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Zwerfafval en afvaldump
Verloedert Venlo door zwerfafval en het dumpen van illegaal afval? Uit onderzoeken blijkt
dat tot de top 3 van ergernissen van inwoners behoren hondenpoep, vuurwerk en zwerfafval.
En zwerfafval lijkt op weg te zijn naar de koppositie. Fietsen, wc-brillen, flesjes, blikjes,
sigarettenpakjes, damesverband, plastic zakken, lege texemmers, lampenkappen, tuinafval en
tegenwoordig ook mondkapjes. Dit is een opsomming van slechts een aantal voorwerpen die
je regelmatig kunt aantreffen in bermen, rond de Krijger op de Kop van Weerd en op
verschillende andere plekken in de stad. Dergelijk afval ligt eigenlijk overal. Daarbij streeft de
gemeente Venlo ernaar om in 2025 rotzooi-vrij te zijn. Maar ook de extra inspanningen van
de gemeente om te voorkomen dat illegaal afval wordt gedumpt bij de ondergrondse
afvalcontainers leveren niets op. Volgens Venlo Schoon, een organisatie die zich ten doel stelt
om de stad zo veel mogelijk vrij van zwerfafval te hebben, is het illegaal storten van afval of
zwerfafval niet wijkgebonden. Deze organisatie, bestaande uit vrijwilligers, doet er gewapend
met knijpers alles aan om het zwerfvuil weg te halen. De gemeente zorgt voor de materialen
en vuilniszakken en regelt ook de afvoer van de zakken. Maar volgens Venlo Schoon zou de
gemeente zelf ook wel wat meer mogen en kunnen doen door bijvoorbeeld op meer plekken
vuilnisbakken te plaatsen en door boa´s meer te laten controleren op plekken waar het erg mis
is. Zo niet, dan blijft het dweilen met de kraan open.

Parkeren binnenstadbewoners
Enkele jaren geleden zijn alle parkeergarages door de gemeente Venlo verkocht aan Q-Park.
Bewoners van de Maasboulevard, die een parkeerplek huren in de garage Roermondsepoort,
kregen onlangs van Q-Park te horen dat ze in plaats van circa 600 euro voortaan 2164 euro
zouden moeten gaan betalen. Als goedkoper alternatief bood Q-Park hun een plek voor 1910
euro per jaar aan in de garage Maasboulevard. De bewoners voelden zich hierdoor volkomen
overdonderd en vonden de prijsverhoging buiten alle proporties. Daarom stapten zij naar de
gemeente. Bij de verkoop van de parkeergarages door de gemeente aan Q-Park zijn namelijk
afspraken gemaakt over de tarieven. Toenmalig VVD-wethouder Satijn heeft binnenstadbewoners met een parkeerplek in de Roermondsepoort beloofd dat het parkeertarief gelijk zou
blijven na verkoop van de garage aan Q-Park. De gemeente weet thans echter niet of dat ook
geldt voor zogeheten belanghebbenden, zoals bewoners van de Maasboulevard. Intussen heeft
Q-Park de keutel ingetrokken. De binnenstadbewoners met een abonnement mogen in garage
Roermondsepoort blijven parkeren voor de prijs die ze nu betalen en de verhoging van de
abonnementskosten met 300 procent is voorlopig van de baan. Q-Park blijft namelijk van
mening dat deze abonnementhouders niet voldoen aan de regels voor belanghebbendenabonnementen van de gemeente. De gemeente zal na de vakantie uitzoeken welke afspraken
er destijds met Q-Park zijn gemaakt over de tarieven.

