Over het wijkoverleg Venlo-Binnenstad

HET WIJKOVERLEG IS BEREGOED, MAAR WE HEBBEN
GRAAG WAT JONG BLOED
Soms word je als lid van het wijkoverleg wat moedeloos. Er zijn mooie dingen te melden over
wat het wijkoverleg bereikt, maar er zijn ook grote, steeds terugkerende problemen waar je
graag wat aan zou doen. Het wijkoverleg moet de mensen in de wijk verbinden met de
gemeente, althans dat is de bedoeling. Dat lukt met sommige thema’s beter dan met andere.
Doordat het wijkoverleg alleen informatie krijgt van de wijkgenoten als het brandt, kun je dan
alleen maar brandjes blussen. Omdat je als lid van het wijkoverleg zelden als het niet brandt
wordt geïnformeerd, zoek je al dan niet met buren en bekenden naar zaken die in de wijk
verbeterd kunnen worden. Scheefliggende stoeptegels, te weinig fietsenstallingen,
aanpassingen aan de openbare ruimten e.d. zijn mooie punten waar je als wijkoverleg mee
kunt scoren. Echter, echt grote zaken waar de bewoners van de wijk zeer veel last van hebben
kun je niet makkelijk aanpakken.
Waarom gaat iemand dan toch bij het wijkoverleg? Welnu, omdat je iets voor jouw
woonomgeving wilt betekenen of omdat je ideeën hebt hoe je jouw eigen omgeving zou
willen veranderen. Dus ook een beetje eigenbelang. Maar tijdens een project gebeuren er
steeds dingen die je niet voorziet. Een project tot een goed einde brengen vergt heel veel
geduld, risicoanalyse en inlevingsvermogen. En dat is nu juist zo leuk om te doen.
Onze wijk Venlo-Binnenstad ligt tussen de Maas en de straten Prinsessesingel,
Roermondsepoort, Koninginnesingel, Burgemeester van Rijnsingel, Molenstraat, Bisschop
Schrijnenstraat en Dr. Blumenkampstraat. Kaart Venlo Binnenstad
Kwaliteit van de leefomgeving en veiligheid zijn sleutelwoorden bij het uitvoeren van het
werk door het wijkoverleg Venlo-Binnenstad. Eenmalige klachten die te maken hebben met
de woonomgeving dienen gemeld te worden aan de gemeente Venlo. Het wijkoverleg houdt
zich bezig met bepaalde onderwerpen van structurele aard. Het meeste werk gebeurt in
themagroepen. Zo kunnen er bijvoorbeeld zijn de themagroepen Verkeer en Veiligheid,
Openbare Ruimte, Milieu.
In overleg met de gemeente is besloten dat het wijkoverleg een stichting is geworden. De
voornaamste reden was dat leden hierdoor, als zij uit hoofde van hun functioneren zouden
worden aangesproken, juridische bijstand van de gemeente krijgen. Tevens is er door de
gemeente een verzekering afgesloten voor vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. Dat
betekent dat het hierdoor makkelijker is om lid van het wijkoverleg te worden.
Vergaderingen van het wijkoverleg zijn openbaar en hebben voor het grootste gedeelte
betrekking op de fysieke omgeving. Iedereen kan inspreektijd vragen. Het wijkoverleg
bepaalt zelf haar interne organisatie en hoe vaak het vergadert.
Er bestaat ook een wijkkrant waarin u kunt lezen waarmee het wijkoverleg bezig is of welke
thema’s actueel zijn. De redactie van die krant stelt het ook op prijs als u onderwerpen, die u
onder de aandacht wilt brengen, aanlevert. Om de leesbaarheid te bevorderen kan de redactie
uw tekst indien wenselijk wat aanpassen terwijl het toch echt uw bijdrage blijft.
Ook beschikken wij over een website: www.venlobinnenstad.nl en op facebook kunt u ons
vinden.
Zonder compleet te zijn volgt nu een opsomming van een aantal onderwerpen die de laatste
jaren de revue passeerden. Er is in de binnenstad een vlinderroute met wildbloemen
gerealiseerd, er zijn vogelnestkastjes geplaatst. Enkele foto’s werkzaamheden.

Illegaal kamerverhuur, veiligheid, verkeer, betaald parkeren, blauwe zones, parkeergarages,
overlast door hangjongeren en zwervers hebben op de agenda gestaan. Er is een fancy fair
voor kansloze kinderen georganiseerd en er werden kaartjes voor de ijsbaan voor deze
kinderen geregeld.
Het wijkoverleg werkt als platvorm waar de politiek graag haar oor te luisteren legt voor
geluiden uit de samenleving. Zo is het bedacht en bedoeld. Soms ontstaan er interessante
andere initiatieven en werkt het overleg als inspiratiebron om zelf iets van de grond te krijgen.
Bijvoorbeeld een buurtenquête. Het overleg is een mogelijkheid om aandacht te vragen voor
verschillende soorten problematiek. Heb je het bijvoorbeeld over ouderenzorg, dan heb je het
over ouderenparticipatie. Ouderen betrokken houden bij hun stad, hun stem respecteren en
mogelijkheden bieden. We kunnen geen problemen oplossen, maar we kunnen ze wel
constateren en van daaruit samen naar een oplossing zoeken. Dat kan in overleg met de
gemeente, de politie, met betrokken bewoners en verenigingen.
Het wijkoverleg is er voor alle bewoners van de binnenstad. Daarom is het jammer dat niet
alle groepen bewoners hierin vertegenwoordigd zijn en het overleg dus nog steeds geen
afspiegeling is van de bewoners in de binnenstad. Zo zijn er geen nieuwe Nederlanders lid
van het wijkoverleg, zijn er te weinig vrouwen en ook jongeren zijn een moeilijk te bereiken
groep gebleken. Vandaar nu een oproep aan wijkbewoners om ons overleg te komen
versterken. Neem contact met ons op, bel met 06-16722231 (Joop Janssen) of mail naar
venlobinnenstad@gmail.com of apmniessen@hotmail.com. Zonder jullie, jullie mening en
betrokkenheid kunnen wij niet bestaan. Wij roepen iedereen op, jong en oud, man en vrouw,
om het wijkoverleg met jullie kennis te komen versterken.
Samen kunnen wij veel voor onze binnenstad betekenen.
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