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Onze buurt

3
Goltziusmuseum

Van de Redactie
Carnaval is achter de rug, Het voorjaar komt er weer aan. Nog even,
en we kunnen weer lekker in het
zonnetje genieten van een hapje en
een drankje op een van de terrassen van onze binnenstad. Aan de
invulling van Onze Buurt aan Zet,
wordt door diverse leden van het
Wijkoverleg hard gewerkt.
Een van de leden, Martin Sanders
heeft een artikel geschreven over
“de poot” Jeugd.
Ook de werkgroep “Veiligheid en
Openbaar Groen” heeft al diverse
plannen, die zij samen met de
heren Heijnen en Flinsenberg van
de Gemeente Venlo hebben uitgewerkt, ter goedkeuring voorgelegd.
Zo is een van de plannen van deze
groep, waarin de heer Henk Faessen en mevr. Jo Verkoijen namens
de wijkoverleg zitting hebben, om
in de hele binnenstad veilige en
uniforme verlichting aan te laten
brengen. Dit vanaf de Koniginnesingel tot aan de Jupiterstraat. Dus
echt de hele binnenstad en niet
alleen het Centrum van Venlo. Ook
komt er nieuw vers groen in de
plantenbakken en zal waarschijnlijk het Rosarium opgeknapt worden. De groep Veiligheid en Openbaar Groen zal in de volgende wijkkrant over hun activiteiten een artikel schrijven.
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Als nieuwe wijkcoördinator is aangesteld mevrouw
Marlie van Ulft, van harte welkom
In de volgende wijkkrant zal zij zich aan u voorstellen.

In de groep “Evenementen,” onder voorzitterschap
van de Stichting Ondernemers Venlose Binnenstad,
hebben zitting namens de Gemeente Venlo dhr.
Derks, mevr. Dankert (de stadsmanager) en namens
het Wijkoverleg mevrouw Jeanne Croonen en Annemie Schoenmakers zij zijn samen met de heren
Schmeitz van de Maaspoort en Tabbers van PERRON 55 en mevrouw Wekking van het Kindercomitee bezig plannen uit te werken voor verschillende
evenementen. Ook de groep Evenementen zal in een
van de volgende wijkkranten berichten hoe ver men
is met het realiseren van alle voorstellen.

23 maart j.l vond er in de gedoogde coffeeshops een
open dag plaats. Namens de redactie van de wijkkrant is mevrouw Mariet Mulder bij coffeeshop
OASE een kijkje gaan nemen. Alhoewel het niet druk
was, vond ze ’t toch de moeite waard om hier geweest te zijn en ik moest vermelden, dat de koffie
erg lekker was. De voorlichtingsfolder die ze meekreeg, zullen wij in de volgende wijkkrant afdrukken.
Omdat ook Venlo een multiculturele stad is geworden, leek het ons zinnig eens over de meest voorkomende religies in Venlo een interview te maken.
Mevrouw Mariet Mulder heeft samen met vier
dames, katholiek, protestant, joods en moslim, een
heel gezellige en leerzame avond gehad.. Zij hebben
samen bij haar thuis gesproken over hun religies.
Vrouwen en moeders, die ondanks hun verschillen
in levensovertuiging zeer verdraagzaam zijn en respect hebben voor elkaar.
In Irak woedt een oorlog, laat ons allen gelovig of niet
gelovig bidden voor of denken aan alle mensen en
dieren, die onder deze oorlog te lijden hebben.

Op de themagroepvergadering van 12 februari l.l.
heeft er een gesprek plaatsgevonden met de districtsmentor, de heer Wagemans en de heer P. de Rooy,
Chef basiseenheid Venlo, over de onvrede die leeft bij
verschillende leden van het Wijkoverleg. Het betreft
voornamelijk het gebrek aan communicatie met de
politie. De heer Joost Gijbels heeft van dit gesprek
een samenvatting gemaakt. Overigens is het Wijkoverleg uitgenodigd om eens een kijkje in de meldkamer te komen nemen.
Op 13 februari namen wij afscheid van onze wijkcoördinator de heer Sjors. Peeters, die in Helmond een andere
functie heeft aanvaard. Wij danken hem voor zijn inzet in
onze wijk en wensen hem veel succes in Helmond. Ook
mevrouw Anette Nefkens, die is gestopt met haar werk
binnen het Wijkoverleg, danken wij van harte voor haar
inzet en betrokkenheid met name bij de realisatie van de
opknapbeurt van de Rozenkransstraat.

Een fijn voorjaar en
zonnige Paasdagen toegewenst,
Annemie Schoenmakers
Jeneverkoeët

In de vorige wijkkrant beloofden wij enkele spreekwoorden
en uitdrukkingen in het Venlosch dialekt te plaatsen
( het artikel over het hekwerk bij de paters Dominicanen)

Bäökmoel

De Floddergats moet weer een echt Keizerstraatje worden.
Antwoorden:
Eine alde wieverdans en eine morgenraegen
deure neet lang

Het heeft niet veel om ’t lijf

Det zit nog op St. Anna’s schaepke

Die is nog ongetrouwd

Zich d’n bats schore

Zich ergens gemakkelijk vanaf maken

Hae verneuk de gode en schiet in d’n tempel

Hij is in hoge mate onbetrouwbaar

Als ein hoor alt wuurt zeik ze wiewater

Iemand die het met de moraal niet zo nauw genomen
heeft wordt op oudere leeftijd vaak een kwezel

Als alde scheure brande is ’t kwaod blusse

Wordt gezegd als iemand op latere leeftijd verliefd wordt

Ein bioscooptes hebbe

Een gat in de broekzak hebben

Srónsmedam
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OBAZ
PROJECTGROEP
JEUGD
Onze Buurt Aan Zet bestaat uit een aantal deelprojectgroepen die zich allemaal met een specifiek onderwerp bezig houden. Een hiervan is de
projectgroep ‘jeugd’. Namens het wijkoverleg
neem ik deel in deze werkgroep. Momenteel
wordt er aan drie punten extra aandacht geschonken. Dit zijn: Jongerenactiviteiten, Preventieve maatregelen (de voorkant van Hektor) en
Veilig spelen.

avonden voor de jongeren zullen ook worden
voortgezet. Verder zal worden onderzocht welke
koppeling kan worden gelegd tussen de activiteiten en preventie, zoals het uiteindelijke doel is.
Onder de kop van ‘Veilig spelen’ wordt momenteel vooral aandacht besteed aan het skategebeuren. Er is een grote vraag binnen de regio
naar een grootschalige skatevoorziening. Ook de
skatende jongeren vroegen hierom. In andere
steden blijkt duidelijk dat ook daar een grote
vraag naar voorzieningen bestaat, en ook in Venlo
is dit niet anders. In overleg met skatende jongeren wil de Gemeente steun verlenen aan het realiseren van een overdekte skate-baan in een van
de hallen van de oude Venlose Groenteveiling in
Venlo-Zuid. Overleg hierover verloopt goed en
zoals het zich nu laat aanzien zal deze belangrijke voorziening voor de skatende jeugd later dit
jaar de deuren kunnen openen.

Onder jongerenactiviteiten vallen onder meer de
jeugddisco in het Alt Weishoes en de organisatie
van de Who’z next activiteitendagen waarin jongeren zich bezig kunnen houden met sporten
zoals onder meer balspelen, karten en klimmen.
De jeugddisco is inmiddels van start gegaan en
heel veel jongeren hebben deelgenomen aan de
sportdagen die in verschillende wijken zijn
gehouden. Ook in het Centrum (Nolensplein),
werd deze dag goed bezocht. Dit ondanks het
slechte weer, waar men mee werd geconfronteerd.. De sportdagen zullen ook weer dit jaar,
vanaf de lenteperiode plaatsvinden en de disco-

Voor de jongere jeugd (en niet voor hen alleen!)
hebben we een prachtige speeltuin in Tegelen,
‘Klein Zwitserland’. Deze geweldige accommodatie biedt al generaties lang gelegenheid tot
spel, vertier en avontuur voor de kinderen uit de
gehele regio. Maar dit neemt niet weg dat er ook
in de wijken speelvoorzieningen nodig zijn, zoals
trapveldjes, klimtoestellen en wipkippen. Zo ook
vergelijkbaar is het skate-gebeuren. De overdekte voorziening is een prachtige en welkome
aanvulling, maar ook in de buurten zal er een
mogelijkheid moeten zijn of worden gerealiseerd
om veilig te kunnen sporten, o.a. skaten. Dit is te
realiseren door eenvoudige voorzieningen te treffen op pleinen of in parken. Dit in overleg met de
jongeren. We denken hierbij in de binnenstad bijvoorbeeld aan het Julianapark en aan het Nolensplein, waar
ook nu al geskatet wordt.
Martin Sanders
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EEN GEBOUW KOMT LEEG OFWEL
DE VERLOEDERING VAN HET VOORMALIG
GOLTZIUSMUSEUM
De voormalige Mostardschool, die aan het eind van
de 19e eeuw gebouwd is, heeft al een roerige geschiedenis achter de rug. Van lagere school tot
museum. Momenteel is het een anti kraakpand. Wat
er in de toekomst met het gebouw gaat gebeuren,
niemand die het met zekerheid kan zeggen. Ondertussen verpaupert het gebouw behoorlijk. Door voetballende buurjongens zijn er ruitjes en buitenlampen kapot geschoten, weliswaar per abuis, maar
toch. De ruitjes zijn met karton dichtgeplakt en aan
de lantaarns is niets gedaan. De deuren worden verveloos, de gevel grauw en de beplanting voor het
gebouw ziet er mistroostig uit.’s Zomers woekert het
onkruid en mos tussen alle tegels.

Slecht
onderhouden
groen
Na nieuwjaarsdag hebben zeker 14 dagen resten
vuurwerk en kapotte bierflessen voor het museum
gelegen. Een buurtbewoonster heeft daarop in arren
moede de gemeente gebeld, met het verzoek op te
ruimen, omdat vooral het glaswerk voor spelende
kinderen gevaarlijk is. De bewoners zelf zijn niet te
pakken te krijgen.

Kapotte lamp
Aan de zijkant bij de Schoolstraat hangt een coaxkabel tegen de gevel te wapperen. Het struikgewas is
ondeskundig gesnoeid en tussen de klimop bij het
speelpleintje aan de Mercatorstraat slingert de
klimop zich tussen prikkeldraad door. Bijna niet te
zien, levensgevaarlijk voor kinderen.

Prikkeldraad tussen struiken
Op suggesties van buurtbewoners aan de Gemeente
om in het museum een trouwkamer voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in te richten (museum
is een statig gebouw, ligt centraal. er is parkeergelegenheid, mooie grote kamers, pronkmeubels zijn ook
aanwezig, de ambtenaar kan lopend van het stadskantoor naar het museum) is nooit antwoord gekomen.
”Een eeuwenoudje” heeft een betere behandeling
verdiend.
Annemie Schoenmakers-Bogaarts

Vochtige muren
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VIER GELOVEN OP EEN KUSSEN . . .
Vier vrouwen, woonachtig in Venlo, praten
samen over hun levensovertuiging.

woest in de tweede Wereldoorlog. Op de plek waar
zij gestaan heeft, staat nu een monument.
Bij mijn bezoek aan de Moskee in de Valuasstraat
mocht ik (schoenen uit) vrij foto’s maken. Daarna
heb ik thee gedronken met de, op dat moment aanwezige vier mannen en hen gevraagd naar de
gebruiken in de moskee.
De mannen bidden beneden. De vrouwen hebben
een aparte ingang en bidden boven achter een gesloten gordijn. Voor de moslims begint het weekend op
donderdagavond t/m vrijdag, dit is de tijd van gebed.

De dames zijn:
Monique Belinfante- van Gelder – Joods
Ineke van Berkum-Malda – Protestants
Omaima Korz-Noor – Moslim
Francis Nellissen-Dirkse – Rooms Katholiek
Onder redaktie van Mariet Mulder-Willers

Eén woensdagavond bij elkaar blijkt niet voldoende
om alle informatie op papier te krijgen. De dames
hebben daarna ieder apart nog veel kopij aangedragen. Voor de wijkkrant heb ik geprobeerd een duidelijke maar beknopte lezing te geven van elke
levensovertuiging. Uitgebreid hadden we drie wijkkranten kunnen vullen.

Slotconclusie van deze “Praatavond.”
Alle religies kennen één God, ook al noemen we hem
De Eeuwige, Allah, of God. Joden en Moslims hebben veel gemeenschappelijk, wat in de Tora staat
komt ook vaak in de Koran voor. Ook Protestanten
en Katholieken hebben veel gemeenschappelijk in
hun geloofsbeleving. De Aartsvaders en Profeten
komen in alle religies voor.

Venlo is van oudsher een katholieke stad, maar in de
loop van de tijd hebben zich hier ook mensen met
een andere geloofsovertuiging gevestigd. Onder
meer Joden, Protestanten en Moslims.

Ondanks verschillen in levensovertuiging zijn
vrouwen heel toegankelijk tot elkaar.
De praatavond was gezellig en leerzaam en zeker
voor herhaling vatbaar.

Voor de geschiedenis van de Joden in Venlo verwijzen we u naar het artikel “ Joodse Stadsgenoten” in
“Buun 2003”, het Cultureel Historisch jaarboek voor
Venlo en omstreken. De synagoge in Venlo is ver-

Mariet Mulder-Willers
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MONIQUE BELIFANTE-VAN GELDER: JOODS
Ik woon bijna 8 jaar in Venlo en ben LiberaalJoods. De dichtstbijzijnde liberale synagoges
staan in Tilburg en Arnhem.

de ouders op het kind zelf overgaat. In het Liberale
Jodendom is de ceremonie voor jongens en meisjes
gelijk. Zij geven tijdens een Synagogale Dienst een
proeve van bekwaamheid in het lezen en zingen uit
de Tora, in het Hebreeuws en leveren een exegese af
over de Toratekst, die zij zojuist gelezen hebben.

Het liberale Jodendom ontstond ca. 300 jaar geleden in Duitsland. De Jood ging als burger buiten het
getto kijken en de niet Jood kon binnen het Getto
een kijkje nemen. De Sjoel Diensten (diensten in de
Synagoge) worden voor een deel in de lokale taal
gedaan (alleen gesproken woord) in plaats van helemaal in het Hebreeuws.
Gezongen wordt in het Hebreeuws. Mannen en
vrouwen zijn gelijkwaardig, ook tijdens de diensten
en de functies in de gemeente. In de orthodoxe synagogen zitten de vrouwen en mannen apart, de vrouwen boven en de mannen beneden of gelijkvloers,
door een vitrage gescheiden. Vrouwen staan in het
Jodendom hoog aangeschreven. Het Jood zijn wordt
door de moeder doorgegeven. In het liberale Jodendom zijn alle functies, ook rabbijn en voorzangers,
toegankelijk voor mannen en vrouwen. Bij de Sjabbatviering, die begint op vrijdagavond, heeft de
vrouw een belangrijke rol. Ze verzorgt samen met
haar kinderen de Sjabbatmaaltijd. Sjabbat is de bijbelse rustdag, die door het Joodse volk nog steeds
geheiligd wordt.
Opleiding tot Rabbijn:
Liberale rabbijnen hebben een naar eigen keuze
afgeronde universitaire opleiding, alvorens zij de rabbijnenopleiding van ca 4-6 jaar volgen.

Rituelen bij de begrafenis:
De overledene wordt zo snel mogelijk begraven
(binnen 48 uur na het vaststellen van de dood).
Iedere overledene krijgt dezelfde spaanplaten kist
en komt niet in de synagoge. In de kist wordt altijd
aarde uit Israël gestrooid. Voor de begrafenis staat
de kist in de aula bij de begraafplaats, waar door de
Chazzan (voorzanger) gezongen wordt. De kist wordt
in het graf geplaatst en schep voor schep met aarde
bedekt. Door de familie wordt het Kaddisj (eregebed) gezegd. Joden worden niet gecremeerd, het
graf blijft voor altijd bestaan). Soms zie je op Joodse
graven een steentje. Dit is een traditie, die begonnen is, omdat men het graf door middel van een
steen wilde beschermen tegen grafschennis door
roofvogels en andere wilde dieren. Later kreeg de
traditie een andere inhoud, je wilde door middel van
een steentje laten zien dat je even het graf van de
overledene had bezocht

Joodse rituelen van
de geboorte tot de dood:
Besnijdenis:
8 dagen na hun geboorte worden jongetjes besneden, orthodoxe jongetjes krijgen ook dan pas hun
naam. Liberale Joden kennen naast de besnijdenis
voor jongetjes ook een officiële plechtigheid waarbij
meisjes verwelkomd worden in de gemeenschap.
Uiteraard heeft dit niets te maken met besnijdenis.
Bat en Barmitswa:
Door de rabbijnen is vastgesteld dat meisjes op 12 en
jongens op 13 jarige leeftijd kind af zijn. Dit heeft te
maken met de geslachtsrijpheid in de cultuur (van
de talmoedische tijd) in het klimaat van dat gebied.
Deze traditie is tot op heden gehandhaafd. Dit is het
moment dat de religieuze verantwoordelijkheid van

Monique Belinfante- van Gelder
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INEKE VAN BERKUM-MALDA: PROTESTANT
Ik woon sinds 1979 in Venlo
en kom uit Hoogeveen.
De Protestante kerk van Venlo is een
“Samen op Weg” Kerk.
Dit betekent dat de Protestante Kerk van Venlo een
federatie is van de Nederlandse Hervormde Kerk en
de Gereformeerde Kerk. Als alles volgens plan verloopt zal volgend jaar de formele hereniging van de
Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde
Kerk en de Evangelisch Lutherse Kerk een feit zijn.
Men zal dan verder gaan onder de naam: Protestante
Kerk in Nederland. Het “Samen op Weg” proces
heeft dan 40 jaar geduurd.
De Protestante Kerk is in de 16e eeuw ontstaan, (Luther, Calvijn) uit onvrede over de toenmalige gezagsverhoudingen en geloofsopvatting van de Rooms
Katholieke Kerk.
De diensten in de Joriskerk worden iedere zondagmorgen om 10 uur gehouden. De Joriskerk ligt aan
de St. Jorisstraat.
Mannen en vrouwen zijn in de Protestante Kerk
gelijkwaardig.
De Protestante Kerk kent drie ambten, die zowel
mannen als vrouwen kunnen uitoefenen.
De Dominee heeft een universitaire studie theologie
gevolgd. Als extra taak heeft hij/zij de “Verkondiging
van het Woord” tijdens iedere Dienst.
De Ouderlingen houden zich bezig met het pastoraat in de Kerkgemeente.
De Diakenen geven mensen die dit nodig hebben
praktische ondersteuning, bijvoorbeeld zorg voor
ouderen, asielzoekers en vluchtelingen.
De Dominee, de Ouderlingen en de Diakenen vormen samen de Kerkenraad.
Ikzelf heb de functie van ouderling.

Belijdenis
Jong volwassenen kunnen Belijdenis van hun geloof
afleggen, ook dit gebeurt tijdens een normale Kerkdienst, met feestelijk karakter.
Het Avondmaal
Dit is de viering tijdens een kerkdienst, waarin we
het Lijden en de Opstanding van Jezus herdenken
met brood en wijn. Dit Avondmaal vindt ongeveer 1 x
per 6 weken plaats. In de overige diensten staat de
Dienst van het Woord (preek) centraal.

Geloofsrituelen
in de Protestante Kerken
zijn:

Begrafenis
Bij de Kerkdienst die voorafgaat aan de Begrafenis of
Crematie, staat de kist voor in de kerk. Specifieke
rituelen zoals de kist besprenkelen met wijwater of
bewieroken kent men in de Protestante Kerken niet.

Doop
Net als in de Katholieke Kerk worden de kinderen
gedoopt. De Doopplechtigheid vindt op zondagmorgen tijdens een normale Kerkdienst plaats. Deze
Kerkdienst heeft dan wel een extra feestelijk karakter.

Ineke van Berkum-Malda
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OMAIMA KORZ-NOOR:
MOSLIM
Ik woon 26 jaar in Venlo en kom oorspronkelijk uit Egypte.
Moslims komen uit verschillende landen in
de wereld, met verschillende culturen en elk
hun eigen geschiedenis. In elk van die culturen
worden de godsdienstige accenten anders
gelegd.
In het jaar 625 na Christus kreeg Mohammed (de
Profeet) in de plaats Mekka zijn eerste Openbaring.
Naar aanleiding van die openbaringen heeft hij de
Islam gesticht.
Het woord ISLAM betekent:
Overgave in Vrede.

De leer van de Islam
wordt samengevat in 5 zuilen,
hier verkort weergegeven.
Imam hoeft geen speciale opleiding te volgen, maar
moet de Koran (Het Heilig Woord) goed kunnen lezen.

1: De Shahada ofwel Geloofsbelijdenis.
Het geloof in een God, Allah, Mohammed is God’s
laatste Boodschapper. De profeten die aan Mohammed voorgingen waren o.a.: Mozes, Abraham,
Johannes en Jezus.

3: De Zakaat of Armenbelasting:
De moslim betaalt een vast percentage (2,5%) van
zijn jaarinkomen als bijdrage voor de armen.

2: De Sallant:

4: De SAUM of Vasten.

De Muazzin roept 5 x per dag op tot gebed.
De Imam gaat voor in het gebed in de Moskee. Een

Gedurende 30 dagen, van zonsopgang tot zonsondergang eet en drinkt de moslim niet. Daarmee
leert hij/zij zijn primaire levensbehoeften uit te stellen. Ook rookt hij in deze periode niet.
5: De Hadj of bedevaart:
Elke moslim hoeft slechts een keer in z’n leven ter
bedevaart naar Mekka te gaan. Deze bedevaart geeft
moslims over de hele wereld de kans, samen te leven
en te leren.
Volgens de Koran mogen vrouwen dan niet gesluierd
zijn, want Allah moet hun gelaat kunnen zien.
Begrafenis:
Moslims worden zo spoedig mogelijk begraven, ná
zonsopgang en vóór zonsondergang. De kist komt
niet in de moskee en het graf blijft altijd bestaan.
Moslims worden begraven richting Mekka.
Oimamam Korz-Noor
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FRANCIS NELLISSEN-DIRKSE:
ROOMS KATHOLIEK
Ik woon in de binnenstad en ga nog vrij
regelmatig naar de kerk. Voor mij is dat
meestal de Jongerenkerk. De diensten die
daar gehouden worden spreken mij het
meeste aan. Het gaat er allemaal wat vrijer aan
toe. In de Sint Martinuskerk kan ik genieten
van een mooie Hoogmis, met een goed koor.
Hier kom ik helemaal tot rust.
De Rooms Katholiek Kerk heeft een duidelijke hiërarchie. Aan het hoofd staat de Paus, vervolgens de Kardinalen, Bisschoppen, Priesters (Deken, Pastoor,
Kapelaan). Alle kerkelijke priesters (incl. paus etc)
zijn ongehuwd en hebben een theologische opleiding. Vrouwen mogen geen priester worden. Hun
taak beperkt zich tot het lezen van teksten tijdens de
kerkdiensten. Ook taken in de parochie zoals ziekenbezoek, worden meestal door vrouwen gedaan.
Verder werken er in diverse bisdommen pastorale
werkers om de taak van de priester te verlichten. Het
Kerkbestuur (samengesteld uit leken, mannen zowel
als vrouwen) heeft inspraak in de benoeming van de
priester in de parochie.

De priester is de bediener
van de zeven sacramenten
te weten;

De begrafenisdienst (Hl. Mis)

Het sacrament van het Doopsel

vindt plaats in de kerk en de kist van de overledene
staat voor in de kerk. De rituelen bij de Hl. Mis van de
overledene vind ik persoonlijk erg mooi. Rooms
Katholieken mogen begraven of gecremeerd worden.

Het sacrament van het Vormsel
(hier wordt de Doopbelofte opnieuw gedaan en verklaart de jongen/meisje, dat hij/zij katholiek wenst
te blijven. De Bisschop dient het Sacrament van het

De 40-daagse Vasten voor Pasen

Vormsel toe.

Het Sacrament van het Priesterschap

begint op ”Aswoensdag” (de woensdag na Carnaval) tot en met Goede Vrijdag (de vrijdag voor Pasen).
Vroeger mocht je tijdens de Vasten als kind niet
snoepen en volwassenen mochten maar ééns per
dag een volle maaltijd gebruiken. Nu geldt de vastendag geen vlees en een volle maaltijd nog op Aswoensdag en Goede Vrijdag. Tegenwoordig legt men
de nadruk op solidariteit met de armen in de wereld
en kan men in het Vastenzakje een geldelijke bijdrage doen voor projecten in de Derde Wereld.

Het Sacrament van de Zieken (Hl. Oliesel)

Francis Nellissen-Dirkse

Het Sacrament van het Altaar
(Eucharistie-viering (Hl. Mis en Communie)
Het sacrament van de Biecht
(vergeving van de zonden)
Het Sacrament van het Huwelijk
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gebreid naar de vrijdagavond en nacht. Verder krijgen de projecten Straatmaat en Hektor (drugsoverlast) volop aandacht. Verder krijgen uiteraard ernstige delicten ook de hoge prioriteit. Ook het gerichte
verkeerstoezicht staat op de prioriteitenlijst en overtredingen worden voornamelijk projectmatig aangepakt met o.a. toezicht op scootergebruik in de stad,
snelheidscontroles, controles op veiligheidsgordels,
Straatmaat enz.

POLITIEBERICHT
In februari had het wijkoverleg een gesprek
met de heer P. de Rooij (chef basiseenheid
Venlo-centrum) en de heer P. Wagemans
(gebiedsmentor Venlo-centrum).
Over dit gesprek gaat dit politiebericht
Politie inzet
Momenteel is het ministerie van Binnenlandse
Zaken landelijk bezig om zogenaamde prestatiecontracten af te sluiten met de politieregio's. Door
het aangaan van een prestatiecontract verplicht de
politie, nog meer dan eerst het geval was, zich resultaatgericht te werken. Binnen de kaders van dat
contract wordt per regio een beleidsplan opgesteld
onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke
burgemeesters in de regio enerzijds en het Openbaar Ministerie in Roermond anderzijds. Opsporing,
toezicht en handhaving zijn in principe de kerntaken
van de politie. Binnen de mogelijkheden van het
beleidsplan kunnen per basiseenheid die activiteiten worden uitgevoerd die aansluiten bij de lokale
problematiek en situatie. Telkens moeten echter keuzes gemaakt worden welke zaken wel, welke zaken
minder en welke zaken niet worden aangepakt. In
het najaar wordt een werkplan van de basiseenheid
opgesteld voor 2004. In dit plan bestaat ruimte om
aan lokale klachten van bewoners aandacht te
besteden, mits dit inpasbaar is binnen de verplichte
kaders. Te denken valt aan b.v. snelheidscontroles in
30 km zones, parkeeroverlast buiten winkelopeningstijden, asociaal (rij)gedrag of geluidsoverlast
enz. Dit toezicht kan dan projectmatig ingepland
worden, zoals nu met Straatmaat (scooters in de
stad, verlichting op de fiets enz.) gebeurt.
Prioriteiten
Omdat niet alles aangepakt kan worden zijn er
speerpunten in het beleidsplan opgenomen. Alles
wat de jeugd aangaat staat boven aan de prioriteitenlijst. Preventief wordt er veel aan voorlichting
gedaan en zijn er speciale projecten op scholen. Er
worden veel uren ingezet om het geweld op straat
terug te dringen. Elke zaterdagavond en -nacht zijn
er extra voetsurveillances in de stad om toezicht te
houden in het uitgaansgebied. Dat zal worden uit-

Bij delicten als vernielingen, vandalisme, winkeldiefstal, zakkenrollerij en inbraak ligt de prioriteit hoger
als er een echte daderindicatie is. In de aanpak wordt
getracht zoveel mogelijk de problemen integraal aan
te pakken, tezamen met andere instanties. Te denken
valt aan de gemeente, stadstoezicht, winkeliers, horecaondernemers en P. de Rooy (chef basiseenheid) etc.
Bellen met de politie
Sinds september 2000 is er naast het 112 nummer
voor spoedeisende hulp, ook het 0900~8844 nummer om contact op te nemen met politie. Over dit
nummer hadden wij nogal wat klachten ontvangen,
zo zouden de telefonistes niet deskundig zijn,
klachten niet goed geregistreerd worden, de bellers
zouden niet serieus genomen worden en de kosten
zouden te hoog zijn. Volgens dhr.de Rooij zijn er
inderdaad wat aanloop problemen geweest bij het
in gebruik nemen van dit nummer. Er kan de serviceverlening op een aantal punten nog wel wat verbeterd worden, maar over het algemeen is de politie
erg tevreden over de bereikte resultaten. De telefoonkosten zijn teruggebracht tot lokaal tarief en landelijk komt het servicecentrum als een van de beteren uit de bus. Dat er niet meteen gereageerd kan
worden op elke klacht blijft het grootste probleem.
Mensen die klagen, vinden hun klacht het belangrijkste en vinden dan ook dat die zo snel mogelijk en
het liefst met voorrang behandeld moet worden.
Helaas werkt het anders;
■ bij spoedeisende hulp wordt u meteen met de
meldkamer doorverbonden en is politie binnen
15 minuten ter plaatse.
■ is uw klacht minder ernstig (aanrijding, inbraak)
dan wordt gekeken naar beschikbaarheid en komt
politie zo snel als het.mogelijk is. Getracht wordt
om binnen een uur op de melding te reageren.
■ als u belt over b.v. geluidsoverlast, vuil op straat of
iets dergelijks, dan heeft dit een lage prioriteit en
zal, afhankelijk van de melding, gekeken worden
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op welke wijze een oplossing gezocht moet worden. Soms bestaat dat uit een doorverwijzing naar
b.v. de gemeente en soms wordt de afspraak
gemaakt dat de volgende dag contact met u zal
worden opgenomen.
Politie in de binnenstad
Elke middag zijn er 2 agenten zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig in de binnenstad. Ook op
koopavonden en koopzondagen wordt er gesurveilleerd. Op zogenaamde Duitse dagen komen er soms
2 Duitse collega's assisteren. Met de Duitse politie
zijn inmiddels goede contacten. Samenwerking is er
ook met de afdeling stadstoezicht , waaronder de

stadswachten vallen. Op zaterdagavond zijn er 4
politieagenten extra in dienst die dan door de stad
wandelen en toezicht houden in het uitgaansgebied.
Met ingang van april wordt er op de vrijdagavond en
–nacht extra toezicht gehouden.
Met patrouilles, ondersteuning van surveillancewagens en samenwerking met anderen, probeert de
politie de veiligheid en openbare orde in de binnenstad zo goed mogelijk in de hand te houden.
Zelf zijn ze tevreden. U ook?
Einde van dit politiebericht
Namens de themagroep Veiligheid Joost Gijbels

Ingezonden mededeling

GEHANDICAPTENRAAD VENLO
ACTIEF IN DE WIJKEN
Zoals wellicht bekend, hebben de drie gehandicaptenplatforms uit de voormalige gemeenten Belfeld, Tegelen en Venlo ruim anderhalf jaar geleden,
bij de herindeling, in goed overleg besliten om
gezamenlijk een nieuwe organisatie op te richten,
de Stichting Gehandicaptenraad Venlo.
Inmiddels hebben we onze plaats weten te vinden
binnen de verschillende stadsdelen. Ook zijn we
sinds kort formeel benoemd tot adviesorgaan van
de gemeente Venlo.En juist omdat we allemaal in
de ze grotere nieuwe gemeente Venlo wonen en
hier dus allemaal mee te maken hebben, vinden
wij het zeer belangrijk dat we actief zijn (en ook
moeten zijn) in de wijken zelf. Want de mensen
waar het om gaat wonen niet in het stadskantoor,
niet in het gemeentehuis, ook niet in de vergaderruimte van de Gehandicaptenraad, maar ... in de
wijken. En via onze plaatselijke werkgroepen willen
we iedereen met een functiebeperking of chronische ziekte graag onze ondersteuning aanbieden.
En precies hier ligt een belangrijk raakvlak met het
wijkoverleg. Want we hebben heel vaak met
dezelfde zaken en belangen te maken. Van toegankelijkheid tot veiligheid. Van nieuwe centrumplannen tot onderhoud van wegen. Van openbaar vervoer tot bereikbaarheid. En vooral van een kritisch
dialoog met de gemeente tot het geven van dergelijke adviezen.

gehandicapt
enraad venlo

Spreekt u dit aan?
Wilt u als vrijwilliger voor de Gehandicaptenraad
Venlo actief zijn in uw wijk, of wilt u gewoon weten
wat de Gehandicaptenraad Venlo voor u kan betekenen, of heeft u zaken waarvan u vindt dat deze
aangepakt en opgelost moeten worden ... wij zijn
bereikbaar en beschikbaar.

Opkomen voor jezelf,
daar gaat het om!
Wij willen u daarbij helpen.
Huub Pecasse, voorzitter
Contactpersoon:
De heer Jan van Hoften
Voorzitter van de afdeling Venlo
Maria Tesselschadestraat 3
5921 CC VENLO
telefoon: 077-4633885
Algemene Informatie:
Postadres:

Muntstraat 58 K
5931 LW TEGELEN
Info-telefoon: 077-4633885
Website:
www.gehandicaptenraadvenlo.nl
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Q4

Dit is de naam van een deel van Venlo; het is
een afkorting van het 4e quadrant, een
benaming die de gemeente Venlo aan een stuk
Venlo centrum heeft gegeven. Het betreft het
gedeelte tussen Noord-Buitensingel, Parkstraat, Nolensplein, Lomstraat, Peperstraat en
Maaskade. Dit is beslist niet het mooiste
stukje van Venlo, maar wie goed kijkt ziet toch
wel interessante panden en gebouwen.

Iemand die goed heeft gekeken is de architect van
het Antwerpse architecten bureau dat de gemeente
ingeschakeld heeft om met een hoop voorstellen te
komen die leiden tot verbetering, verfraaiing en verlevendiging van dit gebied. De architecten hebben
een hoop ideeën laten zien op de voorlichtingsavond
die de gemeente organiseerde op 27 November 2002
in de Maaspoort. Daar waren bewoners, winkeliers,
en vele andere geïnteresseerden, die hun mening
gaven over wat er met dit gebied zou moeten gebeuren. Sommigen gebruikten deze kans om hun ongenoegen te uiten over tal van zaken, maar er waren
ook veel positieve ideeën. De architecten maken nu
samen met mensen van de gemeente een zogenaamde "visie"; dit is een plan waar gedetailleerd in
staat wat er in dit gebied zou moeten gebeuren. De
gemeente gaat vervolgens kijken, welke onderdelen
wel en welke niet uitvoerbaar zijn; wat e.e.a. gaat
kosten, welke prioriteiten hieraan gegeven moeten
worden en hoe dit het beste in een meer jarenplanning vast gelegd kan worden. Verder mogen ook alle
betrokkenen meepraten, zodat er zo democratisch
mogelijk aan dit stukje verbetering van Venlo
gewerkt gaat worden.
Natuurlijk gaat e.e.a een tijdje duren; om sommige
plannen te realiseren moet de gemeente soms rigou-

reus verbouwen, dit houdt in dat sommige panden
misschien wel moeten veranderen of zelfs helemaal
verdwijnen. Dat brengt weer met zich mee, dat de
gemeente in sommige gevallen panden aan moet
gaan kopen. Daarom heeft de gemeente de Wet
Voorkeursrecht Gemeente van toepassing verklaard.
Deze wet stelt dat als een eigenaar van een pand,
dat in dit gebied ligt, dit wil verkopen; hij dit eerst aan
de gemeente aan moet bieden. De gemeente hoeft
dit dan niet te kopen, maar mag dat wel en zal dat
dan ook zeker doen, als het in het algemeen belang
is.
Gelukkig staat de gemeente er niet alleen voor. De
projectontwikkelaar en de Woningstichting zijn
belangrijke partijen, die ook hun steentje bijdragen.
De projectontwikkelaar bouwt b.v. commerciële
ruimtes, waar ondernemers zich kunnen vestigen
die de aantrekkelijkheid van Venlo kunnen vergroten en de Woningstichting zorgt voor betaalbare
woningen ook in (of in de buurt van) het centrum.
Maar zover is het nog lang niet; eerst moeten
de plannen op tafel komen en moet de burger
er zijn zegje over doen. Het Wijkoverleg houdt de
ontwikkelingen scherp in de gaten; en u als
burger denkt mee en doet mee door middel van het
Wijkoverleg. Loop eens binnen in het Infocentrum;
laat u informeren en praat mee; Venlo is van
ons allemaal.
René Hosli
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Ingezonden mededelingen

JOURNALISTEN
SPREEKUUR DAGBLAD DE LIMBURGER
OOK IN UW WIJK

ger in uw wijk aan de orde stellen. De redactie maakt
er dan serieus werk van. In het verleden heeft dit
spreekuur al vele interessante verhalen opgeleverd.
De spreekuren worden bezet door de verslaggevers
René Poels en Gertie Driessen. U kunt de journalist in
de wijk uiteraard ook bellen of e-mailen:
06-53404272, stadsredactie.venlo@limburger.nl

Twee jaar geleden is de stadsredactie van Dagblad
de Limburger gestart met een journalisten spreekuur
in enkele Venlose wijken. Iedere wijkbewoner met
een tip/suggestie of een verhaal dat volgens hem of
haar een plaats in de krant verdient, kan onze verslaggevers tijdens het spreekuur aan de jas trekken.
Kijk voor data en locaties naar de advertenties op de
regionale pagina’s van Dagblad de Limburger of
vraag het even na bij het Infocentrum van uw wijk.
Leuke, gekke, indringende, onthullende, ontroerende,
kleine of grote, alledaagse of niet alledaagse zaken
kunt u bij de verslaggevers van Dagblad de Limbur-

Het spreekuur wordt iedere laatste woensdag van
de maand gehouden, van 15.00 tot 16.00 uur in het
Infocentrum, Houtstraat 23 te Venlo
Deze data zijn:
29 januari, 26 februari, 26 maart, 28 mei, 25 juni,
30 juli, 27 augustus, 24 september, 29 oktober
en 26 november. 30 april (Koninginnedag) en
31 december (laatste dag van het jaar) is er geen
spreekuur.
telefoon Gertie 06-51156904
telefoon René 06-53404272
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UIT HET NEST GEVALLEN . . . . . OF TOCH NIET?
De broedtijd is een levendige en enerverende periode in elk vogelleven. Het is vertederend om te zien
hoe de mannetjes de vrouwtjes het hof maken en
hoe driftig beide partners bezig zijn een nestje te
bouwen.
Er zijn zelfs vogelsoorten die half maart al jongen
hebben, zoals de bosuil. Weer anderen, waaronder
enkele moerasvogels, moeten in juli nog beginnen
met de nestbouw. Zangvogels hebben twee en soms
drie legsels per seizoen. Het aantal jongen per nest
varieert sterk. Mezen en eenden kunnen wel 15 eitjes
uitbroeden.
Pa en ma hebben het in de kraamtijd erg druk met
het verzamelen van voldoende voedsel voor al die
snaveltjes. Ze vliegen af en aan. In het begin blijven
de jongen veilig in het nest. Maar zodra ze iets groter
zijn vliegen ze uit en worden ze vaker op de grond
achtergelaten.

immers van de ouders leren wat gevaarlijk is en waar
ze voedsel kunnen vinden. Als u iets voor de jonge
vogels wilt doen zorg dan dat uw kat ze niet te pakken krijgt. U kunt de kat binnenhouden of een belletje omdoen.
Alleen als u er zeker van bent dat de oudervogels
niet meer terugkomen, mag u de jongen helpen. Dit
geldt natuurlijk ook aIs het diertje gewond is. U kunt
het vogeltje naar een vogelopvang brengen of de
dierenambulance bij u in de buurt bellen voor hulp.
De dierenambulance vervoert het vogeltje gratis naar
een erkend vogelasiel. Weet u niet zeker of er iets
met het vogeltje aan de hand is kunt u hen ook bellen
voor advies.

Het komt voor dat u zo`n vogeltje aantreft in de tuin,
op straat of ergens anders. Vaak wekt dit de indruk
dat het om een door de ouders verwaarloosd jong
gaat. Toch is dit meestal niet zo. Jonge vogels worden in deze periode nog steeds op gezette tijden door
hun ouders gevoed, ook als ze op de grond zitten. Let
maar op, zodra u weg bent durven zij weer te voorschijn te komen. De rest van de dag wordt gebruikt
om te leren vliegen. Dit kan enkele dagen duren.

Telefoonnummer
Stichting
Dierenambulance
Noord Limburg:

Alleen door ze met rust te laten kunnen jonge vogels
op een natuurlijke wijze opgroeien. Zij moeten

077 – 35 22 088

RECTIFICATIE

VERGADERDATA 2003
Plenaire vergaderingen:
Deze vinden plaats in het Ald Weishoes, Grote Kerkstraat van 20.00 uur tot 22.00 uur en zijn ook
voor u vrij toegankelijk.
We zouden het leuk vinden u op onze vergaderingen te mogen begroeten.
De data van de plenaire vergaderingen zijn:

 14 mei

 9 juli

 3 oktober

 10 december
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CONTACTPERSONEN WIJKOVERLEG
VENLO-BINNENSTAD
Kwaliteit van de leefomgeving en veiligheid zijn
sleutelwoorden bij het uitvoeren van het werk door
het wijkoverleg. Eenmalige klachten die te maken
hebben met de woonomgeving moet u melden via
het servicenummer van de gemeente Venlo telefoon: 077-3599678
Het wijkoverleg houdt zich bezig met bepaalde
onderwerpen van structurele aard. Het meeste
werk gebeurt in de themagroepen.
De wijkcoördinator is mevrouw Marlie van Ulft
Telefoon via het INFO-punt:
077-3599678 (mevrouw Ine Hendrix)
Op vrijdag is mevrouw Hendrix te bereiken onder
nummer 077-3599678
Telefoon Stadskantoor: 077-3596368
Het dagelijks bestuur van het wijkoverleg
bestaat uit de volgende leden:
Mevrouw Ineke Backus
De heer Wim van der Plas
De heer René Hosli
De heer Leonard Bol
Voorzitter van de themagroepen Veiligheid
en Verkeer is:
Mevrouw Ineke Backus -Dohmen
Telefoon: 077-3525220
De wijkkrant:
Redactie: mevrouw Mariet Mulder-Willers
Telefoon: 077-3521408
Mevrouw Annemie Schoenmakers-Bogaarts
Telefoon: 077-3513881

De gebiedsmentoren van
onze wijk zijn de heren:
Pieter van der Voort en Peter Wagemans
Telefoon Pieter: 077-3272332
De redactie van de wijkkrant stelt het op prijs, als u
ook zaken die u onder de aandacht wil brengen,
aanlevert. Wel kunnen wij om de leesbaarheid te
bevorderen tekstueel een en ander aanpassen,
inhoudelijk blijft het echter uw artikel.
Het wijkoverleg Venlo Binnenstad
bestaat momenteel uit:
mw. K. Backes-Lebesque
mw. I. Backus-Dohmen
L. Bongarts
L. Bol
mw. J. Croonen
H. Faessen
J. Gijbels
R. Hosli
mw. T. Janssen-Leurs
W. van Moorsel
mw. M. Mulder-Willers
W. van der Plas
M. Sanders
mw. A. Schoenmakers-Bogaarts
mw. D. Schreinemachers
J. Vercoulen
mw. J. Verkoijen
H. Wolters
Het wijkoverleg Venlo-binnenstad
heeft het volgende postadres:
Wijkoverleg Venlo-binnenstad
P/a INFO PUNT
Jodenstraa1 1
5911 HJ VENLO

Coördinator verspreiding wijkkrant:
Mevrouw Beurskens
Telefoon: 077-3511678
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COLOFON

S E R V I C E N U M M E R S
Het servicepunt Stadsbeheer van
Gemeente Venlo is bereikbaar tussen
08.30 uur en 16.30 uur
U kunt voor onderstaande zaken
gratis bellen met 0800-376 23 45
■ Groenvoorzieningen
■ Reiniging
■ Onderhoud wegen/straten
■ Straatverlichting
■ Honden(poep) overlast
■ Ongedierte bestrijding
■ Leefmilieuzaken
■ Heroïnespuiten
■ Gladheidbestrijding
■ Rioolverstopping
(na 16.00 uur en in het weekend kunt u
contact opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf)
Bedrijven contactpunt 359 67 80
Wijkgerichte aanpak 359 62 46
Sportservicepunt 359 67 53
Anti - discriminatiebureau 326 63 30
Overlast drugs 0900 8844
Gehandicaptenraad Venlo 463 38 85
Alarmnummer (spoedeisend),
ambulance; brandweer; politie 112
Politie (niet spoedeisend) 0900 8844
Voor meer gegevens verwijzen wij u naar
de gemeentelijke informatiepagina
in het E3 Journaal

Bijdragen van:
Joost Gijbels
René Hosli
Martin Sanders
Mariet Mulder-Willers
Annemie
Schoenmakers-Bogaarts
Ingezonden stukken
Dierenambulance Noord Limburg
Gehandicaptenraad Venlo
Stichting Wel.kom
Fotografie:
Mariet Mulder-Willers
Annemie Schoenmakers-Bogaarts
Redactieadres:
Mercatorstraat 3
5911 AN VENLO
e-mail: pischoen@freeler.nl
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Wijkgerichte aa
npak (bevorde
ren van veiligheid en leef
baarheid in de
wijk) bestaat
uit een twee sp
orenbeleid. Ee
n van die
“sporen” is he
t wijkoverleg.
Het andere “spo
or” is het servic
enummer
van de gemeent
e Venlo: 077-35
9 96 78
Dit telefoonnu
mmer is ingest
eld voor eenvoudige en ee
nmalige klacht
en en wensen die te mak
en hebben met
uw woonomgeving: plan
tsoenen, vervui
ling huisvuil
en dergelijke.
Dit telefoonnu
mmer is tijdens de kantoo
ruren te bereik
en, dat wil
zeggen van 08
.30 tot 16.00 uu
r. Wekelijks
treft u in het
E3-journaal ee
n compleet
overzicht van
de belangrijks
te telefoonnummers van
de gemeente Ve
nlo.
Dit telefoonnu
mmer is tijde
ns de kantooruren te be
reiken, dat wil
zeggen van
08.30 tot 16.0
0 uur. Wekelijk
s treft u in
het E3-journaa
l een complee
t overzicht
van de belangrij
kste telefoonnu
mmers van
de gemeente Ve
nlo.
Noteer het tele
foonnummer:
08 00-376
23 45 voor kl
achten over en
problemen
met gladheidbe
strijding, groenv
oorziening,
heroïnespuite
n, hondenover
last, leefmilieuzaken, onde
rhoud straten
en wegen,
ongediertebest
rijding, reinigin
g, rioolverstoppingen, st
raatverlichting.
Klachten over
onveiligheid(on
veilig voelen
of aandragen
van conseque
nt onveilige
plaatsen of za
ken die niet do
or de beugel
kunnen) 0900
-8844

