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De wijkkrant is een uniek medium

Een verse wijkkrant in een jaar dat nog
maar net is begonnen. Een mooie gele-
genheid om eens stil te staan waarom we
eens per kwartaal de wijkkrant maken? 
In de wijkkrant  proberen we u objectief
en onafhankelijk te informeren over alle
zaken die u als burgers van Tegelen bezig
houden in uw eigen woonomgeving. 

Deze informatie is niet geschreven vanuit
het perspectief van gemeente, woning-
bouwstichting of projectontwikkelaar. Dit
perspectief hoeft op zichzelf niet ver-
keerd te zijn maar vaak kijken deze par-
tijen door een bepaalde bril met
bepaalde belangen. De redactie van
wijkkrant de Noordkern heeft maar één
perspectief van waaruit wij tegen de ont-
wikkelingen, die op ons afkomen, aankij-
ken. De neutrale, nuchtere, soms kriti-
sche bril van de burger.

Het drukken van de wijkkrant wordt
betaald door de gemeente Venlo. Daar
zijn we hen dankbaar voor. Echter, de
inhoud van de wijkkrant wordt niet
bepaald en niet beïnvloed door de
gemeente, maar, op vrijwillige basis,
gemaakt door een enthousi-
aste redactie in nauwe
samenwerking met de
wijkraad en onze
voorzitter Jos Wol-
bertus. Zonder uit-
zondering allen inwo-
ners van de Noordkern
in Tegelen. Met recht
kunnen we zeggen dat
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Voorzitter van Wijkraad deVoorzitter van Wijkraad de
Noordkern, Jos Wolbertus,Noordkern, Jos Wolbertus,
heeft in een persoonlijkheeft in een persoonlijk
onderhoud met politiechef ,onderhoud met politiechef ,
de heer Houben, zijn onvredede heer Houben, zijn onvrede
geuit over de inzet van degeuit over de inzet van de
wijkagent in Tegelen. Aanlei-wijkagent in Tegelen. Aanlei-
ding is een onderzoek waar-ding is een onderzoek waar-
uit blijkt dat de wijkagent nietuit blijkt dat de wijkagent niet
de afgesproken 50% van zijnde afgesproken 50% van zijn

tijd actief is in Tegelen, maar slechts 10%. 40% van detijd actief is in Tegelen, maar slechts 10%. 40% van de
tijd die de wijkagent eigenlijk zou moeten bestedentijd die de wijkagent eigenlijk zou moeten besteden
aan zijn taak als wijkagent in Tegelen gaat inaan zijn taak als wijkagent in Tegelen gaat in
opdracht van de politiechefs naar taken buiten Tege-opdracht van de politiechefs naar taken buiten Tege-
len. Een slechte zaak natuurlijk. Immers de wijkagentlen. Een slechte zaak natuurlijk. Immers de wijkagent
vervult een belangrijke rol als het gaat om de veilig-vervult een belangrijke rol als het gaat om de veilig-
heid in de wijk. Ook in de communicatie tussenheid in de wijk. Ook in de communicatie tussen
bewoners en politie vervult de wijkagent een belang-bewoners en politie vervult de wijkagent een belang-
rijke rol. Hij geeft de politie in de wijk een gezicht enrijke rol. Hij geeft de politie in de wijk een gezicht en
is makkelijk aanspreekbaar. Daarnaast neemt deis makkelijk aanspreekbaar. Daarnaast neemt de
wijkagent deel aan overleggen met allerlei partnerswijkagent deel aan overleggen met allerlei partners

zoals : wijkraad, gemeente, stichting Wel.kom, scho-zoals : wijkraad, gemeente, stichting Wel.kom, scho-
len en Antares. In deze overleggen worden delen en Antares. In deze overleggen worden de
diverse plannen en problemen in de wijken bespro-diverse plannen en problemen in de wijken bespro-
ken. Wijkraad de Noordkern heeft geconstateerd datken. Wijkraad de Noordkern heeft geconstateerd dat
de Wijkagent , met regelmaat bij de diverse overleg-de Wijkagent , met regelmaat bij de diverse overleg-
gen ontbreekt en dat de wijkagent in Tegelen te wei-gen ontbreekt en dat de wijkagent in Tegelen te wei-
nig onderweg is. Met andere woorden; de wijkagentnig onderweg is. Met andere woorden; de wijkagent
heeft te weinig mogelijkheden om zich fysiek te pre-heeft te weinig mogelijkheden om zich fysiek te pre-
senteren binnen Tegelen. Politiechef de heer Hou-senteren binnen Tegelen. Politiechef de heer Hou-
ben heeft aan wijkraad voorzitter Jos Wolbertus deben heeft aan wijkraad voorzitter Jos Wolbertus de
toezegging gedaan dat de afgesproken 50% inzet intoezegging gedaan dat de afgesproken 50% inzet in
de wijk in april 2008 zal worden gehaald. Sterker nog,de wijk in april 2008 zal worden gehaald. Sterker nog,
de heer Houben is van mening dat de inzet op ter-de heer Houben is van mening dat de inzet op ter-
mijn moet groeien naar 80%. Mooie woorden, maarmijn moet groeien naar 80%. Mooie woorden, maar
de wijkraad wil eerst zien of de afgesproken 50% zalde wijkraad wil eerst zien of de afgesproken 50% zal
worden gehaald. Voor de redactie aanleiding genoegworden gehaald. Voor de redactie aanleiding genoeg
om onze wijkagent, de heer Wiel Belemans, eensom onze wijkagent, de heer Wiel Belemans, eens
nader aan u voor te stellen en om een reactie te vra-nader aan u voor te stellen en om een reactie te vra-
gen op bovenstaande tekst.gen op bovenstaande tekst.

Uw voorzitterUw voorzitter
Jos WolbertusJos Wolbertus

VOORZITTER NOORDKERN SIGNALEERT MISSTAND:

WIJKAGENT WORDT OVERAL INGEZET BEHALVE IN TEGELEN!

WEBSITE
In onze vorige wijkkrant hebben we gevraagd om een deskundige die voor ons
een goede website zou kunnen bouwen. Op deze oproep zijn een stuk of
zes reacties bij ons binnen gekomen. Met een drietal kandidaten hebben we
inmiddels een gesprek gehad om de mogelijkheden te bespreken.
Uiteindelijk hebben we aan Tom Aerts gevraagd deze taak op zich te nemen.
Begin januari hebben  we uitgebreid met hem overlegd hoe een en ander
gestalte moet krijgen. We hopen dat over een week of acht onze website
gepresen-teerd kan worden. Het is de bedoeling dat de bewoners  van de
Noordkern dan vooral allerlei actueel  nieuws terug kunnen vinden op de
website. Natuurlijk zullen ook allerlei interessante items over Tegelen een
plaatsje  op de site krijgen. Probeer half maart maar eens of de site “ in de lucht” is. We kijken nu al uit naar:

www.denoordkern.nlwww.denoordkern.nl

DE NOORDKERN
TEGELEN

de wijkkrant gemaakt wordt door en voor inwoners
van de Noordkern in Tegelen. 

In geen enkel medium wordt zoveel aandacht
besteed aan alles wat zich op wijk- en buurtniveau
afspeelt in het gebied van de Noordkern in Tege-

len:het Centrum inclusief Maasveld, St Joseph en
Beneden-Heide. Dat maakt de wijkkrant tot een
uniek medium. 

redactie
Wijkkrant Noordkern
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Sinds 1993, na de reorganisatie bij de politie, heb-
ben wij bij de politie gebiedsmentoren. Omdat tij-
dens de reorganisatie de wijkagent overboord
werd gegooid, werd de contactpersoon in de wijk
per regio anders genoemd. Ik kan zo 10 verschil-
lende benamingen noemen.
Nu in 2008 wordt in onze regio, politie Limburg
Noord, de gebiedsmentor weer gewoon WIJK-
AGENT genoemd. Een term die geen uitleg
behoeft. Iedereen heeft meteen een beeld bij de
term wijkagent. Toch zijn er verschillen tussen de
wijkagent van nu en van vroeger.

Mijn naam is Wiel Belemans en ik heb meer dan
30 jaar ervaring bij de politie. Ik ben uw wijkagent.
Nu vraagt u zich misschien af wat er nu anders
is. De wijkagent van vroeger was zeer veel zelf in
de wijk en was daar geheel voor vrijgesteld. De
wijkagent van nu is de “spin in het web”.  De wijk-

agent van nu ,doet dezelfde dingen, maar moet
ze anders organiseren. Ik signaleer, onderzoek
en analyseer en kies dan voor de juiste aanpak.
Het signaleren en aanpakken gebeurt samen met
mijn collegae en zeker niet te vergeten de part-
ners buiten de politie. “De spin in het web” heeft
contacten met zeer veel instanties en collegae.
Te denken valt aan: de wijkraad; gemeente;
CAD;scholen;woningbouw verenigingen, diverse
afdelingen binnen de politie.
Omdat er voor een totaal andere aanpak werd
gekozen is ook gekozen voor een andere inde-
ling van de tijd. De wijkagent van de politie Lim-
burg Noord dient 50 % van zijn tijd aan zijn wijk te
kunnen werken. Door verschillende oorzaken
werd dat niet altijd gehaald en dat is niet onge-
merkt gebleven. Door de wijkraden van Tegelen;
de Heide; Venlo-Zuid; Belfeld en Steyl werd een
onderhoud aangevraagd met de chef van de
basiseenheid Tegelen. Hierbij werd door hem toe-
gezegd dat in 2008 de 50 % gegarandeerd wor-
den.

De korpsleiding is ook bezig om alle wijkagenten
van de eenheid Limburg Noord meer tijd ter
beschikking te stellen. Dit moet tussen nu en vier
jaar gebeuren. Het is dan de bedoeling dat de
wijkagent 80 % van zijn tijd kan besteden aan zijn
wijk.

Uw wijkagent
Wiel Belemans

VAN  GEBIEDSMENTOR NAAR WIJKAGENT

Kijk ook eens op:

http://www.politie.nl/Limburg-Noord/UwWijk/BE_Tegelen/Wijkagent/ 

Hier vindt U ook informatie over de andere wijkagenten. 
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Kerst is de tijd van het jaar om iets te doen voor een
ander. Op basisschool ‘De Wingerd’ vinden we het
heel gewoon om iets voor een ander te doen, maar
met Kerst trekken de kinderen er op uit om mensen
uit onze eigen parochie of gemeente te helpen of in
het zonnetje te zetten. Ook dit jaar kunnen we weer
spreken van twee zeer geslaagde activiteiten.

Kerstboom aan de Plechelmusstraat
versieren

Vrijdagmorgen 14 december was het
rondom de kerstboom aan de Plechel-
musstraat gezellig druk. Zo’n 50 kinderen
van basisschool ‘De Wingerd’ waren er
aanwezig om de boom te voorzien van
kerstballen. 
Mede door de fantastische medewerking
van de gemeente werd dit een speciaal
en leuk evenement. De gemeente had
namelijk gezorgd voor een hoogwerker,
zodat ook hoog in de boom mooi ver-
sierde ballen gehangen konden worden. 
Met de lekkere wafels van Jeanne Dec-
ker en warme chocomel was het al even

echt Kerst. Pastoor Dautzenberg met zijn onafschei-
delijke Victor en kapelaan Miedema van de parochie
waren ook aanwezig.  Essent kwam even langs om
de lampjes in de boom te laten branden. De kinderen
hebben nog drie kerstliedjes gezongen bij de boom.
Enkele buurtbewoners werden door de gezelligheid
naar buiten getrokken en zagen met eigen ogen hoe
de kerstboom in grote saamhorigheid opgetuigd
werd. 
Door de goede samenwerking tussen de gemeente,
basisschool ‘De Wingerd’ en de wijkraad kijken we
allen terug op een zeer geslaagd en gezellig evene-
ment.

Bezoek aan ouderen in onze parochie

Donderdag 20 december brachten kinderen van
onze school een bezoek aan verschillende verzor-
gingstehuizen en zorgcentra in onze gemeente. Zo
werd ook een bezoek gebracht aan verzorgingscen-
trum St. Julia aan de Venloseweg. Kinderen brachten
zelfgemaakte kerstwerkjes naar de ouderen. Ook
brachten ze kerstliederen ten gehore. De mensen
waaraan een bezoek werd gebracht straalden van
blijdschap en zongen de meest bekende liedjes uit
volle borst met de kinderen mee. Zowel de bezochte
ouderen als ook de kinderen hebben ontzettend
genoten van deze middag. 

BASISSCHOOLBASISSCHOOL ‘‘De Wingerd’ De Wingerd’ 
ZET ZICH IN VOOR DE ANDER
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Op het moment dat u dit leest, gaat de
Kerkstraat op de schop. De nieuwe
projectleider, Jack Opheij, praat ons bij over
Centrumplan Tegelen.

‘Inderdaad, een nieuwe projectleider. U kende
inmiddels Michel Weijers, die het centrumplan van
eerste ideeën naar de eerste uitvoering geleid heeft.
Hij heeft afscheid moeten nemen van dit project om

zich te kunnen richten op een andere belangrijke
klus, het nieuwe stadskantoor in Maaswaard. 
Ik volg hem op, tijdelijk, in afwachting van een
nieuwe projectleider, die we momenteel aan het wer-
ven zijn. Ik ben 52 jaar, getrouwd en heb twee kinde-
ren. Sinds 1990 werk ik bij de gemeente Venlo. Ik
was tot voor kort projectleider Hoofdwegenstructuur
(voor de A73 en A74) en ben nog steeds projectleider
Venlo Centrum-Zuid, waarbij de aandacht vooral uit-
gaat naar de Maaswaard. Genoeg nu over mij. Laten
we het over Centrumplan Tegelen hebben.

‘Komende maanden de Kerkstraat. De overkapping
is al weer even verleden tijd en ik vond dat een ver-
ademing. Je zag gelijk van ver de kerk weer en het
voormalige raadhuis. We werken van het Wilhelm-
inaplein naar de Raadhuislaan de hele Kerkstraat
door: nieuwe riolering, nieuwe bestrating, nieuwe
verlichting, nieuw straatmeubilair. Aan het eind, waar
de overkapping weg is, krijgen de winkels aan de
zuidzijde nieuwe luifels. Uitstallingen en reclame-
borden op straat worden grotendeels taboe. Alles bij
elkaar wordt het hele straatbeeld rustiger en over-
zichtelijker.

‘Nu de A73 rondom Tege-
len grotendeels op tijd
open gaat, kunnen we
rustig beginnen aan de
reconstructie van de
Broeklaan en de Grote-
straat. Projectontwikke-
laar Hoogewerf begint
binnenkort met de herbe-
stemming van A&P en dit

voorjaar hoopt Antares te beginnen met de nieuwe
appartementencomplexen op het Wilhelminaplein.
Aansluitend – het zal dan medio 2009 zijn – richten
we het plein opnieuw in.

‘Mooi van Centrumplan Tegelen vind ik dat alle
onderdelen tot stand zijn gekomen in nauwe samen-
spraak met betrokkenen: winkeliers, wijkraad, politie
en gehandicaptenraad. Daardoor weten we dat het
echt gewenst is wat we doen en hoe we dat doen.
Steeds was er veelvuldig overleg. Voor elk onderdeel
was (en is) een werkgroep aan de gang. Michel heb
ik de afgelopen jaren niet veel achter zijn bureau
gezien. Fantastisch dat zo veel bewoners en onder-
nemers er zo veel tijd ingestoken hebben. Chapeau,
dames en heren!En er staan al weer nieuwe onder-
delen op het programma: de herontwikkeling van
Plein 1817 en de start van fase II: wat doen we met
Martinushof en omgeving. Ook daarin reken ik op
vruchtbare samenwerking met betrokkenen. Erva-
ringen uit het verleden geven in dit geval wel degelijk
garanties voor de toekomst! Tot ziens in Tegelen.’

Jack Opheij,
projectmanager majeure projecten.

GARANTIE VOOR DE TOEKOMST
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Op iedere vergadering van wijkraad de Noordkern,
kan elke bewoner allerlei vragen stellen of ideeën en
opmerkingen naar voren brengen. 
Antwoorden komen zo mogelijk meteen of kan men
later vinden in de wijkkrant of ziet men eventueel
later terug in de wijk zelf. 

VERGADERING D.D. 09 OKT. 2007:

✰ Er waren zeven bewoners aanwezig om een aan-
tal zaken te bespreken met de wijkraad of om wat
vragen te stellen. Hieronder vindt men wat er alle-
maal ingebracht werd.

✰ Een vaste bezoeker van ons vragenuurtje had
meerdere vragen. 
Kerkstraat: In november wordt de overkapping
gesloopt, maar nu al wordt de verlichting verwijderd.
Het wordt wel donker daar! Abusievelijk is de ver-
lichting vroegtijdig verwijderd. De aannemer was te
snel met het verwijderen van de lampen en zal zorg
dragen voor noodverlichting. Gedurende de verbou-
wing van de Kerkstraat zal de verlichting blijven
branden. Komen er banken? Ja, banken in Gaudi-
stijl, dus met mozaïek. Nabij First Lady is het wel erg
donker.  Hoe wordt dat in het nieuwe plan? Daar
komen breedstraal lampen, dus veel licht. 
Bij het terras van Staccato op de Posthuisstraat kan
men niet op het trottoir doorlopen. Dat klopt maar
die situatie zal waarschijnlijk worden aangepast! 
Waarom wordt bij de stoplichten  op het kruispunt
Engerstraat/ Spoorsrtaat het verkeer vanuit die twee
straten niet om en om  doorgelaten. Dat is toch veili-
ger? In het Centrumplan wordt dit misschien opge-
lost.

✰ Een tweetal dames hadden een hele reeks van
opmerkingen over het trapveldje, speeltuintje en
omgeving nabij de Acaciastr., Wilgenstr., en Popu-
lierstr. Na een fikse regenbui is er gewoon niet meer
te spelen! Het speelterreintje is, of één grote zand-

bak, of één grote mod-
derpoel! Dat betekent
een paar dagen straat-
voetbal als het regent,
dus overlast in de
buurt. De groenstrook
ligt steeds vol honden-
poep. Het speelterrein-
tje is, na 25 jaar, wel
eens aan een ver-
nieuwing toe. Ook is er
nauwelijks toezicht mogelijk, omdat alles aan het oog
onttrokken wordt door niet bijgehouden struikge-
was. Dat is natuurlijk lekker voor hangjongeren! De
buurt wil dat eens goed naar het een en ander wordt
gekeken en dat het ook aangepakt gaat worden.
Om hun verzoek kracht bij te zetten hebben de
dames veel handtekeningen verzameld van mensen
die het met hun eens zijn. Het verzoek wekt alom
sympathie. Ger, Pieter en dhr.Reinders zullen pools-
hoogte gaan nemen en bij hun plannen zeker de
buurtbewoners inschakelen.
Ook hebben de dames problemen met de gesteld-
heid van een pad nabij de moestuintjes. Dit betreft
het pad tussen de Acaciastraat en de Mauritsstraat.
Het is echt een honden uitlaatplaats en daar is voor
een burger niets aan te doen. Het is al vaker gemeld
aan het gemeentelijk servicepunt, maar het helpt
niet. Scherpe steentjes zijn oorzaak van nog al wat
lekke banden. Ook dat alles wordt meegenomen als
deze buurt bezocht wordt.
In die zelfde buurt worden wedstrijdjes gehouden
met scooters en zelfs auto’s. En dat in een 30 km
zone. De politie kan daar niet veel tegen doen, want
optreden kan alleen als de agenten zelf deze onver-
laten betrappen!  Ook dat alles wordt meegenomen
als deze buurt bezocht wordt.

✰ Een bewoner uit Quinta Vista in het Maasveld
snijdt nog eens de problemen in de Boskampstraat
aan. Omdat hij voor de eerste keer aanwezig is weet

BEWONERS DOEN HUNBEWONERS DOEN HUN

woordje.....!!! 

DE NOORDKERN
TEGELEN
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hij niet, dat er in deze kring, al tig keer over van
gedachte is gewisseld. Daarom schrijven we er hier
nu niet over. 
Hij constateerde ook dat het gras in de stoep en het
snoeien van struiken te wensen overlaat in die buurt.
Melden bij het gemeentelijk Meldpunt is de bood-
schap. Dat zelfde geldt ook voor een scheefstaande
lantaarnpaal, langs het Maaspad op de dijk.  
Verder vraagt hij om een bomen groepje en een bank
voor wandelaars in de uiterwaarden. Dit is bezwaar-
lijk om dat daar de Galloway runderen  grazen en die
hebben recht op rust. Bovendien zou het een te ide-
ale plek zijn voor hangjongeren.

VERGADERING D.D. 27 NOV. 2007:

Als enige is aanwezig een mevrouw van de Zilver-
plak. Overigens heeft deze ene gast meerdere vra-
gen.

✰ Allereerst merkt zij op dat de verlichting op de
Broekstraat slecht en onveilig is. Dat klopt bevesti-
gen enkele wijkraadleden, er zijn al meer klachten
binnen gekomen. Dit is doorgegeven aan de amb-
tenaar die daar over gaat, maar die zegt dat het vol-

doet aan de minimum norm. Bij de reconstructie van
de Broeklaan moet dit goed bekeken en aangepast
worden.
- Aan de zuidkant van de Drunsel zijn de struiken te
groot, daardoor is het op die plek onveilig. Zoiets
moet via het meldpunt doorgegeven worden aan de
gemeente.
- Bij de trap achter het spoor bij de Industriestraat
liggen de treden schuin en is de verlichting slecht.
Er is al toegezegd door de gemeente dat daar iets
aan gedaan zou worden. Na opnieuw benaderen van
de gemeente later door de voorzitter, kwam het vol-
gende antwoord van iemand van de gemeente: “Ik
pak dit verder wel op, door een nieuwe trappartij aan
te leggen met leuning. Herbestraten is geen optie.
Ik probeer dit jaar opdracht te verstrekken aan een
aannemer, maar de uitvoering zal dit jaar niet meer
lukken.”
- Op een stukje grond tussen de Muntstraat en de
Zilverplak staat tussen het trottoir en het hek van de
Nederlandse Spoorwegen erg veel onkruid. Dit is al
eens via het servicepunt gemeld. Daarop is een brief
gekomen dat het in orde was, maar dat is dus duide-
lijk niet waar.

TEKEN DES TIJDS
In deze rubriek proberen wij verklaringen te vinden voor de teksten die soms na vele jaren nog steeds op
Tegelse gevels te vinden zijn. Soms spreken ze voor zich, soms moeten we naar een verdere verklaring zoeken. 

Clabbers Interieurs is in 1904 opgericht en is sinds die tijd altijd een familiebedrijf gebleven. De oudst
bewaard gebleven factuur stamt uit 1908. De oprichter, F. Clabbers-Bouwman, is de overgrootvader van
Leon Clabbers die nu eigenaar is van het bedrijf.  Het bedrijf is waarschijnlijk begonnen aan de Oude
Marktstraat in Tegelen. De beschildering op de gevel is nog steeds voor een deel zichtbaar. In de 60-er
jaren is het bedrijf in twee delen gesplitst, de meubelmakerij en een markie-
zenfabriek. Clabbers-Bouwman had twee zonen die elk een deel van het bedrijf
gingen runnen. In 1960 is de meubelmakerij verhuisd naar de Hoogstraat 50 in
Tegelen. Thans heet het bedrijf Clabbers Interieurs. De belangrijkste activiteit is
het maken van diverse interieuronderdelen, variërend van keukens en badka-
mermeubels voor particulieren tot winkel-
en kantoorinrichtingen voor bedrijven. Vaak
komt het ontwerp van projecten van de
eigen tekentafel, maar er is ook regelmatig
sprake van samenwerking met gespeciali-
seerde interieurontwerpers. Bron:
www.clabbersinterieurs.nl Gevelopschrift Oude Marktstraat De oprichter 

Dhr Clabbers

Clabbers InterieursClabbers Interieurs
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Cynici zeggen dat de Boskampstraat de afmetingen
heeft van een doodlopende weg waarbij de helft van
deze straat ook nog wordt gebruikt als parkeerplaats.
Grofweg wil 10% van de Tegelse bevolking via deze
smalle straat naar Venlo. Deze toename komt natuur-
lijk in de eerste plaats door de aanleg van de wijken
Maasveld I en II. In de tweede plaats is er door het
nieuwe verkeerscirculatieplan Tegelen nog maar één
toerit beschikbaar om op de Venlose weg te komen.
Vroeger kon dit ook via de Beekstraat (bij Staccato)
en via de Hoogstraat. Kortom veel meer verkeer door
slechts één straat die daar niet op is gebouwd. Met
name in de ochtendspits leidt dit tot irritaties, files
en wat erger is:onveilige situaties. Wat zijn de oor-
zaken, de gevolgen en mogelijke oplossingen, wat
doet de gemeente en wat is de mening van bewo-
ners?. De redactie van de wijkkrant maakte er de vol-
gende rapportage van.

Oorzaken onveilige situatie Boskampstraat

1)Het straatprofiel. 
De Boskampstraat is ooit aangelegd als een woon-
straat. Zeker niet als de enige toerit om alle verkeer
van Maasveld 2, omgeving Veldstraat/Hoogstraat en
wellicht in de toekomst Plan Hekkens, richting Venlo
te verwerken. Ondanks de aanleg van de splinter-
nieuwe wijk Maasveld 2 en het hypermoderne ver-
keerscirculatieplan is de Boskampstraat zelf geen
meter breder geworden. 

2)Afsluiting Hoogstraat en Beekstraat
Door het afsluiten van de Beekstraat (geheel) en
Hoogstraat (éénrichting), waar vroeger het verkeer
nog de Venloseweg/Grotestraat op kon, is de druk
op de Boskampstraat verder toegenomen

3)Parkeren
Omdat er geen parkeerverbod is, staan er aan de
“Venlose kant” van de straat auto’s geparkeerd van
omwonenden. Doordat dit parkeren gebeurt op de
rijbaan is het onmogelijk dat tegenliggers elkaar pas-
seren. Dit belemmert de doorstroming voor het in-
en uitgaande verkeer en zorgt voor onverwachtse
manouvres bij fietsers, voetgangers en automobi-
listen 

4)De filevorming op de Venloseweg . 
’s Ochtends is doorstroming vanuit de Boskamp-
straat naar de Venloseweg  amper mogelijk omdat
op de Venloseweg zelf een file staat.  Hierdoor kun-
nen bij groen licht slechts een beperkt aantal auto’s
de Venloseweg op. Recent is dit beeld veranderd
door de openstelling van de A73 richting Venlo
waardoor er meer capaciteit is om de Venlose weg
op te kunnen. Afgewacht dien te worden of dit blij-
vend is

Mogelijke oplossingen om de onveilige
situatie op de Boskampstraat te verbete-
ren.

1)Parkeerverbod instellen
Een parkeerverbod voor de “Venlose kant” van de
Boskampstraat verbetert de doorstroming. en
daardoor de verkeersveiligheid. Verkeersdeskundige
Brous van Els van de gemeente Venlo en Wijkagent
Wiel Belemans zijn van mening dat geparkeerde
auto’s voor een snelheidsremmende werking en
daardoor voor meer veiligheid zorgen. Bij voldoende
doorstroming klopt dit argument, maar niet als auto’s
in de file staan. Bestuurders proberen zich door de
smalle ruimtes te wurmen. Met de nodige risico’s
voor zichzelf en andere verkeersdeelnemers. Een
andere reden waarom niet is besloten voor een par-
keerverbod is het verlies aan parkeermogelijkheden
voor omwonenden. Uit eerdere enquetes die de wijk-
raad onder omwonenden heeft gehouden blijkt dat
een krappe meerderheid tegen het instellen van een
parkeerverbod is.

2)Straat verbreden door trottoir te versmallen. 
Misschien wel de mooiste oplossing. Aan de “Ven-
lose kant” van de Boskampstraat ligt een breed trot-
toir. Hier kan een stuk vanaf gehaald kunnen wor-
den zodat in deze ruimte parkeerplaatsen kunnen
worden gerealiseerd. Het verkeer ondervindt dan
geen hinder meer van auto’s die de doorstroming
belemmeren terwijl het aantal parkeerplaatsen gelijk
blijft. 
Enige complicatie is de breedte van het troittoir dat
op het smalste stuk 2.65m is. Voor een parkeerha-
ven is 2 meter breedte nodig waardoor er 65 cm

Boskampstraat: WETHOUDER BEURSKENS
DOET TOEZEGGINGEN!
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overblijft voor het troittoir. Wellicht zouden alleen
daar parkeerplaatsen moeten worden aangelegd
waar de breedte van het troittoir dit toelaat.  

3)De A73 gereed maken.
Dit is de gemakkelijkste oplossing want de opening
van de A73 staat voor begin 2008 gepland. Als de
A73 gereed is zal er volgens verkeersdeskundigen
minder verkeersaanbod op de Venlose weg zijn. Een
stuk van de A73 richting Venlo is reeds geopend en
hierdoor lijkt er sprake te zijn van een verbeterde
doorstroming op de Boskampstraat. Niemand durft
te garanderen of dit effect blijvend is wanneer de
A73 gaat “vollopen” en automobilisten niet meer zo
makkelijk de afritten van de A73 kunnen benutten. 

4)De afronding van het verkeersplan Tegelen en de
verkeerslichten vaker op groen.
Het verkeersplan Tegelen voorziet in een smallere
Venloseweg en een naar éénrichtingsverkeer omge-
bouwde Broeklaan. Volgens deskundigen leidt dit
tot minder verkeersaanbod op de Venloseweg zeker
als het verkeer voor de snellere A73 gaat kiezen. 
Het verkeerslicht Boskampstraat naar Venloseweg
kan dan langer op groen worden gezet met positieve
effecten voor de doorstroming.  

Reacties wethouder omtrent problematiek
Boskampstraat 

De wijkraad had graag een bewonersavond belegd
om samen met gemeente en betrokkenen  de ver-
keersproblematiek rond de Boskampstraat te
bespreken. De gemeente vond een bewonersavond
weinig zinvol omdat er geen nieuwe gezichtspunten
werden verwacht. Wethouder Beurskens en ver-
keersdeskundige Brous van Els bleken wel bereid
om op dinsdag 27 november jl. de onveilige situatie
op de Boskampstraat te bespreken tijdens de open-
bare vergadering Hieronder volgen de belangrijkste
toezeggingen van Wethouder Twan Beurskens tij-
dens de openbare vergadering van de wijkraad.

Reacties van bewoners van de Boskamp-
straat aan: Huub Peeters van de wijkraad
heeft bij enkele bewoners van de Bos-
kampstraat de volgende reacties opgete-
kend.

Gemeente:
Er zijn in het verleden te makkelijk grote bouwpro-
jecten gestart en bouwvergunningen uit gegeven.
Pas daarna, en dus duidelijk te laat, heeft men zich
druk gemaakt over de infrastructuur.Dat had
andersom gemoeten zoals nu jammerlijk genoeg
blijkt.
We rekenen erop dat de gemeente haar uiterste best
doet om alles voldoende op te lossen. In de nabije
toekomst moet de gemeente zeker voorkomen, dat
door ontsluiting van plan Hekkens, de Boskamp-
straat en Veldstraat nog zwaarder belast zullen wor-
den.

advies op korte termijn (dec. 07) van de wijkraad
is zeer gewenst!
2}  Na openstelling van de A73, meten, kijken en
tellen of het zinvol is om de verkeerslichten op de
Venloseweg opnieuw in te stellen. Dat zou in
feb./maart kunnen. Een advies van de wijkraad
hiertoe is gunstig voor besluit en uitvoering.
3}  Als de verkeersvoorzieningen in Tegelen en
A73 redelijk op orde zijn, alles goed evalueren in
een bespreking waar in ieder geval de wijkraad,
ook deel van uit maakt. Deze evaluatie kan aan-
leiding zijn voor verdere verkeersmaatregelen
omgeving Boskampstraat.
4]  Ontsluiting van plan Hekkens meenemen in
de planning verkeersafwikkeling. Antares inscha-
kelen. Verzoek of advies van de wijkraad kan
positief werken.

1]   Het  verhogen van het kruispuntplateau Bos-
kampsrtaat/Veldstraat op het verkeersplan 2008
plaatsen en na goedkeuring door de gemeente-
raad uitvoeren. Dit kan onafhankelijk van wat er
na de openstelling van de A73 gebeurt. Er hoe-
ven hierbij geen bepaalde procedures gevolgd te
worden die de realisering ophouden. Een positief
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Bewoners van de Venloseweg:
Probeer het parkeren op  de Boskampstraat zoveel
mogelijk te beperken. Kan het niet anders parkeer
dan bij voorkeur in de parkeerhavens aan de zuid-
zijde van onze straat. Dat is veiliger en overzichtelij-
ker voor onze kinderen.

Bewoners van het Maasveld 2 en sommigen van
Maasveld 1:
De veiligheid voor onze kinderen is sterk afhanke-
lijk van het rijgedrag van automobilisten die door de
Boskampstraat rijden. Matig uw snelheid tot 30
km/h, Laat u je alstublieft niet verleiden tot racen als
je het stoplicht op groen ziet staan. Probeer uw
geduld te bewaren, onze kinderen en ouderen zijn
er u dankbaar voor. 

Wijkraad:
We weten dat jullie je inspannen om onze verkeers-
problemen aan de gemeente duidelijk te maken en
proberen met ons mee te denken. Wij zijn jullie daar-
voor ook erkentelijk, blijf ons zoveel mogelijk steu-
nen.

Medebewoners van de Boskampstraat:
Wij blijven van mening dat we actief moeten blijven
om te voorkomen dat onze belangen onderge-
sneeuwd worden. In dit verband denken we ook aan
wat er ons nog te wachten staat van plan Hekkens en
mettertijd van misschien Maasveld 3. We overwegen
een folder te maken en die bij de bewoners te ver-
spreiden, om daarna eensgezind, naar buiten te kun-
nen optreden.

Het standpunt van de wijkraad.

De wijkraad en de bewoners van de Boskampstraat
zijn blij met de toezegging van wethouder Beurskens
om een verkeersplateau op het kruispunt Boskamp-
straat/Veldstraat aan te leggen. Dit zal de veiligheid
zeker ten goede komen, maar de verkeersproblema-
tiek op de Boskampstraat is hiermee niet opgelost.
De openstelling van de A73 en de voltooiing van het
verkeerscirculatieplan Tegelen zal moeten worden
afgewacht om te zien of de druk op de Boskamp-
straat structureel vermindert waardoor de veiligheid
toeneemt. De oorzaak van de onveilige Boskamp-
straat ligt in het feit dat plannenmakers onder regie
van de vroegere gemeente Tegelen en later Venlo
een forse woonwijk hebben aangelegd, Maasveld 2.
Gemakshalve werd er van uit gegaan dat de Bos-

kampstraat de toegenomen drukte makkelijk aan
zou kunnen. Dit is een misvatting gebleken. De
beslissing om ook nog eens 2 straten af te sluiten,
zodat het verkeer in de Hoogstraat en Veldstraat uit-
sluitend via de Boskampstraat de Venlose weg kan
bereiken, heeft deze onveilige situatie verergerd. De
situatie kan  nog onveiliger worden indien ook toe-
komstige bewoners van het plan Hekkens geen
aparte toerit richting Venlo krijgen.

Het pleit voor de gemeente Venlo dat ze bij monde
van wethouder Beurskens een gebaar maakt om de
veiligheid op de Boskampstraat te verbeteren.  Daar-
bij moeten we ons wel realiseren dat de gemeente
zelf verantwoordelijk is voor het ontstaan van die
onveilige situatie. De wijkraad blijft zich samen met
bewoners inzetten voor een veilige structurele oplos-
sing van de huidige onveilige situatie op de Bos-
kampstraat. We hebben daarbij de toezegging van
wethouder Beurskens gekregen om naar andere
maatregelen te kijken indien de onveilige situatie op
de Boskampstraat onvoldoende verbeterd als gevolg
van de openstelling A73 en de realisatie van het ver-
keerscirculatieplan. 
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Binnen het jongeren-
werk in Tegelen is
een nieuw gezicht
intussen al goed
ingeburgerd. Jamale
Boukhettame is
namelijk de nieuwe
jongerenwerker die
vanaf 10 september
2007 via Wel.kom in
het jongerencentrum
Picus aan de slag is
gegaan. Onlangs kon

wijkraad de Noordkern kennis maken met deze
enthousiaste jongerenwerker. De wijkraad was
namelijk uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het jon-
gerencentrum BASIZ. Het jongerencentrum, dat aan
de achterzijde van cultureel Centrum de Haandert
ligt, is geheel opgeknapt en biedt nu weer onderdak
aan vele jongeren die hier terecht kunnen voor aller-
lei activiteiten en cursussen. Buiten de vele organi-
saties had men ook burgemeester Bruls en wethou-

der Lamers uitgenodigd om de opening een offici-
eel tintje te geven. Burgemeester Bruls onthulde de
nieuwe naam van het centrum en benadrukte in zijn
toespraak dat hij erg blij was dat de jongeren weer
een eigen honk erbij gekregen hadden. Ook bena-
drukte hij dat het niet zo kon zijn dat jongeren buiten
voor veel overlast zorgden maar dat ook de bewo-
ners van onze wijk moesten inzien dat niet ieder
groepje jongeren buiten als hangjongeren gezien
mocht en kon worden. 

WIJKRAAD DE NOORDKERN HEEFT 
NIEUWE JONGERENWERKER.

BOMEN IN DE BETOUWSTRAAT 
WORDEN GEROOID.

Er is een overleg geweest met bewoners over de problemen die de hui-
dige bomen veroorzaken aan de ondergrond. Drie jaar geleden is er een-
zelfde overleg geweest en toen is besloten om een aantal maatregelen uit
te voeren om de bomen te behouden. Nu is de situatie dermate ver-
slechterd dat elke maatregel slechts uitstel betekent.
De bewoners worden twee keuzes voorgelegd:
❥ bomen behouden en waar mogelijk kleine ingrepen om situatie 

enigszins beheersbaar te houden.
❥ Huidige bomen rooien en vervangen door andere bomen

Na een korte discussie is iedereen er mee eens om de huidige bomen te
rooien en vervangen door een andere soort. In januari komt er een
nieuwe bijeenkomst om over de te kiezen boomsoort en andere dingen te
praten.
We houden u op de hoogte.
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Al jaren zie ik, als ik vanuit onze zitkamer naar buitenAl jaren zie ik, als ik vanuit onze zitkamer naar buiten
kijk, aan de overkant van de straat een groot braak-kijk, aan de overkant van de straat een groot braak-
liggend terrein, overgroeid met onkruid en zelfsliggend terrein, overgroeid met onkruid en zelfs
kleine berkenbomen. Konijntjes hebben deze wil-kleine berkenbomen. Konijntjes hebben deze wil-
dernis tot hun domein gekozen. Ik kan de wipstaar-dernis tot hun domein gekozen. Ik kan de wipstaar-
ten overal volgen, vanwege hun witte pluimstaartjes.ten overal volgen, vanwege hun witte pluimstaartjes.
Op de enorme grondoppervlakte, waar eens garageOp de enorme grondoppervlakte, waar eens garage
Allers gevestigd was, zal een woonzorgcomplexAllers gevestigd was, zal een woonzorgcomplex
gebouwd worden. Geruchten gaan, dat de grond
rond dit bedrijf sterk vervuild is. 
Op zekere dag stoppen laat in de middag enkele
auto’s. Mannen stappen uit en gaan met hun instru-
mentarium her en der grondmonsters nemen. Voor
een bodemonderzoek? Regelmatig komen deze
heren terug. Verder is er weinig of geen bedrijvig-
heid. 

Eindelijk, in 2006, komen er voorlichtingsrondes, om
aanwonende en belangstellenden te vertellen, hoe
het woonzorgcomplex gesitueerd zal worden. Voor
diegenen, die aan de grens wonen van het perceel,
zal het een nijpende kwestie worden. Altijd hebben
deze gezinnen vrij gewoond en nu komt er achter
hun woningen, een complex, met plm. 260 woon-

units, waarvan enkele, vier etages hoog zullen wor-
den. Iedereen staat op zijn achterste benen. Maar de
vele bijeenkomsten en de bezoeken bij ieder indi-
vidu afzonderlijk, brengen allen tot elkaar. De weg is
vrij om te starten zou je denken, nu wordt er begon-
nen met de bouw. Nee, niets is minder waar. Het
wordt wéér stil rond de woestenij.

Maanden later, heel vroeg in de morgen, rijden
vracht- en personenwagens onze straat in en stop-
pen tegenover ons huis. Heren met schoon gepoet-
ste schoenen en onberispelijke bedrijfskleding stap-ste schoenen en onberispelijke bedrijfskleding stap-
pen uit. Grote spandoeken met de naam van de aan-pen uit. Grote spandoeken met de naam van de aan-
nemer worden opgehangen aan de poort, waar eensnemer worden opgehangen aan de poort, waar eens
het bedrijf lag, en weg is men weer.het bedrijf lag, en weg is men weer.
Enkele dagen nadien komt er een invasie van werk-Enkele dagen nadien komt er een invasie van werk-
lieden, gestoken in oranje pakken. Ze plaatsenlieden, gestoken in oranje pakken. Ze plaatsen
afrasteringen rond de met struiken en onkruid over-afrasteringen rond de met struiken en onkruid over-
woekerde bouwplaats in wording en slaan overalwoekerde bouwplaats in wording en slaan overal
paaltjes in de grond voor markeringen.paaltjes in de grond voor markeringen.
Van grote opleggers worden monsterachtige machi-Van grote opleggers worden monsterachtige machi-
nes afgeladen. Vrachtwagens rijden af en aan, metnes afgeladen. Vrachtwagens rijden af en aan, met
grote hoeveelheden puin, afkomstig van recent afge-grote hoeveelheden puin, afkomstig van recent afge-
broken appartementen aan het einde van onzebroken appartementen aan het einde van onze

straat. De grote
machines vermalen
alle puin tot granu-
laat. Het zal herge-laat. Het zal herge-
bruikt worden voorbruikt worden voor
de fundering vande fundering van
wegen in de groenewegen in de groene
woonzorg- wijk ‘Dewoonzorg- wijk ‘De
Nieuwe Munt’.Nieuwe Munt’.

Het is maandag-Het is maandag-
morgen 6 novembermorgen 6 november
wanneer mijn man
tegen mij zegt: ‘kijk
nú eens naar bui-
ten’. ‘Ja’, zeggen wij
tegen elkaar, ‘nú
begint het pas echt’.
Twee busjes van
Envicon B.V., Milieu

MODDER AAN JE SCHOENEN
(INGEZONDEN DOOR EEN BEWONER)(INGEZONDEN DOOR EEN BEWONER)
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adviseurs en bodemonderzoek
rijden voor. Smetteloze, in het
wit geklede mannen, met
dikke rubber laarzen, stap-
pen uit en hun hoofden wor-
den getooid met een witte
helm. Graafmachines worden

aangevoerd. Vrachtwagens
staan achter elkaar opgesteld, om, ja wat te doen?
Ik denk om de afgegraven grond af te voeren. Op de
hekken verschijnen borden, waarop met grote
zwarte letters geschreven staat: ‘verboden toegang,
bodemsanering, niet betreden’. Opeens is de grond,
na vele jaren in alle rust braak te hebben gelegen,
een bedreiging voor de volksgezondheid. De zwaar
ronkende motoren van de graafmachines maken
dat het gonst en trilt in de straat. Gebarend en dis-
cussiërend met de graafmachinisten, worden de
plaatsen aangegeven, waar de met olie en andere
chemicaliën besmette grond moet worden afgegra-
ven. Af en toe ruikt men aan de aarde in de grijper, je
ziet ze de neus optrekken en met de hand gebaren,
weg met dat vieze spul. Ik vraag me af: ‘zal het echt
zo ontzettend stinken. Wij hebben nooit iets gero-
ken’. Vrachtwagens storten de vervuilde grond daar
waar eens de voortuinen van de zusters lagen en
dekken het af met zwart plastic, zodat het voor nie-
mand gevaar oplevert. Het terrein is, door de al
dagen aanhoudende regen, veranderd in één grote
modderpoel. Het lijkt meer op een maanlandschap,
dan op een bouwterrein.

De witte en oranje manschappen zijn niet meer
smetteloos wit en oranje, het zijn nu moddermannen
geworden. Ze worstelen zich van de ene plek naar
de andere en proberen zich te beschermen tegen de
regen met, ja zeker, een witte paraplu. Hun schoe-
nen en laarzen zijn amper te herkennen. Ze zijn
bevuild met modder en met het onzichtbare gevaar. ‘
Het milieu monster.’ Ja, hier is het letterlijk: modder
en, gevaarlijk vuil aan je laarzen. Als de klok vier uur
wijst komen de werklieden bij de directiekeet samen
en voordat iedereen naar huis gaat, gaan alle pakken
en laarzen uit, worden verzameld en opgehaald. En
morgen….., dan verschijnen allen weer in een onbe-
rispelijk wit en oranje tenue, met schone laarzen. Het
is een vermakelijk tafereel dat zich dag na dag her-
haalt.

Eind 2009 zal dit complex gereed zijn. Wat zullen wij
nog allemaal beleven. Maar de witte maanmannet-

jes, zo noem ik hen, zullen verdwijnen wanneer ze
hun taak hebben afgerond. Dan komen er weer
anderen ambachtslieden, misschien ook vrouwen,
die met gepoetste schoenen aan de werkdag begin-
nen en als de dag ten einde is, met schoenen c.q.
laarzen vol met modder aan hun voeten, huiswaarts
keren. 

Nelly Groenendijk-Smits ©
16 november 2007

MANNENKOOR
EXELCIOR IN 

CENTRUMPASSAGE.
Op zaterdagmiddag  8 december werden de win-
kelende mensen verrast door een optreden van
Mannenkoor Excelcior. In samenwerking met
wijkraad De Noordkern brachten zij hier een klein
mini concert. Onder het genot van warme choco-
mel met slagroom aangeboden door de wijkraad,
hebben velen genoten van de warme klanken van
de mannen van Excelcior. Wat de wijkraad betreft
maken we hier een jaarlijks terugkerend evene-
ment van in de sfeervolle maand december.
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Door de aanhoudende daling van het
kerkbezoek en de daarmee samenhangende
financiële problemen is het kerkbestuur van
de Parochiefederatie Tegelen/Steyl/Belfeld
genoodzaakt om binnen afzienbare tijd de St.
Josephkerk te sluiten. Wat moet er dan met het
gebouw gaan gebeuren?

Op 30 oktober vond er in ‘t Zaelke een voorlichtings-
avond plaats, waarin het Kerkbestuur haar ideeën
voor de gemeenschap ontvouwde. Het bestuur
stelde, dat door het teruglopende kerkbezoek en de
beroerde financiële situatie van enkele kerken, het
niet langer gewenst en verantwoord is om binnen de
federatie 5 kerkgebouwen (St. Martinus, H. Hart, St.
Joseph, St. Rochus en St. Urbanus) te blijven exploi-
teren. Via een prioriteitenrangorde (o.a. het aantal
kerkbezoekers, toekomstige investeringen, ligging
t.o.v. St.  Martinuskerk enz.) werd duidelijk en aan-
nemelijk gemaakt dat de St.Josephkerk als eerste
aan de beurt zou komen om gesloten te worden. In
een later stadium dreigt zeker ook sluiting voor de
H.Hartkerk en misschien ook de St. Rochuskerk. 

Herbestemming van het kerk-
gebouw.

Gezien de hoge kosten voor aan-
passing voor iets anders, zou
slopen van het gebouw een moge-
lijkheid kunnen zijn. Hierdoor
wordt ook voorkomen dat het
gebouw gebruikt gaat worden voor
iets wat niet gewenst wordt. Het is
nu eenmaal een Godshuis.
Een andere mogelijkheid is een
nieuwe bestemming, waarbij het
gebouw  aangepast zou kunnen
worden aan de omgeving. In die
optie zou er misschien mede een
kapel in gerealiseerd kunnen wor-
den.
Misschien is een specifieke
bestemming in de sfeer van een

zorgproject mogelijk.
Een en ander wordt door het bestuur, gemeente en
specialisten van buiten zorgvuldig bekeken.

Tijdsplanning.

Er moeten van tevoren een aantal procedures wor-
den gevolgd die van invloed kunnen zijn op de tijds-
planning. Het is daarom nog niet vast te stellen wan-
neer de St.Josephkerk gesloten gaat worden.

OP TERMIJN GAAT DE 
ST. JOSEPHKERK SLUITEN.
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U kunt weer een mooieU kunt weer een mooie
bos bloemen winnen alsbos bloemen winnen als
U ons kunt vertellen waarU ons kunt vertellen waar
deze mensen aan hetdeze mensen aan het
werk zijn en waarom zijwerk zijn en waarom zij
dit doen. 
Goede oplossingen kun-Goede oplossingen kun-
nen naar het secretariaatnen naar het secretariaat
worden gestuurd.worden gestuurd.

VÉÉL 
SUCCES!

De prijsvraag in onze vorige wijkkrant leverde vele goede inzendingen op.De prijsvraag in onze vorige wijkkrant leverde vele goede inzendingen op.
Door loting is de winnaar geworden: Dhr.Koppers uit de Henri Hermanstraat.Door loting is de winnaar geworden: Dhr.Koppers uit de Henri Hermanstraat.

PROFICIAT.
Het goede antwoord was hetHet goede antwoord was het
schuurtje achter het vroegere Hotelschuurtje achter het vroegere Hotel
Geisler aan de Engerstraat waar nuGeisler aan de Engerstraat waar nu
de bibliotheek staat. Hier schildede bibliotheek staat. Hier schilde
Drees Hekkens(Drees van ’t kel-Drees Hekkens(Drees van ’t kel-
derke)zijn aardappelen voor zijn fri-derke)zijn aardappelen voor zijn fri-
teskraam op plein 1817.teskraam op plein 1817.

WIN  EEN MOOIE BOS BLOEMEN
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Wat vindt u het lelijkste en mooiste plekje van onze wijk? Weet u er één of zelfs meerdere? Laat het ons
weten. (Secretariaat: zie colofon op de achterkant.) Liefst met een foto. Desnoods gaan wij de plaats ter
plekke bekijken en maken er zelf een foto van. Misschien kunt u ook aangeven, wat er aan gedaan kan
worden of waarom de plek zo mooi is. We hopen op vele reacties. De plek die het meest genomineerd
wordt, komt in onze eerstvolgende wijkkrant. Misschien zelfs met een “voor”- en een “na” foto. Mochten
er maar weinig reacties komen; dan gaan we zelf op zoek.

Mooiste en lelijkste plek in TegelenMooiste en lelijkste plek in Tegelen

LELIJK
Wij hebben deze keer voor het hoek-
pand Paul Guillaumestraat/St
Josephstraat  als lelijkste plek geko-
zen. Hoe lang ligt dit markante pand
er al zo desolaat en vergeten bij.
Wanneer gaat de eigenaar hier nu
iets aan veranderen? Wat een
contrast met de schitterend gereno-
veerde St Jozefschool. Het jaar is nog
maar net begonnen dus de gemeente
Venlo heeft zeker nog wat renovatie-
budget over om de renovatie financi-
eel te ondersteunen

MOOI
Het mooiste plekje reserveren we
voor de door Antares opgeknapte
panden aan de Grotestraat. Met
respect gerenoveerd hebben de
panden hun oorspronkelijke
karakter behouden. Toch voldoen
ze aan de eisen van deze tijd. Hoe-
wel niet iedereen de budgetten van
Antares tot zijn beschikking heeft
zouden we willen zeggen. “ Zo kan
het dus ook!” 

994207-Noordkern-08-1  21-01-2008  16:08  Page 17



WIJKKRANT  De Noordkern ■ Jaa rgang  5 ■ nr.  1 ■ j anua r i  200 8

18

In voorgaande edities van deze wijkkrant heeft u
kunnen lezen dat de gemeente plannen heeft om in
het Maasveld II aan de Watermunt de openingen
tussen de bouwcomplexen (zoals bijvoorbeeld  tus-
sen de Tweeling en het Schip) te voorzien van water-
kerende voorzieningen. De reden hiervoor is de
belofte van de voormalige gemeente Tegelen dat
bewoners van Maasveld II een beschermingsniveau
genieten van één overstroming van de Maas in 1250
jaar. Dit is het hoogste beschermingsniveau in de
totale gemeente Venlo!. Bij de bouw van Maasveld
II zijn de grotere bouwcomplexen zoals het Schip en
de Tweeling al gerealiseerd met een waterkerende
muur die voldoet aan het hierboven genoemde
beschermingsniveau. De openingen tussen deze
complexen vanaf het Medaillon tot aan de Bos-
kampstraat zijn ondanks het beloofde bescher-
mingsniveau nog steeds niet “dicht”. 

De kadeconstructies die gerealiseerd gaan worden
in de openingen tussen de nieuwbouw complexen
aan de Watermunt in Maasveld II kunnen op 2
manieren worden uitgevoerd. De eerste mogelijk-
heid is een vaste constructie door een kademuur van
ca 75cm hoog te plaatsen.
De tweede  mogelijkheid is een demontabele con-

structie op een  “fundement” in de dijk  Slechts in
geval van hoog water wordt hierop een tijdelijke
waterkerende voorziening aangebracht. Dit is een
constructie die ook langs de dijk in Maasveld I is toe-
gepast. 

Het grootste verschil tussen beide constructies is de
hoogte van de waterkering. Een permanente hoge
muur van ca 75 cm of een fundement in de
bestaande dijk dat op hoogte wordt gebracht in tij-
den van hoog water. Voor de bewoners van het
Maasveld II zal het vrije uitzicht op de Maas in geval
van een permanente uitvoering verdwenen zijn, ter-
wijl dit uitzicht in de uitvoering van de Maasveld I
variant behouden blijft.

In het E3 journaal eind 2006 kwam de wijkraad een
bouwaanvraag van de gemeente Venlo tegen waarin
de bouw van deze kademuur werd aangevraagd. De
wijkraad heeft destijds via onze voorzitter Jos Wol-
bertus direct opheldering gevraagd aan de Project-
manager van de Gemeente Venlo, de heer Henk Luij-
ten. Immers de wijkraad had een harde afspraak met
de gemeente Venlo.  Er vindt eerst overleg plaats met
omwonenden voordat er plannen zullen worden uit-
gevoerd. De heer Luijten heeft op 20 april 2007 (Zie

email hieronder) onze voorzitter
Jos Wolbertus nogmaals verze-
kerd dat de bouwaanvraag een
noodzakelijke stap in de ver-
gunningsprocedure is en dat
het beloofde overleg met de
bewoners er op korte termijn
zou komen. Inmiddels is de heer
Luijten niet meer verantwoorde-
lijk voor het Project Maasveld.
Zijn taak is overgenomen door
Ruud van Weert. Deze schrijft
op 15 november dat
er wel een bewonersavond zal
worden georganiseerd. Deze
bewonersavond zal pas na het
hoogwaterseizoen, voorjaar
2008, worden gehouden.
Bovendien is er geen sprake

GEMEENTE DROPT 75 CM HOGE 
WATERKERING IN MAASVELD II! 
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meer van overleg met de aanwonenden, maar zal
“toegelicht worden hoe de kades er precies uit gaan
zien”.(Zie email hieronder van 15 november). Dus
geen overleg en dialoog met de wijkraad en aanwo-
nenden, maar éénrichtingsverkeer vanuit de
gemeente. De wijkraad maakt bezwaar tegen deze
handelswijze van de gemeente omdat: 

a)gemaakte afspraken met de wijkraad
niet worden nagekomen

b)de gemeente moet inzien dat dergelijke,
aan te leggen beeldbepalende voorzienin-
gen beter na overleg met omwonenden en
wijkraad kunnen worden uitgevoerd in
plaats van de plannen rechtstreeks vanuit
de tekenkamer op de stoep bij de mensen
voor de deur te droppen. 

A 73.
Is het u al opgevallen? De meeste voorbijrazende auto, s op
de Kernenverbindingsweg en centrum Tegelen hebben een
andere weg gekozen. Op 31 december waren nagenoeg alle
paaltjes en obstakels weg op de A73. De klankbordgroep
waar uw wijkraad met twee leden in vertegenwoordigd was,
is opgeheven. Helaas is het is nog niet zo als het ons allen
beloofd was:complete openstelling op 31 december 2007,
maar toch is de drukte op beide wegen afgenomen.

Indien aanwonenden van Maasveld II, in het bijzonder bewoners van Watermunt en Boskamp-
straat, de wijkraad steunen in het streven naar overleg met de gemeente verzoeken wij u dit ken-
baar te maken middels een email naar het secretariaat (Zie achterkant van deze wijkkrant) 

Antwoorden van gemeente Venlo naar aanleiding van vragen van de
wijkraad. 

16 oktober 2006 “Zodra de definitieve ontwerpen gereed zijn (naar verwachting eind
Henk Luijten 2006) neem ik met jullie kontakt op om e.e.a. te bespreken. 

Op dat moment kunnen ook alle aanwonenden worden geïnformeerd”.

20 april 2007 “Binnen enkele weken zullen wij jullie en de omwonenden benaderen voor
Henk Luijten een info-bijeenkomst”

15 november 2007 “Op de bewonersavond zal aan de hand van tekeningen toegelicht worden
Ruud van Weert hoe de kade er precies uit gaat zien en waar die komt te liggen. 

Hierover zult u zsm geinformeerd worden”.
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OPENBARE 
VERGADERINGEN IN 2008.
Zoals u van ons gewend bent staan we ook in 2008 voor u klaar.
Bezoek onze openbare vergaderingen waar u  problemen in uw
woonomgeving bespreekbaar kunt maken zodat er acties kan wor-
den ondernomen. Niet alleen klachten, maar u kunt ook suggesties
doen om bijvoorbeeld uw buurt op te krikken.

DE DATA VOOR 2008 ZIJN: 

✎ 26 februari

✎ 1 april

✎ 20 mei

✎ 17 juni Wijkschouw

✎ 16 september

✎ 28 oktober 

✎ 2 december

Alle vergaderingen met uitzondering van 17 juni (waar we in onze
volgende wijkkrant op terugkomen),beginnen om 19.30 uur  Loca-
tie Café De Beugelbaan aan de Kerkhoflaan.

Wijkkrant Noordkern wordt uitgegeven voor de bewoners van Venlo-Noordkern.

Wijkgerichte aanpak is een initiatief van de gemeente Venlo, ondersteund door de bewoners,
woningstichtingen, de politie en de stichting Wel.Kom.

Copyrights
Indien niet anders vermeld berusten de copyrights van alle in deze wijkkrant afgedrukte foto’s
logo’s etc. bij de redactie. Verveelvoudiging door fotokopie, microfilm of op andere wijze, hetzij
mechanisch, hetzij elektronisch is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de redactie.

DE NOORDKERN
TEGELEN

Voor de kieners in onze wijk organiseert  V.V de Kleitrappers in 2008
de volgende avonden. Deze vinden plaats in Café De Beugelbaan
om 20.00uur.

★ 29 februari

★ 28 maart

★ 25 april

★ 23 mei

★ 27 juni

★ 26 september

★ 31 oktober

★ 21 november.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op een van deze avonden.
Groetjes van de kiencommissie. 

KIENEN
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