Beste buurtbewoners,
We zijn blij met onze mooie buurt! Een aantal bewoners zet zich dan ook al een hele tijd in voor de
leefbaarheid van onze buurt. We leven in een prachtig stuk Venlo, steeds meer mooi gerenoveerde
historische huizen en een grote verscheidenheid aan bewoners. Daar is veel waardering voor. Dat willen
we graag zo houden. Dat lukt alleen als we samen verantwoordelijk nemen voor een fijne leefomgeving.
Er is al veel bereikt
Enkele jaren geleden ging het helemaal niet zo goed met ons buurtje. Er was sprake van handel in
verdovende middelen en dat leidde tot onveilige situaties op straat. Bewoners hadden daar veel last van
en maakten samen met de gemeente Venlo en de politie een plan om de buurt weer prettig en veilig te
maken. We kunnen allemaal zien dat dat aardig is gelukt! De afgelopen jaren zijn er diverse
verbeteringen gerealiseerd: woningen zijn opgeknapt, drugsdealers zijn door medewerking van de politie
uit de wijk verdwenen, er zijn prullenbakken geplaatst en de gemeente heeft extra handhavers ingezet.
Wat kan er beter?
Maar het kan altijd beter! Iedereen kan zien dat er regelmatig afval langs de vuilcontainers en
vuilnisbakken op de straat wordt gezet. Mensen die dat doen bedoelen het niet slecht, waarschijnlijk
hebben ze niet eens een pas van de vuilcontainers. Als dat voor jou geldt, laat dat dan weten aan de
gemeente Venlo. Zij bezorgen je dan zo’n pas. Meld je vraag aan info@venlo.nl.
Ook het zwerfvuil is een terugkerend probleem. Soms tref je op straat afval aan van bijvoorbeeld een
verbouwing. Door wind en regen verspreidt zich dit dan alle kanten op. Het resultaat is een
maandenlange viezigheid op straat waar niemand op zit te wachten. Heb je afval dat niet in de
vuilcontainers past, maak dan een afspraak met de gemeente Venlo via telefoonnummer 14077. Zij
komen het afval dan op een afgesproken tijdstip ophalen.
Vrijwilligers gezocht
Om de straten van ons buurtje schoon te houden, zoeken we voor de komende tijd een aantal
vrijwilligers die op toerbeurt de straten schoonhouden. We krijgen daarvoor de juiste uitrusting van de
gemeente (grijpers, hesjes, vuilzakken en extra pasje). Ben jij of ken jij iemand die dat af en toe voor de
buurt wil doen, meld je dan bij Wijkoverleg Venlo-Binnenstad, e-mailadres
venlobinnenstad@gmail.com.
Veilig buurt app
Er is een groep aangemaakt op de Veilig buurt app onder de naam Noord Binnensingel. Meld je daar aan,
zodat we samen een oogje in het zeil kunnen houden als er zaken niet goed gaan.
Wij hopen dat iedereen zich met ons wil inzetten om ervoor te zorgen dat onze buurt een fijne buurt
blijft. Heb je daar ideeën over laat dat dan weten aan Hay Klein venlobinnenstad@gmail.com.
Met hartelijke groet,
Joop Janssen
Voorzitter Wijkoverleg Venlo-Binnenstad

http://venlobinnenstad.nl/

