andere frequentie en middel te vinden. Op
dit onderwerp komen we dus nog terug.
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Rondvraag.
Leon van der Elsen heeft een gesprek gehad met dhr Gerards over de
monumenten op de Emmastraat/Regentessestraat. Dhr. Gerards vroeg hier
aandacht voor. Wellicht is een artikel in de Wijkkrant hier een idee.
Helmie van Dijk vertelt dat er bij het speelplein Anne Frankstraat gesnoeid is.
Dus naast de al eerder gegeven complimenten aan de politie dus hier ook
waardering voor de inzet van de professionals.
Kees Dijkmans vraagt of er nog gesproken is over de ondergrondse
afvalcontainers. Nee, dat is nu niet het geval. De werkgroep VZS moet dit
opnieuw ter sprake brengen bij hun overleg.
Gerard Cornelissen vertelt dat er op 14, 15 en 16 juni een markt is bij de
nieuwe Turkse moskee.
Mia Moors vraagt of er bij probleemjongeren ook contact met de ouders wordt
opgenomen.
Ed Bastiaans brengt naar voren dat het bestuur van het netwerk soms extra
ondersteuning nodig heeft bij bepaalde taken. Hij vraagt de vergadering of ze
die zelf mogen zoeken bij netwerkdeelnemers net als bij de werkgroep
wijkbudget.
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Afsluiting.
De voorzitter sluit met dank aan allen om 21:20 uur de vergadering.

