Nieuws in ’t kort – november 2020
Reddende engel Tante Sjaan
Bezoekers van de binnenstad kunnen weer gebruik maken van de tijdelijke openbare
toiletvoorziening van Janine Peeters. Als tante Sjaan staat zij met haar toiletwagen achter het
stadhuis. Nu de horeca weer dicht is kan de winkelende Venlonaar nergens meer fatsoenlijk
zijn kleine of grote boodschap doen. Zodra de winkels opengaan staat tante Sjaan als een
reddende engel paraat voor het winkelend publiek dat dankbaar gebruik maakt van Sjaans
toilet.

Schone winkelstraten
Medewerkers van Daelzicht-lunchroom Hertelik Hepke in de wijk Q4 gaan de komende tijd
twee keer per week rommel opruimen in de Venlose binnenstad. Vanwege de coronamaatregelen is de lunchroom tijdelijk gesloten waardoor hun dagbesteding is weggevallen. De
medewerkers vinden het heerlijk om hun handen uit de mouwen te kunnen steken.
Citymarketingorganisatie Venlo Partners en zorginstelling Daelzicht bedachten dit alternatief.
Wanneer de horeca weer open mag en Hertelik Hepke ook weer opengaat, gaan de mensen
van Daelzicht een keer per week het stadscentrum en de omgeving schoon houden.

Opknappen Straelseweg
Bewoners van de Straelseweg vinden al langer dat er iets gedaan moet worden aan hun
leefomgeving. Hun straat is de afgelopen jaren flink achteruit gegaan. Met name geluidsoverlast, rommel op straat en het dumpen van afval naast de ondergrondse containers zijn
problemen waar de bewoners tegenaan lopen. Om de Straelseweg weer op te knappen zijn ze
het initiatief “Straelend Schoon” gestart. Reeds eerder waren bewoners van deze straat bereid
om de handen uit de mouwen te steken ten behoeve van de (verkeers)veiligheid en
leefbaarheid.

Buurt helpt wethouder een handje
Bewoners van de Mercatorstraat hebben de gemeente gevraagd iets te doen aan de verkeersonveiligheid in hun omgeving. Ze gaven wethouder Sjors Peeters alvast een voorzetje door
zelf op papier te zetten hoe het beter kan.
In Venlo-Centrum Noord is een gevaarlijke vijfsprong waar de Noord Buitensingel,
Hogeweg, Parkstraat, Noord Binnensingel en Helbeek bij elkaar komen. Binnenkort wordt
aan de Noord Buitensingel de nieuwe parkeergarage Blok van Gendt in gebruik genomen. Dit
zal op drukke dagen grote invloed hebben op de verkeersstromen in de straten daaromheen.
Ook maken scholieren van het Valuascollege er gebruik van. Een verkeersinfarct is dan niet
ondenkbaar. Ook zijn de bewoners bang dat hardrijden en sluipverkeer door vrachtwagens en
automobilisten over Helbeek en de Mercatorstraat in de hand wordt gewerkt. Dit zou weer
voor verkeersonveilige situaties kunnen zorgen voor kinderen die veel op straat en in de
buurtspeeltuin spelen. In hun plan doen de bewoners verschillende voorstellen, zoals onder
andere verhoging van de weg ter hoogte van de vijfsprong, het maken van drempels en
aanleggen van fietsstroken, het omdraaien van de rijrichting in de Noord Binnensingel en het
invoeren van eenrichtingverkeer deels in de Mercatorstraat en helemaal in de Martinusstraat.
Het voorstel werd door een woordvoerder van de wethouder als een goed initiatief beschouwd
en ter beoordeling voorgelegd aan verkeerskundigen van de gemeente.

