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In dit eerste nummer van 2004, het
voorjaar zit al volop in de lucht, moeten we toch weer wat wijzigingen
melden in ons wijkoverleg.
Mevrouw Annemie Schoenmakers
heeft besloten om niet meer als
redactielid mee te werken aan onze
wijkkrant. Ze heeft het te druk met
haar baan. Wel blijft ze actief in ’Onze
Buurt Aan Zet’.
Annemie, bedankt voor de prettige
samenwerking in de jaren dat we
beiden de krant samenstelden.
Martin Sanders en ondergetekende
hebben deze keer hun best gedaan
om jong en oud aan het woord te
laten komen.
Mevrouw Ineke Backus-Dohmen
heeft na zeven jaren voorzitterschap
het wijkoverleg verlaten. De heer
Wim van der Plas neemt haar taak
over, zie het woord van de voorzitter
in deze wijkkrant.
Het wijkoverleg kreeg administratieve ondersteuning die werd verzorgd door Ine Hendrix. Zij heeft een
andere functie bij de gemeente
gekregen, maar we danken haar
voor haar inzet. Haar opvolgster heet
Daatje Sitaniapessy, die dit werk al
verricht voor andere wijkoverleggen
in Venlo. Ine, bedankt voor je inzet en
succes met je nieuwe baan!
De wijkcoördinator, mevrouw Marlie van Ulft, heeft op het moment
zwangerschapsverlof. Haar functie
wordt voorlopig waargenomen door
mevrouw Désirée Feijen.
De heer Leonard Bol schreef een
artikel over de inzameling van afval
bij hoogbouw in 2004. U kunt lezen
of U in de toekomst naar een onder-

Tot slot willen we iedereen uit onze wijk hier uitnodigen
voor onze plenaire vergaderingen en U oproepen om
deel te nemen aan activiteiten in onze binnenstad. De
data van een en ander vindt U op pagina 7 in het artikel
”Een paar datums”.
Nieuwe leden voor het wijkoverleg zijn altijd welkom.
Maar ook als U ideeën of suggesties heeft stellen wij
dat zeer op prijs.

grondse verzamelcontainer moet wandelen om Uw
afval in te leveren.
Een heel ander onderwerp is het jongerenplatform
‘Stem van Jong Venlo’. Nog steeds vinden we dat
binnen ons wijkoverleg de jongeren te weinig aan het
woord komen.
Martin Sanders ging op bezoek bij het jongerenplatform en in deze krant leest U zijn verslag.
Ook de ouderen worden niet vergeten (zie ‘Flitsen uit
de Binnenstad’). Bovendien werd de voorzitter van de
‘Beerensoos’ in de Beerendonck geïnterviewd.

Mariet Mulder-Willers.

VAN DE
VOORZITTER
Dat de wijk Venlobinnenstad een
wijk is waar veel
gebeurt, is ook de
afgelopen maanden weer heel duidelijk naar voren gekomen.
Denk hierbij aan het het verplaatsen van twee
gedoogde coffeeshops, de ontwikkelingen in Q4
en de ondertekening van de overeenkomst voor
de Maasboulevard.

Het wijkoverleg dankt Ineke voor de vele functies
die zij binnen het wijkoverleg in de afgelopen
zeven jaar heeft vervuld en wij wensen haar veel
succes in de toekomst.
Aangezien er nog enkele andere leden hebben
aangekondigd minder te kunnen doen voor het
wijkoverleg, en enkele leden plannen hebben om
te verhuizen uit de wijk, zoeken wij nieuwe leden
die met ons in een ontspannen sfeer mee willen
denken over de verbetering voor het woon- en
leefklimaat in de binnenstad van Venlo.

Ook binnen het wijkoverleg hebben weer veranderingen plaats gevonden.

Hierover kunt u in deze wijkkrant nog veel meer
lezen. Ik wens u veel leesplezier.

Ineke Backus is, na zeven jaar actief bij het wijkoverleg betrokken te zijn geweest, opgestapt als
voorzitter. Marlie van Ulft, coördinator vanuit de
afdeling wijkgerichte aanpak, is met zwangerschap verlof en wordt tot de zomer vervangen
door Desiree Feijen. Na de zomer zal Marlie haar
functie weer oppakken Het voorzitterschap wordt
met ingang van 10-02-2004, overgenomen door
ondergetekende.

Wim van der Plas
Voorzitter Wijkoverleg Venlo Binnenstad.
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KUNSTIJSBAAN
De ijsbaan is een groot succes gebleken, zozeer dat
er volgend jaar een nog grotere ijsvloer wordt
gemaakt. De vele duizenden bezoekers, de sfeermarkt er omheen en de stemmige avonden in het
paviljoen bij de ijsbaan bewezen dit.
Een foto zegt meer dan duizend woorden. Hier een
kleine impressie van dit mede door steun van Onze
Buurt Aan Zet en het wijkoverleg mogelijk gemaakte
feest.
Martin Sanders
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FLITSEN UIT DE BINNENSTAD
doel vrijgemaakt worden. Zorg als gemeente voor
brandvrije metalen banken. Geef ze een fris groen
kleurtje en Venlo wordt nog groener!

Als de drie dolle dagen in de binnenstad voorbij
zijn, wordt het tijd om te gaan werken aan de wijkkrant van maart/april 2004.
Allereerst een reuze pluim voor de schoonmakers
van de binnenstad. Zij hebben werkelijk fantastisch gewerkt. Na de bergen afval die het centrum bedekten, is Venlo weer schoon! Hopelijk voor
langer, heel gewoon! Deze keer vragen we in ‘Flitsen uit de Binnenstad’
speciaal aandacht voor
onze ouderen.. Loop
eens over de Parade;
vindt U er één bankje
waar je even kunt uitrusten? In de zomerdag
staan er alleen terrasstoelen. Daar kun je
pas gaan zitten als je
een
consumptie
bestelt.
In de Klaasstraat
hadden ze het met
Carnaval gevonden.
‘Een hangplek voor
ouderen’, heel ludiek!
Dan de Jorisstraat, er hebben ooit banken
gestaan, maar die zijn door de gemeente weggehaald.
Verder naar het stadhuis. Aan de voorkant staat er
ocharm een enkel bankje. Ook hier hetzelfde verhaal. Zomers staan de
terrasstoelen zowat tot
‘in’ het stadhuis. Even uitrusten of ‘bruidjes kijken’
is er voor vermoeide
ouderen amper bij.
Ook aan de achterzijde
is er geen bank meer te
bekennen.
Zo kan ik in de binnenstad nog wel wat straten noemen.
Mogelijk kan er uit
het potje van ‘Onze
Buurt Aan Zet’ nog
wat geld voor dit

Onze ouderen en gehandicapten zijn dan niet
meer aangewezen op hun ‘zitje’ van de rollator.
Deze grote groep bewoners uit de Binnenstad
kunt U niet teleurstellen.

Mariet Mulder-Willers
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Ingezonden

OBAZ
PROJECTGROEP
VEILIGHEID+GROEN
Verzin een passende naam voor een nieuw
multicultureel muziekfestival in Venlo en win
een zomers prijzenpakket t.w.v. € 50 ,- !
In de zomermaanden juli en augustus 2004 zullen
honderden muzikanten uit alle hoeken van de
wereld(muziek), het beste van zichzelf geven op
een podium in het ‘Kleine park’ (Mgr. Nolenspark). De meest uiteenlopende muziekstijlen
komen aan bod tijdens 9 gratis concerten aangeboden door de gemeente Venlo, Onze Buurt
aan Zet en stichting Divers, die verantwoordelijk
is voor de organisatie. Meer informatie en de programmering blijven nog geheim, maar zullen tijdig bekend worden
gemaakt, het festival
moet eerst een naam
krijgen die past bij de
locatie, de muziek
en natuurlijk bij
Venlo!

Weet jij een originele naam voor dit muziekfeest
in het “Kleine park”, stuur deze dan vòòr 15 april
a.s. naar:
Agnes Huynstraat 3,
5914 PE Venlo
t.a.v. Daatje Sitaniapessy, mailen kan ook:
wijkgerichteaanpaknoord@hotmail.com en zorg
dat dit festival een echte Venlose naam krijgt. De
winnaar zal bekend worden gemaakt in de wijkkrant. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
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DE BEERENSOOS
Iedere bewoner in het centrum kent de Beerendonck, het verzorgingscentrum gelegen aan het Julianapark. De redactie van de wijkkrant werd uitgenodigd om eens een kijkje te nemen in de ‘Beerensoos’. Ik had hier niet eerder van gehoord en liep door
de sneeuw naar de Deken van Oppensingel 8.
Meteen werd ik warm welkom geheten en stond de
koffie voor me klaar.
Hier hoorde ik dat de Soos iedere dag geopend is
van 13.00 uur tot 17.00 uur. Iedereen vanaf 55 jaar
kan lid worden van de Soos tegen een onkostendekkende bijdrage van 14 Euro per jaar. Sommige mensen komen om gezellig een praatje te maken bij een
kopje koffie, maar er wordt ook gekaart en voor de
liefhebbers van een partijtje biljart staan de tafels
klaar.
Voor de ongeveer vijftig leden worden regelmatig
diverse activiteiten georganiseerd al dan niet in
samenhang met de activiteiten van de SOB (Stichting Open Bejaardenwerk). Zo werd er een speciale
bejaardenmiddag op de parkfeesten bezocht, wordt

De redacteur is nog te jong om lid te mogen worden
dus moet nog een paar jaartjes wachten. Bent U wel
55 jaar of ouder, loop dan eens een keertje vrijblijvend naar binnen. U bent van harte welkom onder
het mooie motto: Niets moet… Veel mag!!!
Telefonisch kunt U informatie krijgen over de Soos
bij Wiel Schreurs, tel. 077-3519785.
Martin Sanders
met dank aan Jan Wolbers

er deelgenomen aan de senioren biljartcompetitie
en zijn de Kasteeltuinen bezocht. Daarnaast is er
jaarlijks een kienmiddag voor de leden.
Van de leden van de Soos is driekwart wonend in de
stad, daarom was de Soos bij mijn bezoek minder
druk bezocht dan normaal door de heftige sneeuwval, maar desalniettemin niet minder gezellig. De
uren vlogen voorbij
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EEN PAAR DATUMS
13 juni: De jaarlijkse Buurt-Sport-Spelendag op het
Nolensplein (vrijwilligers die bereid zijn mee te werken aan deze jaarlijks terugkerende feestdag, zie
boven). Vorig jaar heeft er een uitgebreid verslag
gestaan in de wijkkrant over deze dag. Een leuke dag
voor jong en oud met een uitgebreid en gevarieerd
programma. Kom dus ook een kijkje nemen, oud en
jong is welkom!

Het Wijkoverleg Binnenstad vergadert altijd in het Alt
Weishoès in de Grote Kerkstraat. De komende plenaire vergaderingen zijn op woensdag 14 april en
op woensdag 9 juni en beginnen om 20.00u.
Belangstellenden zijn van harte welkom om deze
openbare vergaderingen te bezoeken. Wellicht bent U
bereid U in te zetten voor het wijkoverleg of heeft U
ideeën over onze buurt. Met name willen wij hierbij
ook jongeren oproepen om deel te nemen aan het
wijkoverleg. Zij vormen de toekomst van onze stad.
Ook willen wij een speciale oproep doen aan allochtonen om deel te nemen aan het wijkoverleg als
bewoners van de binnenstad. Jammer genoeg zijn zij
ook niet vertegenwoordigd en hun bijdrage zou een
verrijking kunnen betekenen voor het functioneren.

Iedere 3e woensdag van de maand is het buurtspreekuur in het Alt Weishoès van 15.00 uur tot 16.00
uur. Er zijn hier vertegenwoordigers van de
gemeente, de politie en de woningstichting VenloBlerick aanwezig. Ook is er een journalist van dagblad de Limburger present.

30april: Koninginnedag. Op het Nolensplein zijn
er overdag activiteiten. ’s Avonds is er nog een feestelijke activiteit rond het Alt Weishoès. Kinderen zijn
hierbij van harte welkom, evenals vrijwilligers (opgeven bij het Alt Weishoès)!
Dit spreekuur werd voorheen altijd gehouden in het
info-punt aan de Jodenstraat. Dit info-punt is gesloten. Op deze locatie zal een voorlichtingspunt worden gevestigd over de werkzaamheden en plannen
van de Maasboulevard.
Het info-punt is nu gevestigd in de ‘Witte Kerk’ in
Venlo-Noord in de Agnes Huynstraat 3. Hier kunt U
gemeentelijke stukken en publicaties lezen en hier
wordt ook de administratie voor wijkoverleggen
gecoördineerd.
Gemeentelijke stukken zijn tevens te verkrijgen in de
Stadswinkel die is gevestigd in het gemeentehuis op
de Peperstraat.
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10 VRAGEN AAN...
WAT IS JE BELANGRIJKSTE
DRIJVEER?
Zoals ik al zei, ik vind het een hele goede zaak
dat mensen mogen meepraten en denken over
veranderingen of verbeteringen die hun direct
aangaan. Soms zijn dit hele eenvoudige zaken
zoals het bijplaatsen van lantaarns of in overleg
met ambtenaren bekijken waar de verkeersdrempels moesten worden geplaatst. Als wijkoverleg kun je dingen aan de kaak stellen en je
hebt de kanalen. Daardoor kun je zelf ook initiatieven aandragen bij gemeente of politie.

MET WELKE ONDERWERPEN
HOUD JIJ JE BEZIG?
Er zijn twee werkgroepen binnen het wijkoverleg, ‘Veiligheid’ en ‘Verkeer’. Ik zit in de werkgroep verkeer, maar alle thema’s komen in de
openbare plenaire vergaderingen, daar zit iedereen samen. Namens het wijkoverleg zit ik in een
werkgroep van de gemeente. ‘Onze Buurt Aan
Zet (groep jeugdzaken)’, dit is een werkgroep
die kijkt naar het jeugdbeleid en maakt het
mogelijk om b.v. een jeugddisco in het Knibbelke
te houden en het helpen realiseren van de
skate-hal bij het ziekenhuis. En niet te vergeten
ben ik ook redactielid van de wijkkrant.

AN...
10 VRAG E N A

DE RS
MARTI N SAN
Een beetje onwennig zitten we tegenover elkaar.
Als redactielid schrijf je stukjes, vraagt anderen
om wat te schrijven of je reageert op veranderingen in de buurt. Vragen stellen dat doe je bij
elk interview, dus dat is niet nieuw. Maar het is
wel vreemd om geïnterviewd te worden door
elkaar als redactielid.

WAT DACHT JE HIERMEE TE
BEREIKEN?

WAAR WOON JE, WAT DOE JE,
WIE BEN JE?

Op veel belangrijke punten heb je geen invloed,
soms is dat frustrerend of ergerlijk. Soms heb je
als wijkoverleg een goed onderbouwd standpunt, maar wordt je advies genegeerd. Maar
invloed heb je wel en die invloed is positief. Je
bent ook een soort brug van bevolking naar
stadsbestuur en zonder die, zou het beleid er
zeker niet beter op worden.

Ik woon in de Noord Buitensingel, een plek die
me prima bevalt al z’n kleine 10 jaar. Vanaf de
oprichting ben ik bij het Wijkoverleg betrokken.
Ik vond het een prima initiatief om de bewoners
meer inspraakmogelijkheden te geven over tal
van zaken. Betrokkenheid bij het beleid zit al
lang in mijn bloed. 25 jaar geleden was ik secretaris van de PSP en daarna ben ik actief geweest
binnen verschillende belangenverenigingen.
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groeperingen, maar ook jongeren en studenten,
allemaal bewoners van de binnenstad, zijn niet
vertegenwoordigd. In de loop der jaren hebben
we al heel wat contacten gehad met alle buurten
uit de binnenstad en er wordt wat dat betreft
ook steeds meer een beroep op het wijkoverleg
gedaan, een positieve ontwikkeling.

HEB JE HET IDEE DAT DIT LUKT?
Zoals ik al zei, je hebt in de loop der tijd al veel
mensen gehad die het Wijkoverleg kwamen
bedanken. Soms denk je ook anders over een
thema dan de meerderheid en dan heb je je daar
ook bij neer te leggen. Het kost dan wel wat
moeite en knarsetanden maar dat hoort erbij.
Op dit moment speelt dit bijvoorbeeld bij het
project ‘Wonen boven winkels’. Ik ben er op
tegen dat studenten of kamerbewoners worden
geweerd als bewoners omdat zij een mindere
bijdrage aan de veiligheid zouden leveren dan
gezinnen. Mijns inziens is dit niet op feiten
gestoeld, dit wantrouwen. Dan schaam ik me
voor zo’n standpunt.

HOE IS DE RELATIE MET DE
GEMEENTE?
We doen allebei, de gemeente en het buurtoverleg, ons best voor een goede relatie. Waar
het beter kan wordt dit voorgesteld aan de wethouder, die een keer per jaar op bezoek komt.

WAT IS ER IN HET VERLEDEN;
MEDE DANKZIJ JOUW INZET;
GEREALISEERD?

WAT WIL JE NOG MEER KWIJT,
STEL JE VOOR, ZOU JE ANDERS
WILLEN ZIEN?

Moeilijk te beantwoorden vraag. Als vrijwilliger
werk ik ieder jaar mee aan de Buurt- SportSpelendag. Ieder jaar een hele gezellige dag,
ook voor de vrijwilligers. Alleen jammer dat hier
weinig buurtbewoners meedoen (maar ze zijn
van harte welkom). Verder ben je betrokken bij
tal van onderwerpen en bereik je iets als wijkoverleg.

Voldoende gevraagd lijkt me, genoeg onderwerpen zijn de revue gepasseerd. Wat ik voor
zou willen stellen Mariet, is dat we het interview
als af beschouwen. Dan is de redactie weer vrij
en als jij een glaasje wijn neemt dan lust ik wel
een pilsje.

Dit lijkt mij een prima idee! Zeker krijgen we bij
ons drankje weer nieuwe inspiratie voor de volgende wijkkrant!

WAT ERGERT JE HET MEESTE?
Vragen als: wat haalt het uit? En opmerkingen
als: houd er toch mee op. Vooral als ik dit tegen
mezelf zeg.

Mariet Mulder-Willers

HOE IS DE RELATIE
MET DE BEWONERS VAN DE
BINNENSTAD?
Als lid van het wijkoverleg denk ik dat de relatie
beter zou kunnen, maar we proberen dit ook te
verbeteren. Sommige groeperingen zijn lastig te
bereiken en vind je geen vertegenwoordigers
voor het wijkoverleg. Bijvoorbeeld minderheids
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JONGERENPLATFORM
STEM VAN JONG VENLO

werd wederom van hun vernomen, want op die
dag werd er een convenant gesloten tussen SJV
en de gemeente Venlo. Hierin werden afspraken
gemaakt over de samenwerking en de doelstellingen die werden nagestreefd. Maar daarna werd
het stil op het nieuwsfront.
Vandaar dat de redactie van de wijkkrant is gaan
praten met de leden van SJV om te horen hoe het
er nu bij staat.
Dat betrokkenheid van jongeren belangrijk is
werd ingezien door politieke jongerenorganisaties en ook door de gemeente. Het initiatief tot het
komen van een ‘jongerenplatform’ kwam dan
ook vanuit deze hoek en werd ondersteund door
de jongerenwerkers die in de stad actief zijn. Het
doel was een brug te vormen tussen jongeren en
politiek, zodat men elkaar kon aanspreken.
Op het moment zijn er ongeveer 15 mensen lid van
SJV, allemaal tussen de 14 en 23 jaar en afkomstig
uit diverse wijken en culturen. SJV heeft geen
politieke kleur en zal gevraagd en ongevraagd

advies geven aan de gemeente. Binnen de
gemeente is er een vaste contactpersoon die SJV
eventueel kan voeden met nieuwe projecten en
ideeën.
De kerngroep van SJV is het afgelopen jaar bezig
geweest met het vormen van een hechte groep en
heeft een aantal trainingsweekenden gehad. Jongerenparticipatie geeft de jongeren de kans om
zichzelf op bepaalde gebieden te ontplooien en te
ontwikkelen. Het belangrijkste doel van SJV is om
de kloof tussen gemeente en jongeren te verkleinen en de belangen te behartigen van alle jongeren van geheel Venlo.
De doelgroep die wordt vertegenwoordigd zijn
jongeren vanaf 12 jaar. Een en ander wordt nogal
gemist in Venlo; zo is er geen discotheek en geen
zwembad. Ook woonruimte voor jongeren is altijd
nog een probleem en voor veel groepjes hangjon-

geren zijn er geen goede ontspanningsmogelijkheden die ze aanspreken.
Concrete zaken waarmee SJV op dit moment
bezig is, zijn dingen als het organiseren van een
jongerendebat met de gemeente op scholen en in
jongerencentra. Er wordt een les (maatschappijleer) voorbereidt voor het VMBO-onderwijs. Deze
les is bedoeld om een grotere bekendheid te krijgen bij de achterban van SJV; de jongeren zelf,.
SJV is de mogelijkheden aan het bekijken rondom
de “overlast” van skaters op het Nolensplein.
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Begin 2003 konden we in het nieuws vernemen
dat er werd gewerkt aan de oprichting van een
werkgroep die de jongeren in Venlo een eigen
stem moest geven. ‘Stem van Jong Venlo’ werd
het genoemd. De oprichtingsbijeenkomst vond op
30 mei in het Ald Weishoês plaats. Ook op 2 juli

Ingezonden
In het vorige nummer van de wijkkrant stond onder
meer een verslag van een stadswandeling in 2010.
Veel positieve reacties op deze toekomstvisie hebben ons bereikt. Zo ontvingen we ook een brief die
hiervoor model stond en deze willen wij U niet onthouden.
es,
Geachte dam

Op 1 februari was er, mede georganiseerd door
SJV, een toneelvoorstelling in de Venlonazaal
door een Marokkaans jongerentheater.
De Turkse zelforganisatie Tevhid heeft contact
gezocht met SJV over een aantal zaken aangaande jeugd. Tevhid organiseert op 3 april 2004
een groot evenement in de Venlonazaal, waar
SJV uiteraard ook aanwezig zal zijn.
In de toekomst zal SJV zich steeds meer manifesteren onder de jongeren in geheel Venlo, dit
kan SJV helaas niet alleen en heeft daarom de
hulp nodig van jongeren uit Venlo.
Kortom, de SJV is een actieve groep die veelzijdig bezig is om zich in te zetten voor een Venlo,
dat ook voor onze jongeren de moeite waard
wordt en blijft. Hun inzet is weliswaar niet altijd
zichtbaar, maar wel van onmisbare waarde.
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Mevr. R. Wate

De redactie hoopt dat ook U van dit artikel heeft
genoten, net als van de andere artikelen in de wijkkrant.

Hier had
uw artikel
kunnen
staan!

Voor meer informatie over de Stem van Jong
Venlo (SJV) kunt u contact opnemen met:
Alex Vervoort,
voorzitter SJV,
tel. 06-44858360,
zipdac@home.nl of met
Karin Hoeijmakers,
coach SJV,
tel. 077-3266510,
k.hoeijmakers@welkom.nu
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Het principe is als volgt: per 10 tot 40
huishoudens wordt Eèn ondergrondse
container geplaatst. Elk huishouden (uit
de hoogbouw) krijgt een pasje en met dat
pasje mag 150 maal per jaar de container worden geopend en het vuil erin
gegooid. Per keer kan er zo’n 40 liter afval
in (een niet al te volle vuilniszak). Het
voordeel voor de burger is dat je die zak
(of anderszins verpakt) kwijt kunt op dat
moment dat u dat uitkomt, 24 uur per
dag, 7 dagen per week. Nadeeltje is dat
sommigen van ons tot 50 meter moeten
lopen (en weer terug).

INZAMELING
AFVAL
BIJ HOOGBOUW
Inleiding
Het ophalen van huisvuil in Venlo wordt
veranderd. Als eerste in het afgelopen
jaar de laagbouw aan de beurt geweest:
sinds begin 2003 wordt bij laagbouw het
huisvuil niet meer in vuilniszakken opgehaald, maar in containers. Iedereen heeft
dit inmiddels wel gezien, of heeft zelf zo’n
container.

Waarom?
De belangrijkste reden voor deze veranderingen zijn de kosten: het ophalen van
vuilniszakken wordt nog steeds elk jaar
flink duurder, vooral om dat ARBO-wet
dit zware werk aan steeds meer regels
onderwerpt. Een tweede reden is dat alle
gescheiden afval goedkoper te verwerken is dan wanneer het als ’grijs’ restafval
moet worden gestort. Aan dit tweede
argument wordt tegenwoordig overigens
al weer getwijfeld, en het is bovendien
moeilijk uit te leggen wanneer je groen
afval bij de hoogbouw toch al niet meer
apart ophaalt.

Grofvuil
Er is echter nog iets veranderd! Ook de
grofvuilinzameling is niet meer hetzelfde.
Vroeger kon er best iets bij de vuilniszakken worden gelegd, maar ook sinds
begin 2003 moet voor het ophalen van
grofvuil eerst een kaart uit de afvalwijzer
worden opgestuurd.

Verandering Hoogbouw

Waar?

In de loop van 2004 wordt de volgende
verandering verwacht, en wel voor de
hoogbouw. Voor de duidelijkheid: hoogbouw zijn flats, maar ook iedereen die
een beneden of bovenbuurman of vrouw
heeft (of allebei...). Sinds vorig jaar wordt
bij de hoogbouw het afval opgehaald op
donderdagochtend (groen en restafval
samen in zakken, en NIETS anders dan
zakken). Tegenwoordig is dat elke donderdagochtend (behalve op Hemelvaartsdag)
In de loop van 2004 moet dat worden vervangen door ondergrondse verzamelcontainers.

Zo’n ondergrondse container zit vooral
onder de grond (inderdaad), en is ca. 5
m3 groot. Boven de grond staat een zuiltje
(model forse prullenbak), met een klep
waar het afval in moet, plus een paneel
waar het pasje voor gehouden moet worden. De plaats voor zo’n ondergrondse
container wordt bepaald door een paar
zaken:
Liefst weinig loopafstand voor de gebruiker
Niet voor iemands raam of uitrit
Per vrachtwagen bereikbaar en leegbaar:
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de hele container van 5 m3 wordt uit de
grond getild, boven een vrachtwagen
gehesen en leeggeschud. Dit betekent
dus ook dat de container niet onder een
boom, achter een poort of ver van de rijweg kan komen.
In Oktober 2003 heeft de gemeente de
wijkoverleggen benaderd met de vraag
om mee te kijken naar door hun voorgestelde plaatsen voor deze containers (in
onze wijk ca. 35 stuks). We hebben toen
over zo’n tien plaatsen commentaar
gegeven (zoals ’te dicht bij een raam’, en
’een stel bovenwoningen zonder container, hoe moet dat?’).
Het beantwoorden van deze vragen kost
blijkbaar nogal wat tijd, want de beloofde
’eind November’ (2003, red.) is inmiddels
ruim voorbij. Wanneer de containers precies geplaatst gaan worden is daarom nu
moeilijk te zeggen.
Het doel is echter wel dat voor eind 2004
de hele wijk vuilniszakvrij is: inzameling
Òf via containers (laagbouw) Òf via
ondergrondse inzameling. Waar U jaarlijks verplicht voor betaald. Wanneer U
meer afval kwijt wil, betaalt U (per
inworp) extra. Een zwart op wit toezegging is er nog niet, maar het is te verwachten dat er een coulante (vriendelijke) regeling komt voor mensen die door
een medische oorzaak extra veel afval
hebben (zoals incontinentiepatiënten).
Hier is eigenlijk de afgelopen jaren nog
niets veranderd, maar daar komt dit jaar
verandering in: om te beginnen wordt op
een aantal plaatsen waar veel
(flat)woningen staan overgestapt op
inzameling met ondergrondse containers
(zie verder het stuk over verandering
Hoogbouw). Dit zal in ieder geval gebeuren bij de Slie’nenberg, tussen de Ginkelstraat en de Valuasstraat, maar vermoedelijk ook bij de flats langs de Koninginnesingel, Prinsessensingel.
In de tweede plaats zal er op aan
gestuurd worden om niet langer zonder

meer het bedrijfs-afval mee op te halen:
dit schijnt nooit de bedoeling geweest te
zijn, maar is wel al jaren gedoogd.
Wat er dan nog overblijft is het huishoudelijk afval van een paar honderd echte
binnenstad-bewoners. Wij hebben nog
niet gehoord hoe dit opgehaald gaat worden, maar een paar dingen zijn wel duidelijk:
ondergrondse containers in de binnenstad gaat niet lukken (niet bereikbaar
voor het legen en te weinig plekken waar
gegraven kan worden)
Op de huidige manier met grijze zakken
(plus de rest) gaat niet: de verleiding is te
groot voor veel niet-binnenstadbewoners
om er van alles bij te leggen/gooien.
De binnenstad zal dus niet eenvoudig
worden. We houden u op de hoogte.
Overigens zijn de eerste delen van de
herijking afvalinzameling al in oktober
1999 in de raad geweest.Blijkbaar geldt
hier: ’festina lente, cauta fac omnia
mente’.
Dit is de stand van zaken per 9 maart
2004 ,

Leonard Bol
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MAASBOULEVARD
EN AFSLUITING HAVENKADE
Ook Noord-Zuid (en andersom)
fietsverkeer kan niet meer.
Alternatieve route
voor fietsers zijn:
■ Vleesplein-BeekstraatNieuwstraat-BegijnengangJorisstraat-Peperstraat of
■ Stukje Koninginnesingel-Spoorstraat-Nassaustraat-van Cleefstraat-Goltziusstraat of
■ Koninginnesingel-...-Deken van
Oppensingel-Golziusstraat
Uiteraard bij alle drie: "of andersom".

Leonard Bol

De bouw van de Maasboulevard komt nu
echt dichterbij. In Mei 2004 zal een volgende stap gezet worden: de Havenkade
gaat (definitief) dicht. De weg
vanaf de Prinsessesingel tot
aan "Petatte Wiel" zal worden
afgesloten voor auto's en
(brom)fietsers.
De zuidwest kant van de
binnenstad (omgeving Jodenstraat) is dan alleen nog
bereikbaar via de Prinsessesingel-Romerstraat. De noordwest kant (Q4) is dan alleen
nog bereikbaar vanaf de Puteanusstraat en de Maaskade.
Doorgaand autoverkeer van
Venlo-Noord naar Venlo-Zuid
(en andersom) langs de Maas
is vanaf Mei 2004 onmogelijk.
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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: 077-359 96 78
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

De gebiedsmentoren van
de politie Venlo-Centrum zijn de heren:
Pieter van der Voort en John Vullings
Telefoon Pieter: 077-327 23 32
Telefoon John: 077-327 23 34
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:

Telefoon via het INFO-punt:
Daatje Sitaniapessy 077-327 06 86
Telefoon Stadskantoor: 077-359 63 68

Het dagelijks bestuur van het wijkoverleg
bestaat uit de volgende leden:
De heer Wim van der Plas
De heer René Hosli
De heer Leonard Bol

Voorzitter van de themagroepen Veiligheid :
de heer Wim van der Plas en van de themagroep Verkeer: de heer Leonard Bol

De wijkkrant:
Redactie: mevrouw Mariet Mulder-Willers
Telefoon: 077-352 14 08
De heer Martin Sanders Tel.: 077-351 81 03
megm.sanders@12move.nl

mw. K. Backes-Lebesque
L. Bol
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
J. Vercoulen
mw. J. Verkoijen
H. Wolters
Het wijkoverleg Venlo-binnenstad
heeft het volgende postadres:
Wijkoverleg Venlo-binnenstad
P/a INFO PUNT
Agnes Huijnstraat 3
5914 PE VENLO

Coördinator verspreiding wijkkrant:
Mevrouw Beurskens
Telefoon: 077-351 16 78
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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

Bijdragen van:
Mariet Mulder-Willers
Wim van der Plas
Martin Sanders
Leonard Bol
Team Communicatie Gemeente
Venlo/Mevr. R. Waterborg
Fotografie:
Mariet Mulder-Willers
Martin Sanders
Geert Gielen
Redactieadres:
Martin Sanders
Noord-Buitensingel 7
5911 EL Venlo
megm.sanders@12move.nl
Layout en realisatie:
Drukkerij Steyl & Groenevelt b.v.

■ 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
Dierenambulance 077 352 20 88
Voor meer gegevens verwijzen wij u naar
de gemeentelijke informatiepagina
in het E3 Journaal

Wijkgerichte aa
npak (bevorde
ren van veiligheid en leefba
arheid in de w
ijk) 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 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

