Nieuws in ’t kort, febr. 2020
Pinautomaten blijven nog jaar ’s nachts dicht
Veruit de meeste geldautomaten blijven ’s nachts tussen 23.00 en 7.00 uur dicht. Dat meldt de
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). In de strijd tegen plofkraken werd de maatregel
in december genomen en die wordt nu dus verlengd. De geldautomaten worden ’s nachts wel
afgesloten, maar niet leeggehaald. Tot eind maart blijven ongeveer honderd geldautomaten in
Nederland tot 2.00 uur open in gebieden waar op dat moment veel cash geld wordt gepind,
zoals uitgaansgebieden. Welke pinautomaten drie uren langer te gebruiken zijn is niet
bekendgemaakt.
De NVB verwacht dat de sluitingen uiterlijk 31 maart 2021 niet meer nodig zijn, omdat er
tegen die tijd een techniek beschikbaar is om geld bij een plofkraak onbruikbaar te maken.

Te krappe parkeervakken
De parkeervakken in de Wachtpoststraat zijn te smal, maar volgens de gemeente is er geen
(financiële?) ruimte om daar wat aan te doen. Dit probleem speelt niet alleen in deze straat,
maar binnen meer oude woonwijken. De afgelopen jaren is het autobezit sterk toegenomen en
zijn de auto’s breder geworden. De buitenruimte is niet meegegroeid. Bij de aanleg van
nieuwe parkeervakken wordt tegenwoordig een vakbreedte van 2,5 meter aangehouden.
Jocusvlaggen aan Martinustoren
Ook dit jaar gaat Jocus weer vlaggen ophangen in de toren van de Sint Martinusbasiliek. Dit
jaar zal het vastelaovesgezelschap drie vlaggenmasten plaatsen in plaats van vier. Jocus houdt
rekening met de slechtvalken in de toren door de invliegopening voor deze vogel vrij te
houden. Het vorig jaar werden de vlaggen na twee dagen weer weggehaald, omdat ze volgens
het Instituut voor Natuureducatie (IVN) Maasduinen het nestel- en broedproces van de
slechtvalken zouden kunnen verstoren.

Gasthuisstraat meest gastvrije winkelstraat
De Gasthuisstraat is uitgeroepen tot de meest gastvrije winkelstraat van Venlo. De
deelnemende straten moesten een gastvrijheidsplan schrijven en kregen bezoek van een
zogenaamde mystery shopper. De onderlinge samenwerking tussen de ondernemers en de
vele initiatieven waarmee het thema gastvrijheid onder de aandacht is gebracht werd door een
jury geprezen. Initiatiefnemer van deze wedstrijd is Venlo Partners.
De ondernemers in de Gasthuisstraat leveren ook zelf een bijdrage aan het schoonhouden van
hun straat. Zij vinden dat het schoonmaken van hun winkelstraat ook tot hun taak behoort.
Daarom hebben zij een eigen corveedienst opgezet. Hiermee hopen zij de winkeliers van
andere winkelstraten aan te sporen hetzelfde te doen.

Groen woningblok in Q4
Aan het Helschriksel in de wijk Q4 komt een duurzaam woonblok dat bestaat uit tien
woningen en twee appartementen met terrassen op het zuiden en met veelgroen aan de gevels.
Het is een plan van ontwikkelaar Marco Baetsen en architect Joost Reijnen. De gemeente
Venlo schreef voor het woonblok in de wijk een zogeheten Right to Challenge-aanbesteding
uit. Baetsen en Reijnen waren de enige die een idee hadden ingediend. Hun plan “Groen
wonen in de binnenstad” voldeed aan de door de gemeente gestelde voorwaarden.
Voormalige burgemeesterswoning
De gemeente Venlo overweegt de voormalige burgemeesterswoning aan de Deken van
Oppensingel aan te kopen. In het karakteristieke pand zit nu nog de kunstuitleen van
Bonnefanten uit Maastricht. Die verhuist in 2021 naar het nieuwe Museum van Bommel van
Dam in het voormalige postkantoor. Eerder deed de vroegere ambtswoning van de
burgemeester van Venlo ook dienst als dagopvang voor daklozen.

