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Van de redactie.
De dagen worden langer, de zomertijd is
ingesteld en tal van activiteiten in de
binnenstad hebben alweer plaatsgevonden.
Kortom zijn we opgewarmd voor een
stralende zomer. In een terugblik op de
laatste maanden schieten me een paar
dingen spontaan te binnen.
Q4, een met argusogen bekeken gebied
waarin ik heel graag woon, zal een impuls
krijgen omdat het een ‘Cultureel Quadrant’
wordt. Een voorbode is de tentoonstelling
in de etalage op de begane grond van de
Commissaris. En er was een uniek
muziekoptreden in het voormalige Chinese
restaurant aan het Nolensplein, letterlijk
‘Wahn-Sinnig’.
Op het plein was er ook het nodige te doen
op het plein. Terwijl in het Wilhelminapark
een Amalia-boon werd geplant vermaakten
zich duizenden kinderen en volwassenen
op het plein. Na de tocht met versierde
fietsen kon de jeugd zich vermaken op
stormbanen, een springkussen, een legospeelplek en wat dies meer zij.
Volwassenen brachten de zonnige dag door
rond het ‘Oranjecircus’ waar tal van
muziek- en dansgroepen hun kunsten
vertoonden. En vlak daarna werd het
Nolensplein omgetoverd tot een
Borisplein. De Venlose winnaar van Idols
werd gehuldigd op het stadhuis en bracht
daarna voor de duizenden toegestroomde
fans uit heel Nederland enkele songs ten
uitvoer vanaf de Commissaris.
Wat cultuur betreft: ga eens een keertje
naar het Venlose van Bommel van Dam
museum! In het artikel hierover van Ruud
Everaerts, een nieuw lid van de redactie
van de wijkkrant, kunt U lezen waarom.
Ruud, pas sinds kort lid van het
wijkoverleg, zullen we in de volgende
wijkkrant aan U voorstellen. Maak gebruik
van de unieke uitnodiging van het museum

aan de bewoners van de binnenstad en ga
er eens binnen kijken!
Het mooie opgeknapte Rosarium, de
drukbezochte en gezellige boekenmarkt, de
Reuzenoptocht, het zijn maar een paar
dingen die mij zo te binnen schieten.
Het is fijn dat nieuwe leden voor het
wijkoverleg zich hebben aangediend.
Triest is het verlies van Henk Faessen, aan
wie ook de voorzitter in zijn rubriek
aandacht schenkt. Zelf ken ik hem vanuit
de werkgroep verkeer, waar hij vol verve
opkwam voor de bewoners van de
binnenstad en, ook na de vergadering, met
een grap het een en ander kon relativeren.
Maar ook prikkelde en motiveerde hij
mensen om een standpunt in te nemen en
hiervoor op te komen.
We danken tot slot alle mensen die actief
hun bijdrage hebben geleverd aan deze
wijkkrant. Ingezonden artikelen en brieven
zijn altijd van harte welkom. Zo vindt U in
deze uitgave een verslag van de opening
van de speelplaats aan de Helbeek en
reageert de Stem van Jong Venlo met het
geven van hun mening over ‘Wonen boven
winkels’. Het artikel hierover is geschreven
door Maurice Ambaum. Maurice geeft
regelmatig cursussen aan redacties van
wijkkranten. Deze editie is hij daarnaast
‘gast-redacteur’. De ouderen willen graag
wandelen door onze binnenstad, hierover
een artikel en de jongeren worden
uitgedaagd om een idee aan te dragen om
de binnenstad voor hun aantrekkelijker te
maken in de vorm van een prijsvraag.
Kortom, een volle een gevarieerde
wijkkrant die U hopelijk met plezier door
zult lezen.
Martin Sanders

Van de voorzitter
Na zeven jaar hebben wij als wijkoverleg
ons grootste verlies moeten verwerken.
De dood van Henk Faessen heeft alle leden
diep getroffen.
Als je met een wijkoverleg begint, met
mensen tussen de 30 en 70 jaar,
verwacht je niet op een gegeven moment
afscheid te moeten nemen van een van de
leden.
De ziekte en het overlijden van Henk
kwamen voor mij dan ook zeker erg
onverwacht
Op pagina 3 van onze vorige wijkkrant, bij
het verslag van de opening van de
ijsbaan op het Nolensplein, zie je een foto
van Henk waar hij nog gezond en vol
energie op staat.
Bij het uitkomen van de wijkkrant was
Henk al behoorlijk ziek en konden wij niet
meer op een terugkeer in ons midden
rekenen.
Henk was altijd zeer positief en vrolijk; als
er wat gemopperd werd was hij de eerste
die er weer een positieve draai aan kon
geven, en ons het relatieve van alles in kon
laten zien.
Zijn inzet voor de wijk en zeker voor zijn
straat was altijd zeer groot.
De laatste jaren is hij penningmeester
geweest en heeft hij in de deelgroep
“Openbare
Ruimte” van “Buurt aan zet” gezeten.
Maar in feestvieren was Henk toch wel de
allerbeste; dan kwam hij pas goed op gang
en was met geen mogelijkheid meer te
stoppen. Hij was vaak degene die als
allerlaatste de deur achter zich dicht
maakte. In 2002 heeft hij zelfs nog ons
jaarlijkse feest bij de schutterij
georganiseerd; ook dit was een heel
gezellige avond.
Wij zullen Henk erg missen en wensen zijn
vrouw Truus en de kinderen veel
sterkte toe bij het verwerken van dit
verlies.

Ondanks dat je bij de dood van iemand het
idee hebt dat alles stilstaat, en er niets meer
belangrijk is, werd er toch doorgewerkt en
is de nieuwe wijkkrant klaar.
De afgelopen maanden hebben wij veel
nieuwe leden mogen begroeten.
Hoewel wij nu weer op volle sterkte zijn is
het nog altijd mogelijk om lid te
worden van het wijkoverleg en bent u van
harte welkom.
Het project “Onze buurt aan zet”, waarin
wij samen met de ondernemers en de
gemeente
€1.130.000.- hebben kunnen besteden aan
veiligheid en leefbaarheid in onze buurt, is
in een afrondende fase beland. De
komende tijd zult u via deze krant of de
media, horen hoe wij samen met de andere
partijen dit geld namens u hebben besteed.
Namens het wijkoverleg mag ik u een
mooie zomer toewensen en veel leesplezier
bij het lezen van deze wijkkrant.
Wim van der Plas
Voorzitter Wijkoverleg Venlo Binnenstad
Tel: 3544069 3541635
Email: delaerpoort@hetnet.nl

DS. GOSKER
In Venlo, zo lazen we in de krant, is op
Pinksterzondag een nieuwe dominee
bevestigd. Wat in de katholieke kerk
uitgesloten is, gelijkwaardigheid in het
ambt tussen mannen en vrouwen, is binnen
de protestantse kerken een normale zaak.
De nieuwe dominee is een vrouw, ds. dr.
Gosker.
Bij de redactie van de wijkkrant kwamen
verschillende vragen op. Wat zijn de
achtergronden van de dominee? Hoe zit het
in Venlo met de Samen op Weg-kerk, de
samenwerking tussen de verschillende
protestantse stromingen zoals
gereformeerde en hervormde kerken? Wat
doet de protestantse kerk voor werk in het
centrum van Venlo vanuit ‘Het Nieuwe
Baken’ in de Grote Kerkstraat? Hoe is het
om, als vrouw, te werken binnen de kerk in
het overwegend katholieke zuiden? Hoe zit
het met de oecumenische beweging tussen
katholieken, protestanten en moslims in
Venlo?
Kortom, voldoende aanleiding voor de
redactie om op bezoek te gaan bij dr.
Gosker. Een afspraak was snel gemaakt en
zodoende meldden we ons met al deze en
andere vragen bij de dominee.
Dominee Gosker is vanuit Amstelveen
naar Venlo gekomen, zo vertelde ze, waar
ze de laatste 20 jaar werkte. Ze is al meer
dan 32 jaar predikante maar Venlo is de
eerste plaats in ‘het Zuiden’ waar ze is
bevestigd. Als een gemeente en voorganger
zoekt stelt de kerk een beroepscommissie
aan. Deze commissie gaat zelf op zoek
naar een geschikte dominee, waarop
gesprekken volgen en een uitnodiging
volgt om de gemeente te leren kennen.

De protestantse kerk in Nederland is sinds
1 mei dit jaar verenigd in de ‘Protestantse
Kerk in Nederland’. Op plaatselijk niveau
wordt de samenwerking tussen de
hervormde en gereformeerde kerken
gestimuleerd door vele gelovigen en vaak
volgt dan ook een intense samenwerking of
een fusie tussen de kerken. In Venlo is dit
proces ook gaande en wordt er ook aan
deze eenheid gewerkt.
De protestante diensten worden gehouden
in de karakteristieke Joriskerk, vorig jaar
nog in het nieuws en door velen bezocht
toen hier het werelduurrecord orgelspelen
werd gehouden. De andere gemeentelijke
activiteiten vinden veelal plaats in ‘Het
Nieuwe Baken’. Dit is wat voor
katholieken een parochiehuis is, dus met
vergaderruimtes, ontvangstruimtes bij
speciale gelegenheden, studieruimten etc.
Toen we spraken over oecumene (het
samenwerken tussen verschillende
Christelijke kerken) voelden we meteen dat
we een onderwerp aandroegen dat haar
betrokkenheid en enthousiasme oproept.
Toen ds. Gosker haar studie midden jaren
60 begon in Kampen, was het ambt van
dominee nog niet opengesteld voor
vrouwen. Haar studie heeft ze vervolgd in
Amsterdam en pas drie jaar voor het
afronden van de studie werd het, ook voor
vrouwen, mogelijk om te worden
aangesteld als dominee. Zo werd ze een
van de eerste vrouwelijke dominees die
werden aangesteld. Haar werk bleek dus

een echte pioniersfunctie te zijn geweest.
Op dit moment is het zo dat de
meerderheid van de mensen die worden
opgeleid bestaat uit vrouwen. Ds. Gosker
heeft verder gestudeerd in Hongarije, waar
zij in Boedapest een proefschrift heeft
geschreven over… oecumene en in 2000
promoveerde zij hierop.

De oecumene in Venlo leeft. Dat blijkt uit
het groeien van eenwording van de
protestantse kerken in Venlo, maar gaat
ook veel verder. Binnen de Raad van
Kerken bijvoorbeeld, waar ook katholieke
kerken bij betrokken zijn. Een ander mooi
voorbeeld kun je terugvinden in het
‘Vredesoverleg’. Hierbij zijn behalve
Christenen ook Joodse en Islamitische
mensen betrokken.
Toen we haar vroegen of zij nog iets kwijt
wilde aan de lezers van de wijkkrant
volgde er een korte stilte. ‘Ik hoop dat het
geloof in God een sterke plaats heeft in ons
leven.’ Even later lichtte ze dit heel kort en
duidelijk toe met de woorden: ‘Sterker
geloven en vuriger liefhebben, dat is de
basis voor een positieve levenshouding en
leidt tot hoop.’
Op verzoek van de redactie is zij bereid om
zich te laten fotograferen in toga voor de
wijkkrant.

Wij bedanken haar voor de gastvrije
ontvangst en het prettige en verhelderende
gesprek. We wensen haar dan ook een voor
iedereen in Venlo goede en constructieve
tijd toe.
Mariet Mulder-Willers en Martin Sanders

Feestelijke opening Rosarium
komt eraan
Zoals u ongetwijfeld heeft opgemerkt heeft
het Venlose Rosarium in onze groenste
stad van Europa een grote metamorfose
ondergaan. De gemeente heeft in een groot
aantal rozenperken de rozen vervangen
door nieuwe en aan de buitenkant van het
park zijn stamrozen geplant. Hierdoor
wordt de buitenrand meer bij de rozentuin
betrokken. Bovendien zijn de buxushagen
doorgetrokken waardoor het geheel een
rustiger beeld geeft. De wandelpaden zijn
hersteld, er is een nieuwe toplaag
aangebracht, zodat iedereen weer volop
van het prachtige park kan genieten.
Na de renovatie heeft de gemeente het
onderhoud van het park overgenomen van
de stichting Venloos Rosarium. Deze blijft
echter het aanspreekpunt voor alle andere
zaken rondom het onderhoud, voor de
contacten naar de buurt, maar ook voor
investeringen in nieuwe zaken die niet door
de gemeente betaald worden. De
contactpersoon van de stichting is Lambert
Kuijpers, tel. 077 – 354 67 42.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan
een grootse opening voor mensen uit de
hele regio. Deze opening zal geheel in het
teken staan van de roos. We willen het
programma nog even niet verklappen, maar
noteer zondag 12 september vast in uw
agenda. Want de officiele opening wordt
beslist de moeite waard!
Bovendien wordt er voor de jeugd in de
buurt een leuke wedstrijd georganiseerd.
Ben je tussen de 4 en 13 jaar? Maak dan
een roos voor ons Rosarium! Wat moet je
dan doen?
Maak thuis een zo mooi mogelijke roos
voor ons Rosarium. Je mag zelf weten
welk materiaal je voor de roos gebruikt.
Maak een roos van ongeveer 30 cm lengte
(niet groter) en maak er ook een mooie
vaas bij. De vaas moet echt kunnen staan!
Doe een labeltje aan de roos met daarop je

naam, adres en leeftijd en neem je roos
mee naar de heropening van het Rosarium.
Daar zal je kunstwerk worden
tentoongesteld en de winnaars van de twee
leeftijdscategorieën (4 t/m 8 en 9 t/m 12)
zullen tijdens de openingsdag nog bekend
worden gemaakt.
Laat maar eens zien hoe creatief je bent!

“Opening”
speeltuintje Helbeek
Op 28 april was het zover. Het speeltuintje
op de Helbeek werd, na een flinke
opknapbeurt, weer overgedragen aan de
kinderen van de buurt. Sinds vorige zomer
hebben verschillende buurtbewoners zich
ingezet voor een opwaardering van de toch
enigszins verwaarloosde speeltuin.
Aangezien het aantal gezinnen met kleine
kinderen in de straat zichtbaar toenam (en
nog steeds toeneemt) werd het tijd om hier
verandering in te brengen. De gemeente
werd ingeschakeld om de speeltuin op de
schop te nemen en de buurt werd
gemobiliseerd om vervolgens de speeltuin
te onderhouden. Het resultaat mag er zijn.
De speeltoestellen zijn verplaatst en het
zand is vernieuwd. Er is gras gezaaid en er
zijn struiken gesnoeid. Een tweede bank en
prullenbak zijn geplaatst. De bewoners
onderhouden om beurten de speeltuin,
zodat het er opgeruimd en uitnodigend
uitziet. De opgeknapte speeltuin is een
oppepper voor de Helbeek. Met dank aan
John van de Berg (dè persoon bij de
gemeente die over speeltuinen gaat) en
natuurlijk alle vaders, moeders en kinderen
van de Helbeek.
Claudia Cuijpers

10 vragen aan...
Katherine Backes-Lebesque
Wie ben je, waar woon je, wat doe je?
Mijn naam is Katherine Backes-Lebesque
en ik woon in de Wachtpoststraat. Ik ben
getrouwd, ik heb twee volwassen zonen en
een kleinkind. Ik werk met veel plezier als
huiswerkbegeleidster bij het Valuascollege
bij de brugklassers.
Wat is je belangrijkste drijfveer om
actief te zijn in het wijkoverleg?
Mijn betrokkenheid bij de wijk en het
volgen van de interessante ontwikkelingen
in de binnenstad zoals de Maasboulevard
en Q-4. We hebben heel wat jaren echt in
de binnenstad gewoond, in de Julianastraat.
Met welke onderwerpen houd je je
bezig?
Ik zit in de werkgroep ‘veiligheid’. De
buurt moet voor de bewoners leefbaar zijn
en blijven.
In onze omgeving staan twee grote
gebouwen, ‘De Havam’ en het
‘Bondsgebouw’, die qua bewoning toch
een stempel drukken op de oorspronkelijke
woonomgeving.
Hoe bedoel je dat?
De verhouding autochtonen, allochtonen,
asielzoekers met verblijfstatus en studenten
en alleenstaande jongeren die hier zijn
gehuisvest is scheefgegroeid.
Wat denk je daaraan te doen?
Mensen bijven aanspreken op hun
verantwoordelijkkheid.
Ik doe dit via Woningbouwvereniging
Venlo-Blerick, die deze twee panden in
beheer heeft.
Heb je een idee dat dit werkt?
Ten dele. Als je druk uitoefent wordt er
soms wel geluisterd.

Wat is er in het verleden, mede dankzij
jouw inzet, gerealiseerd?
Ik zit pas drie jaar in het wijkoverleg, die
periode is vrij kort. Naar aanleiding van
klachten uit die buurt die te maken hadden
met drugsoverlast zijn er een aantal
controles uitgevoerd door de politie bij
deze panden.
Hoe is de relatie met de bewoners van de
binnenstad?
Ik zou die graag verbeterd zien. Vooral de
jeugd blijft moeilijk te bereiken. Met name
de discussie over geluids- en andere
overlast in de nachtelijke uren blijft
voortduren. Wederzijds begrip moet
bespreekbaar blijven.
Wil de gemeente wonen in de binnenstad
bevorderen, dan zal ze daarop alert moeten
blijven.
Hoe is de relatie met de gemeente?
Persoonlijk vind ik die niet zo geweldig.
Gemaakte afspraken worden weer
afgezegd, voorstellen en ideeën van het
wijkoverleg worden niet altijd serieus
genomen.
Is er nog iets wat je kwijt wilt?
De bewoners moeten ZELF wat meer
initiatief tonen. Bel of reageer bij zelf bij
overlast naar de gemeente. Zorg dat,
letterlijke en figuurlijk, je eigen stoep
‘schoon’ blijft.
Een goed voorbeeld van eigen initiatief is
de Rozenkransstraat. Als tegenhanger van
de Straelseweg met haar vele problemen,
hebben zij laten zien dat je er samen een
prachtige woonwijk van kunt maken!
Katherine, bedankt voor je medewerking.
Ik heb je schitterende tuin bewonderd en
wil je voor de wijkkrant graag op de foto
zetten. De meest charmante mag je zelf
uitzoeken en die zal worden geplaatst.
Mariet Mulder-Willers.

EEN EZEL...
Met name in de politiek kan men het
bovenstaande gezegde goed afmaken. De
gemeente is druk bezig iets moois van
Venlo te maken. Met name de
Maasboulevard en Q4 zullen Venlo een
heel ander aanzicht gaan geven. Het zijn
zeer ambitieuze plannen die hard nodig
zijn om Venlo weer een mooie uitstraling
te geven en de burger het idee dat het fijn
is om in Venlo te wonen. Deze
verbeteringen zijn vooral daarom
noodzakelijk, omdat er in het verleden te
weinig aandacht is gegeven aan het
verbeteren van de leefkwaliteit aan de
Maaskade en de straten in de buurt. Dat
kwam omdat er weinig mensen wonen en
van de schaarse bewoners weinig
commentaar kwam op de ontwikkelingen
in hun buurt. Bovendien werden de
klachten van de bewoners niet altijd even
serieus genomen.

Nu er partijen komen die willen investeren
en daar eisen aan verbinden is er natuurlijk
wel oor voor en worden drastische
maatregelen zoals het verplaatsen van
coffeeshops met vereende krachten
aangepakt. Een zeer goede ontwikkeling
voor dit probleemgebied!

Veel van de mensen die zich in dit gebied
ophielden zullen naar elders verdwijnen;
enerzijds vanwege de verdwijning van de 2
coffeeshops en anderzijds door dat je waar
gewerkt wordt erg in de weg kunt staan.
Waar dan heen?

De Straelseweg is ondanks de
aanwezigheid van het justitiekantoor en
vele bonafide zaken een gebied dat
bijzondere aandacht verdient. Veel
bedrijven hebben deze doorgaande
verbinding tussen centrum en Venlo Noord
inmiddels verlaten; veel panden staan leeg
en of dreigen leeg te komen. Om er enkele
te noemen: Beerkens banden, Ahox
drukkerij, Peugeot garage Nefkens, Auto
Heerkens, enz. Wel zijn er diverse zaken
gekomen als growshops, telefoonwinkels
en redelijk dubieuze cafés. Met name het
groeiend tekort aan parkeerplaatsen is voor
vele ondernemers funest. Maar ook de vele
‘vreemde mensen’ die de Straelseweg
dagelijks bevolken worden door veel
anderen als probleem ervaren. Daarbij
komt dat voor velen dit gezien wordt als
een van de weinige mogelijkheden om van
en naar de stad te komen en men geneigd is
deze weg zo snel mogelijk af te leggen.
(Racebaan met uitdagende
verkeersdrempel).

Onze Buurt Aan Zet = Onze
Jeugd Aan Zet!

Het is zeer waarschijnlijk dat veel mensen
die straks niet meer in Q4 terechtkunnen
zich dan op gaan houden op de
Straelseweg. We zouden met zijn allen nu
al daarop moeten anticiperen en alles in het
werk moeten stellen om de leefbaarheid in
deze straat te verbeteren.
Suggesties: verbeteren fietsveiligheid,
straatbeeld opfleuren, 30 km zone,
woonerf, wandelpromenade, gebouwen
door gemeente, overheid en semi-overheid
laten gebruiken, streng toezien op het
tegengaan van ongewenste ontwikkelingen,
orde handhaven, praten met en activiteiten
organiseren voor allochtone medemensen
etc. Bovendien moeten de Burg van
Rijnsingel, de Deken van Oppensingel en
de Urbanusweg meer gepromoot worden
als noord-zuid verbinding voor auto’s.
Kortom door nu naar oplossingen te
zoeken voorkomen we dat we straks weer
een nieuw probleemgebied hebben
gecreëerd: Q5!!!!!
René Hosli

Het wijkoverleg wil wat extra’s doen voor
de jeugdige bewoners van de binnenstad.
Wat dit ‘extra’s’ inhoudt willen we laten
beslissen door de jongeren zèlf.
Iedereen die niet ouder is dan 17 jaar en
een idee heeft wat er leuk zou zijn voor
jongeren in de buurt roepen we dan ook op
om hun wensen kenbaar te maken. We
laten helemaal open wat het idee is, niets is
hierbij uitgesloten, kortom; alles mag!
Dus, ben je niet ouder dan 17 jaar en heb
jij een leuk idee voor jongeren in de buurt,
laat het ons dan weten. Wij als wijkoverleg
willen wat voor jullie doen, maar niet
buiten jullie om. Zet je idee op papier dus
en vertel ons wat belangrijk is en waarom.
Jullie bijdragen kun je voor 1 augustus
inleveren bij boekhandel de Laerpoort aan
de Grote Kerkstraat 14. Je kunt je
voorstellen ook mailen aan
delaerpoort@hetnet.nl.
Oh ja… Als jullie een idee insturen kunnen
jullie trouwens ook nog een leuke prijs
winnen! De grootste prijs is dat jullie eigen
idee wordt gerealiseerd! Laat wat van je
horen en…
Veel succes!!!!
In een volgende uitgave van de wijkkrant
worden de leukste en meest originele
ideeën voorgesteld.

Meepraten over uw wijk
Een kort overzicht van negen jaar
wijkgerichte aanpak
Zet een nieuwszender op, en de
kans is groot dat het weer eens gaat
over de 'kloof tussen burgers en
politiek'. Een kloof die volgens
sommigen kilometers diep is en
nauwelijks overbrugbaar. Dit artikel
vertelt een optimistischer verhaal. Ik
begin in de vroege jaren negentig,
toen het helemaal kommer en kwel
was, en geef een overzicht van de
wijkgerichte
initiatieven
die
sindsdien
genomen
zijn.
Wijkgerichte initiatieven die er
onder andere voor hebben gezorgd
dat u dit verhaal kunt lezen in dit
wijkgerichte blad.
De opdracht was: schrijf eens een artikel
over de geschiedenis van het wijkoverleg.
Als kersvers lid van het wijkoverleg
Venlo-Binnenstad kun je je geen beter
onderwerp wensen. Mijn reactie was dan
ook: 'Mooi, dat is voor mij ook erg
leerzaam. Dan leer ik meteen met welke
organisatie ik te maken heb.'
Uit de literatuur blijkt dat de
gemeenteraadsverkiezingen van 1994 een
doorslaggevende rol hebben gespeeld bij
het instellen van de wijkgerichte aanpak.
Protestpartijen en lokale partijen waren de
grote winnaars van die verkiezingen. Uit de
uitslag kwam duidelijk naar voren dat veel
kiezers uitgekeken waren op de gevestigde
partijen. Reden voor de politiek om zich
eens achter het oor te krabben. Harm
Waterborg (CDA) verwoordt wat er
speelde: 'Algemeen was het gevoel, dat de
kiezer niet alleen met de politici afrekende
maar met het hele bestuursapparaat
inclusief ambtenaren.'
Duidelijk was dat er nadelen kleefden aan
het bestuur zoals dat tot dusver gevoerd
was. Het probleem was dat burgers het
gevoel hadden dat er over hun hoofden
heen besluiten werden genomen, terwijl
men graag mee wilde praten. In 1995 ging

daarom in Venlo de wijkgerichte aanpak
van start. Het doel was de afstand tussen
bestuur en burger te verkleinen en de
betrokkenheid van burgers bij hun wijk te
vergroten. Het middel? Niet meer over de
hoofden van bewoners besturen, maar
inspraak geven en door overleg draagvlak
kweken.
Organisatie
De gemeente Venlo is opgedeeld in drie
stadsdelen: Stadsdeel Venlo, Stadsdeel
Blerick en Stadsdeel Tegelen-Belfeld.
Deze stadsdelen zijn weer opgedeeld in
wijken. In totaal kent de gemeente Venlo
dertien wijken. Stadsdeel Venlo bestaat uit
vier wijken: Venlo-Noord, Venlo NoordOost, Venlo-Oost en Venlo-Binnenstad.
Deze laatste wordt in sommige notities nog
wel eens Venlo-Centrum genoemd, maar ik
kies uiteraard voor de meest gebruikte
naam. Bovendien schrijf ik in een blad met
de naam Wijkkrant Venlo-Binnenstad.
Onze wijk, Venlo-Binnenstad, ligt tussen
de Maas en de straten Roermondsepoort,
Koninginnesingel,
Burgemeester
van
Rijnsingel,
Dr.
Blumenkampstraat,
Bisschop Schrijnenstraat en Molenstraat.
Aan onze wijk wordt geld toegekend door
Stadsdeel Venlo. Overleg vindt plaats in
een wijkoverleg. Het wijkoverleg VenloBinnenstad heeft een Dagelijks Bestuur.
Daarnaast heeft iedere wijk ook nog zijn
eigen
Stadsdeelcoördinator
(Wijkcoördinator zou dus een juistere term
zijn) en zijn eigen Stadsdeelmanager
(eigenlijk dus een Wijkmanager).
Vergaderingen van het wijkoverleg zijn
openbaar en hebben voor het grootste
gedeelte betrekking op de fysieke
omgeving. Iedereen kan inspreektijd
vragen. Het overleg bepaalt zelf haar
interne organisatie en hoe vaak het
vergadert. Vaak wordt gekozen voor
commissies als Verkeer en Veiligheid,
Openbare Ruimte, een aparte groep die
zich bezig houdt met de Wijkkrant en een
themagroep Jongeren. Venlo-Binnenstad
heeft gekozen voor een commissie
Verkeer, een commissie Veiligheid en een
Wijkkrant-redactie. Verder hebben we in

de laatste Wijkkrant kunnen lezen over het
Jongerenplatform Stem van Jong Venlo
(JSV), maar deze opereert onafhankelijk
van het wijkoverleg.
Wat is bereikt?
De
aandacht
voor
inspraak
en
medezeggenschap aan de basis, heeft
inmiddels zijn vruchten afgeworpen.
Vroeger kon een burger met een probleem
dat de gemeente aanging, kiezen uit elf
meldpunten, met alle problemen van dien.
Bij groen gingen ze niet over grijs en
reiniging wist niets van straatverlichting.
Inmiddels is er vorm gegeven aan de eenloketgedachte. Tegenwoordig is er nog
maar èèn gemeentelijk meldpunt, het gratis
servicenummer 0800-3762345. Iedere
melding wordt geregistreerd en opgenomen
in de planning.
Inspraakavonden zijn vast onderdeel in de
planontwikkeling van de gemeente
geworden. Meesturen en bijsturen is voor
omwonenden al in een vroeg stadium
mogelijk. Daarnaast bestaan nog diverse
inspraakmomenten. Denk daarbij aan de
Wijkdag en iedere derde woensdag van de
maand het Maandelijks Spreekuur.
Verder heeft ieder Stadsdeel een centraal
Informatiepunt. Wie niet de deur uit wil,
kan bovendien makkelijk terecht op niet
minder
dan
twee
websites:
http://www.wijkoverleggenvenlo.nl
en
http://wijkgerichte-aanpak.venlo.nl,
waarop de meest recente ontwikkelingen in
de buurt te vinden zijn.
Cultuuromslag
Er is de afgelopen negen jaar veel gebeurd.
De gemeente heeft een ware cultuuromslag
moeten maken. Het was voor de
ambtenaren natuurlijk even wennen, maar
het lijkt of we van een succes kunnen
spreken. 'Wij, bestuurders, hebben geleerd
burgers te zien als de ervaringsdeskundigen
van hun eigen wijk,' aldus drs. Rob van der
Zwaag, portefeuillehouder wijkgerichte
aanpak. De vraag blijft natuurlijk of
hiermee de kloof tussen burger en politiek
is gedicht. Wie zijn mening wil laten
horen, weet tegenwoordig in elk geval

waar hij of zij terecht kan. Maar, om dit
optimistisch artikel toch nog af te sluiten
met een kritische noot, te oordelen naar de
samenstelling van de wijkoverleggen, zijn
er nog werelden te winnen in participatie
van allochtonen en jongeren.
Ruud Everaerts
Bronnen
Verbeek, K. (1994) 'Zegt u het maar...'
Negen jaar wijkgerichte aanpak in Venlo.
Drukkerij Rijs, Venlo
http://www.wijkoverleggenvenlo.nl
http://wijkgerichte-aanpak.venlo.nl

Plan jongerenhuisvesting in
binnenstad leidt tot
verdeeldheid
Het proefballonnetje van stadsmanager
Marianne Dankers om in de binnenstad
leegstaande panden in te richten als
studentenappartementen, heeft het
wijkoverleg Binnenstad en de
themagroep veiligheid flink verdeeld. De
themagroep is bang dat studenten een
averechts effect hebben op de gewenste
sociale controle en dat na verloop van
tijd onverhuurbare, kleine kamertjes
overblijven. Alex Vervoort, voorzitter
van de Stem van Jong Venlo (SJV),
veegt de kritische noten van de
themagroep van tafel. En Marianne
Dankers krabt zich verbaasd achter de
oren. “Ik had deze ophef niet verwacht.
Volgens mij is het idee gewekt dat ik
alleen inzet op studenten in de
binnenstad. Dat is een misverstand. We
willen óók jonge mensen en jonge
gezinnen in het centrum huisvesten, niet
alleen studenten.”
SJV vindt dat Venlo zich graag als
studentenstad profileert, terwijl er voor
deze jongeren nauwelijks geschikte en
betaalbare woonruimte is. “Ook de prijskwaliteit verhouding en de kwantiteit is
niet optimaal”, schrijft Alex Vervoort in
zijn brief aan het bestuur van het
wijkoverleg. “Studenten moeten vaak
wonen in onderverhuurde panden die in
niet al te beste conditie zijn, waar
nauwelijks toezicht op is en belangrijke
faciliteiten, zoals brandveiligheid,
ontbreken. Laat staan dat de huurprijs
rechtvaardig is voor het aanbod.”
Vervoort juicht het toe dat de gemeente
Venlo nu serieus werk lijkt te maken van
jongerenhuisvesting. “Dit probleem speelt
al vele jaren. De discussie om ook in de
binnenstad woonruimte te realiseren voor
jongeren, werd al in de jaren zeventig
gevoerd. Wij ondersteunen dan ook het
idee om de leegstand in de binnenstad op te

lossen, door studenten boven de winkels en
woningen te gaan huisvesten.”

Averechts effect
SJV haakt daarmee in op de discussie die
onlangs in de boezem van het wijkoverleg
Binnenstad Venlo is gevoerd, naar
aanleiding van het voorstel van
stadsmanager Marianne Dankers om
studentenappartementen te realiseren in het
centrumgebied. Het gedachtegoed
verdeelde de geesten in de themagroep
veiligheid, zo geeft René Hosli toe. “We
zijn niet bepaald gelukkig met het idee om
in de binnenstad veel studenten te
huisvesten. Wij zetten in op sociale
controle in het centrum, en studenten
zouden wel eens voor een averechts effect
kunnen zorgen. Ik denk dat studenten
eerder zorgen voor extra overlast dan voor
de gewenste sociale controle. Open ramen,
bier drinken, geluidsoverlast, dat is precies
wat we niét willen. Bovendien ben ik bang
dat we in de toekomst blijven zitten met
hele kleine ruimtes, zeg maar de
traditionele studentenkamers, die niet of
moeilijk te verhuren zijn en alleen nog
maar geschikt zijn om bijvoorbeeld
asielzoekers te huisvesten. Ik denk dat we
dan nog verder van huis zijn.”
Sociale controle
SJV doet dit bezwaar af als ‘vreemd’. “Het
wijkoverleg Binnenstad klaagt al jaren dat
er wat gedaan moet worden aan de
leegstand, verschraling en verloedering. En
dan wordt het voorstel van het
stadsmanagement van tafel geveegd.
Sociale controle? Daar is geen uitsluitsel
over te geven. In de huidige

individualistische samenleving blijkt alles
mogelijk. Dan is het nog maar te bezien of
er sociale controle plaatsvindt. Doordat
juist veel studenten dicht bijeen wonen,
moet een bepaalde rust wel worden
gewaarborgd. Studenten moeten in rust
kunnen studeren. En dus kan de sociale
controle juist wel aanwezig zijn. Misschien
dat het installeren van enkele studenten in
een buurtbeheer, een soort
klachtencommissie, een idee is.”
Gewenste mix
Marianne Dankers volgt met interesse,
maar ook met enige verbazing de discussie
die nu is ontstaan. “Ik krijg het idee dat
iedereen denkt dat wij de binnenstad vooral
willen inrichten met
studentenappartementen. Dat is beslist niet
waar. We willen studenten, maar ook
jongeren, jonge gezinnen en anderen die
graag willen wonen in de setting en
ambiance van een levendige binnenstad.
Dus geen mensen die houden van veel
groen en optimale rust, maar mensen die
graag omgeven zijn met muziek, horeca en
levendigheid. Bovendien leggen studenten
een druk op het rendement. Zij zijn niet de
meest kapitaalkrachtigen, dus dat betekent
dat zij in de regel alleen geïnteresseerd zijn
in kleine, voor hen betaalbare woonunits.

Voor grotere units moeten we andere
groepen bewoners de binnenstad intrekken.
En wat ook meeweegt: studenten trekken
na hun studie vaak weer weg uit Venlo,
terwijl jonge gezinnen wel in de stad
blijven wonen omdat ze veelal in Venlo of
in de directe regio werk hebben. Het
verloop onder studenten is veel groter.

Kortom: we zetten in op een gewenste en
kwalitatieve mix van groepen bewoners in
de binnenstad.”

Loopbrug
Volgens Dankers biedt het project ‘wonen
boven winkels’ veel kansen. “In
bijvoorbeeld de Lomstraat en Vleesstraat
zijn nog veertien panden bewoond en een
veelvoud daarvan onbewoond. Na zes uur
’s avonds maakt het centrum van Venlo
een uitgestorven indruk, op de horeca na.
Dat moet veranderen. De praktijk wijst uit
dat veel panden niet meer zijn ingericht om
er te wonen. Vroeger woonde de eigenaar
vaak boven zijn winkel, tegenwoordig doet
de bovenetage veelal dienst als
opslagruimte of is zelfs onbereikbaar
geworden omdat er geen trap meer is. Die
trap is afgebroken, omdat in de winkel
extra ruimte moest worden gecreëerd,
bijvoorbeeld voor een pasruimte. Dat
betekent dat er nogal wat bouwkundige
ingrepen nodig zijn om de woningen boven
de winkels weer bewoonbaar te maken.”
Dankers denkt daarbij aan een soort
loopbrug via de achterzijde. “Dat heb ik in
andere steden gezien en dat spreekt mij
zeer aan. Woningen boven de winkels zijn
via een loopbrug aan de achterzijde van de
winkels te bereiken. Dat systeem werkt
prima en bovendien hebben de winkel en
de woning zo hun eigen ingang.”
Utopie
Het stadsmanagement is met onder meer
wooncoöperatie Antares in gesprek over
het project ‘wonen boven winkels’ en de
jongerenhuisvesting. Ook Fontys en
natuurlijk de eigenaren van de panden zijn

belangrijke gesprekspartners. Dankers:
“Want uiteindelijk bepalen de eigenaren
aan wie zij hun bovenverdiepingen willen
verhuren. Daar hebben wij niets over te
zeggen. Maar we willen graag in een zo
goed mogelijk overleg het project verder
inkleuren.”
Dankers verwijst naar een project in de
binnenstad van Maastricht, waar de helft
van de 320 appartementen wordt bewoond
door studenten en de andere helft door
veelal jonge mensen en gezinnen. “Een
prima mix.”
Dat vindt ook René Hosli. “Als het een
gezonde en weloverwogen mix van
studenten enerzijds en jonge gezinnen
anderzijds wordt, zal het wijkoverleg daar
minder of geen moeite mee hebben. Dan
hebben we minder zorgen over het gebrek
aan sociale controle en zal de diversiteit in
woonunits ook groter zijn. Dus niet alleen
kleine studentenkamers.”
SJV noemt dat echter een ‘utopie’. “Jonge
gezinnen zoeken vooral rust en veiligheid.
Die verwachten ze niet aan te treffen in de
binnenstad, waardoor ze liever hun intrek
nemen in een groene, rustige, veilige en
goed bereikbare wijk waar ook de kinderen
met gerust hart buiten kunnen spelen. Het
valt daarom ook nog te bezien of jonge
gezinnen straks hun intrek zullen nemen in
de nieuwbouw van Maasboulevard en
Maaswerk. Woningen boven winkels
zullen derhalve vooral interessant zijn voor
studenten en andere jongeren.”

Een hoofd vol beelden
Een bezoek aan Museum Van Bommel
Van Dam
Als redacteur van Wijkkrant VenloBinnenstad moet je wel eens een knoop
doorhakken. In dit geval ging het niet
om een Gordiaanse Knoop, maar om die
witte knoop voor het Museum Van
Bommel Van Dam. Hoe vaak had die
knoop me niet al aangekeken, met het
stille verwijt: zou je niet eens kennis
nemen van de culturele schatten die
Venlo rijk is? Zou je niet eens wat aan
culturele ontwikkeling gaan doen? Ik
dank de redactie dat ze me op een dag
op pad stuurden met een héél brutale
vraag.

Voor ik over die vraag verder ga, eerst wat
informatie over het Museum Van Bommel
Van Dam, en natuurlijk over die
opvallende knoop. Die knoop is een
kunstwerk van de in Los Angeles geboren
kunstenaar Shinkichi Tajiri. Tajiri was
verbonden aan de Cobra-groep, woonde in
Parijs, exposeerde in Amsterdam, gaf les in
Berlijn en woont tegenwoordig in Baarlo.
Daarmee krijgen we meteen al een idee van
wat voor een museum Van Bommel Van
Dam is. Een museum voor Moderne Kunst,
met veel aandacht voor Nederlandse
kunstenaars, maar met een breed
Euregionaal karakter.

Moderne kunst, dat betekent dat je niet
moet denken aan keurige stillevens of, op
zijn Rembrandts, historische
groepsportretten. De Kunst van Nu
schreeuwt het uit. De kunstenaar heeft wat
te vertellen en grijpt alle middelen aan om
zijn boodschap over te brengen. Alle
materialen worden gebruikt: collages van
plastic en kunststof, een kunstwerk met
voor speciale effecten opgeplakt zand,
kleurenfoto's, alles is mogelijk. Zelfs
moderne media (televisie, beamer) worden
niet geschuwd.
De tentoonstelling die liep (Salon van
Bommel en Van Bommel Van Dam Prijs
2004), toen ik nietsvermoedend deze
cultuurverzamelplaats binnenliep,
kenmerkte zich door grote diversiteit. Een
bloemlezing waarbij je van de ene ervaring
in de andere valt. Te veel om na te
vertellen. Toen ik naar huis liep zat mijn
hoofd vol beelden, allemaal werelden op
zich. Een felrode man in een vaag decor,
van Stijn Peeters. Door de felrode kleur
krijgt de man extra aandacht en lijkt hij wat
apart te staan van de wereld die enigszins
onverschillig voorbijtrekt. De rustgevende
tinten in Silence du Sud van Bram Bogart.
Andere schilderijen schreeuwen het uit.
Dieuwke Spaans bijvoorbeeld, daar moet je
even bij met de ogen knipperen. Getekend
met de kinderlijkheid van het kind dat
gewoon op de muur verdergaat omdat het
papier niet groot genoeg is, maar dat aan de
andere kant een zeer volwassen thematiek
behandelt van een "confronterend
universum", zoals ze het zelf verwoordt.
Of Sander van Deurzen met zijn mooie
heldere en optimistische kleuren.
Ballerina's in een gele en roze fantasie.
Daar krijg je goeie zin van, zeker na een
zelfportret waarin een schilder zich,
waarschijnlijk tijdens een depressieve bui,
heeft getekend met een pistool aan zijn
slaap (Maries van Osch). Alsof je in een
botsauto door elkaar geschud bent, verlaat
je het museum. Wat een thematiek, wat een
ervaring!

O ja, mijn vraag, daar zou ik het nog over
hebben. Ik zou vragen of in deze Wijkkrant
een bon afgedrukt zou kunnen worden die
de lezer korting geeft op een bezoek aan
het Museum Van Bommel Van Dam. Het
antwoord van het Museum? Kijk maar
onder dit artikel. Ook Museum Van
Bommel Van Dam weet van knopen
doorhakken!
Ruud Everaerts

Kortingsbon
Tegen inlevering van deze bon bezoekt u
gratis het Museum Van Bommel Van
Dam.
Geldig voor 2 (twee) personen. Deze bon is
geldig tot en met 31 september 2004.
Let op
De bezochte tentoonstelling loopt nog tot
en met 22 augustus
Van 23 augustus tot en met 3 september
is het museum gesloten
Vanaf 4 september gaan nieuwe
tentoonstellingen van start
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 11.00
tot 17.00 uur

Nolensfeeste!
In de vorige wijkkrant heeft er een oproep
gestaan om een naam te bedenken voor een
muziekfestival in het Nolenspark. Heel
veel reacties zijn er binnen gekomen bij de
gemeente. Het is fijn dat er zoveel respons
was en we willen alle inzenders dan ook
via deze weg bedanken voor hun creatieve
bijdrage.
En, zo zult U zich afvragen, wie is het
creatieve brein achter de naam
‘Nolensfeeste!’ en heeft de prijs gekregen
hiervoor? Welnu, de prijsvraag was door
de gemeente uitgeschreven en een
ambtenaar heeft deze naam voor het feest
gedropt in de ideeënbus. En, jammer voor
haar of hem, zij dingen niet mee voor een
prijs. Kortom, wel een naam maar jammer
genoeg geen prijs voor een
binnenstadbewoner…
Vanaf deze wijkkrant zal de redactie erop
toezien dat dit geen tweede keer kan
gebeuren omdat wij van mening zijn dat
iedere prijsvraag ook een of meerdere
winnaars moet kennen. We hopen dat de
Nolensfeeste! met goed weer en een grote
opkomst een verrijking zullen blijken voor
onze buurt en heten U bij voorbaat van
harte welkom. Een beknopt
programmaoverzicht vindt u elders in dit
blad.
De redactie

WANDELEN DOOR VENLO
Verborgen verlangens.
De bewoners van de verpleeghuizen de
Vorstenheuvel en de Horstgraaf, beide
gelegen op het Auxiliatrix-terrein in Venlo,
hebben hun ‘Verborgen Verlangens’ tot
uiting gebracht. De bewoners konden hun
wensen kenbaar maken door deze op te
schrijven de brief in een fles te stoppen. De
fles werd vervolgens in ‘de zee’ geworpen,
in dit geval het park op het terrein. Toen
werd geïnventariseerd welke wensen er
leefden bij de bewoners bleek dat er een
grote behoefte leefde om eens gewoon
door het centrum te lopen. Voor veel
bewoners was het al jaren geleden dat ze
de stad bezochten.
Er werd toen gekeken of bewoners van de
andere verzorgingscentra er net zo over
dachten, en dit bleek het geval. Stichting
bejaardenwerk in Venlo is toen gaan
onderzoeken of het mogelijk was deze
wens waar te maken.
Organisatie.
Er werd een subsidieaanvraag ingediend bij
‘Onze Buurt Aan Zet’. In het kader van te
organiseren evenementen werd een bedrag
toegekend voor dit project.
Onze Buurt Aan Zet kan subsidie verlenen
aan initiatieven. Belangrijk hierbij is dat
het om een financiële ondersteuning gaat
voor een project dat minimaal drie jaar
duurt. Men hoopt dat de activiteit daarna
verder kan gaan zonder extra

subsidiegelden. Daarnaast is het zo dat het
‘Wandelen in de binnenstad’ de
mogelijkheid biedt aan de bewoners van 5
zorgcentra om hieraan deel te nemen. Dus
het subsidiegeld wordt verdeeld over 3 jaar
en over 5 centra. Van het geld wordt het
transport betaald en huurt men een hele
week een rolstoelbus. Ook gaat er geld op
aan het werven van vrijwilligers door
middel van folders en affiches.
Per dag zal de bus worden ingezet voor het
vervoer van een zorgcentrum, zodat er
gedurende een hele week bewoners van
Venlo ons centrum kunnen bezoeken. De
begeleiding vindt plaats door vrijwilligers.
Iedere wandelaar krijgt een begeleider.
Het doel is uiteindelijk dat dit de start
vormt voor een ‘vrijwilligerspoule’, zodat
de bewoners van de zorgcentra al naar
gelang behoefte een wandeling kunnen
maken door de stad.
De wandeling.
Op maandag 21 juni zou het zover zijn. De
bewoners van de Vorstenheuvel stonden
klaar voor hun uitstapje. Maar jammer
genoeg werken de weergoden niet mee.
Het ziet er donker en grauw uit en de
voorspelling is dat er wel wat buien zullen
vallen. Hierdoor is het niet verantwoord de
wandeling plaats te laten vinden. Als
alternatief voor de wandeling maken de
bewoners die zich hadden opgegeven, een
rondreis per bus door Venlo en omgeving.
Dit is door de deelnemers als erg positief
ervaren. Misschien is het voor iemand die
dagelijks onze stad bezoekt niet zo
duidelijk wat er allemaal verandert en in
welk tempo dat dit gebeurt.
Een paar plaatjes van Venlo ‘vroeger’ en
‘nu’ maakt wel duidelijk hoe snel en
ingrijpend de veranderingen plaats
vinden…
En nu verder…
Zoals al eerder vermeld is het de bedoeling
dat de bewoners van de verzorgingshuizen
in Venlo meer mogelijkheden krijgen om
contact met hun stad te houden. Dit houdt

in dat men de stad (weer) kan bezoeken zo
nu en dan, of dat er iemand eens een
keertje op bezoek komt voor het ‘andere
praatje’ dan dat men normaal heeft. En dit
vaker dan een keer per jaar.

Spreekt het u aan om af en toe samen met
een bewoner van Zorggroep NoordLimburg te gaan wandelen en daarmee
iemand de mogelijkheid te geven om even
buiten te zijn. Samen met hem of haar te
delen wat u allemaal ziet en hoort en wat u
allemaal onderweg tegenkomt? Dan is
wandelvrijwilliger echt iets voor u!
Informatie over vrijwilligerswerk in het
algemeen en de wandelvrijwilliger van
Zorggroep Noord-Limburg in het bijzonder
kunt u verkrijgen door te bellen op
maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur
tot 17.00 uur met het centrale nummer 077
- 3559 555.
Ook als u algemene vragen heeft over
vrijwilligerswerk bij Zorggroep NoordLimburg, kunt u via dit nummer
informatie opvragen. Vraag dan naar de
coördinator vrijwilligerswerk van de
locatie waarin u geïnteresseerd bent.
Martin Sanders

FLITSEN UIT DE BINNENSTAD
Voor deze ‘Flitsen’ heb ik het weekend
van Pinksteren uitgekozen. Hoofddoel is de
zaterdagmarkt op het Mgr. Nolensplein. De
mooiste weg daar naartoe gaat via het
Rosarium en dat heeft een ware
metamorfose ondergaan. Dankzij een
royale financiële bijdrage van ‘Onze Buurt
Aan Zet’ is er door mensen van de
gemeente wekenlang gewerkt. Alle rozen
werden vervangen, perken gerestaureerd,
paden veranderd en hekjes vernieuwd.
Daarnaast, heel belangrijk, er zijn een
aantal nieuwe banken geplaatst. Kortom,
het park is een juweel geworden!
Vanuit deze wijkkrant wil ik de dames en
heren bedanken die vele jaren het park als
vrijwilliger verzorgden. Zij haalden
wekelijks de slechte rozen weg en deden
enige tijd de grote en kleine snoei. Verder
werd het rondslingerend vuil uit de
struiken gehaald en opgeruimd.
Naar ik hoorde en zag zijn er nu wekelijks
mensen van de gemeente aan het werk om
het park schoon te houden. Wat betreft de
feestelijke opening van het park op 12
september, hierover leest U meer elders in
deze wijkkrant.

Inmiddels ben ik, gewapend met
fototoestel, op de markt beland. Het is
behoorlijk druk en ik schat dat 80 % van de
bezoekers uit Duitsers bestaat. Wat me ook
opvalt is dat mensen nog vrij nonchalant
hun tassen, rugzakken en achterzakken
bereikbaar houden voor
ZAKKENROLLERS. En dan zoek ik
tevergeefs naar de borden ‘Pas op voor
zakkenrollers!’ Je ziet ze nergens meer!

Er staan camera’s zegt U? Laat me niet
lachen. Navraag bij de politie laat me
weten dat, vooral op zaterdagen, veel
aangiftes van zakkenrollerij gedaan
worden. Waarom zouden die borden
weggehaald zijn? Ik heb horen fluisteren
dat de gemeente bang was haar imago
hiermee te beschadigen.
Imago? Kijk eens naar de stations en
winkels in de grote steden. Daar staat met
grote letters: ‘Pas op voor zakkenrollers!’
Iedere stad met een beetje ‘imago’ heeft
ook zakkenrollers! Dus terug die borden,
want een gewaarschuwde Oosterbuur telt
voor twee! Dat er geen zakkenrollers
zouden zijn als er geen borden staan is net
zo naïef als te denken dat de Duitse gasten
wegblijven als er geen Duitstalige
reclameborden staan.

Aan een ijsje likkend loop ik huiswaarts en
op de hoek van de Grote Kerkstraat en de
Mgr. Boermansstraat staat ‘in vol ornaat’
een der ‘laatste Dominicanen’. Ik vraag of
ik een kiekje mag maken en hij stemt
breedlachend toe. Het zal niet zo erg lang
meer duren en de Heren zijn uit ons
stadsbeeld verdwenen. Jammer, wat zal er
dan met de kerk en het klooster gebeuren?
Terug bij het Rosarium zie ik dat de eerste
afvalbakken overvol zijn. Resultaat is dat
er veel afval naast wordt gegooid. Volgens
menig Venlonaar mochten ze wel een maat
of zo groter zijn.
Mijn taak zit erop en ik test nu een van de
nieuwe banken die bij de vijver staan.
Hij zit heerlijk en nog steeds ben ik heel
tevreden dat ik in de binnenstad van Venlo
woon.
Mariet Mulder-Willers

VENLO 2030 EEN IMPRESSIE
Samen met een collega-wijkoverlegger
wandelde ik vrijdagavond 18 juni j.l. naar
Theater de Avenue. Op het programma
stond het publiek slotdebat over de Visie
Venlo 2030.
De avond was georganiseerd in een soort
‘Lagerhuis’-stijl. Opvallend is dat hiervoor
steeds dezelfde mensen worden
uitgenodigd. Waarom niet eens een
afvaardiging van alle wijkoverleggen
gevraagd om mee te debatteren?
Nu ging het weer over nog meer Duitsers
(Die Zwei Gebrüder), meer koopzondagen,
ook voor de Duitsers. Zijn de mensen uit
de omliggende (Nederlandse) plaatsen niet
belangrijk?
De meeste Venlonaren en de afvaardiging
uit Steyl die aanwezig was, waren zeer
tevreden over Venlo. Er werd wat lof
toegezwaaid aan de binnenstad en het vele
groen daarbuiten. Op een gegeven moment
werd het twee dames op leeftijd achter ons
toch te gortig. Ze grepen hun kans èn de
microfoon. ‘We horen hier niets over
Blerick met z’n 32.000 bewoners. We
hebben een prachtig recent opgeknapt
winkelcentrum, ‘Onder de Wieën’. De
Venlose binnenstad is een lange tijd
‘knudde’ geweest!’
Zo, dat was gezegd. De dames dik
tevreden.
Mijn buurvrouw leunde over de balustrade
en riep ‘Vergeet niet te vermelden dat
afgelopen week 2400 kinderen
meegewandeld hebben met de
avondvierdaagse! Geweldig toch!’
Dan is er pauze. De drankjes en hapjes die
door de gemeente worden betaald, vinden
gretig aftrek. Achter in de foyer speelt een
orkestje vrij hard, zodat je je moeilijk
verstaanbaar kon maken.
Al rondwandelend schijnt zowat iedereen
die ‘meetelt’ present te zijn.
We beginnen weer in de zaal, maar nu
blijven nogal wat stoelen onbezet.
Waar is het inmiddels méér dan druk? Bij
het buffet! Het gaat er zo luidruchtig aan

toe (gratis drank) dat Huub Stapel,
prominent aanwezig, tot stilte moet manen.
Ons was gevraagd in de pauze kaartjes in
te vullen met een goed idee voor de
toekomst. Er kwamen er zo’n vijftig
binnen. De jongste (17 jaar) en de oudste
(? jaar) deelnemer aan de avond mochten
uitmaken wie het beste idee had.
De ‘debat’-badjas werd uiteindelijk
uitgereikt aan een eveneens jeugdige
deelneemster.
Als ik de avond terugkijkend moet
samenvatten was het motto vooral: ‘Venlo
moet gezellig zijn, blijven en worden’.
Er werd afgesloten met een
promotiefilmpje over de stad Venlo,
waarin Huub Stapel een centrale rol speelt.
Er werd nog nagepraat in de foyer en tegen
middernacht waren de meeste deelnemers
naar huis.
Venlo 2030, we hebben nog 26 jaar te
gaan. Wat zal het worden, een rollator of
een rolstoel?
Ik blijf liever nog eventjes genieten van het
heden!
Mariet Mulder-Willers
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