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DE WEGWERPCULTUUR

Als wijkraad hebben we in toenemende mate
te maken met een verwerpelijke soort weg-
werpcultuur binnen de gemeente Venlo. Zo is
er een team van 3 wijkcoördinatoren. Dit zijn
mensen die een belangrijke schakel vormen in
de communicatie tussen de gemeente en wijk-
gericht werken. Van dit team hebben twee col-
lega's gekozen voor een andere carrière
binnen het gemeenteapparaat. Hun goed recht
overigens, maar op dit moment is er nog
slechts één over. Natuurlijk zullen er snel
genoeg opvolgers gevonden worden. Goed
samenwerken heeft echter zijn tijd nodig. Om
het optimale uit een samenwerking te halen
moet je elkaar blindelings weten te vinden.

In het Centrumplan Tegelen hebben de 2e en
3e nieuwe projectleider in één jaar tijd zich
voorgesteld. Om een beetje in de smaak te val-
len zeggen ze, dat ze Tegelen al goed kennen
van de friteskraam bij de kerk en het Blues-
festival in de Doolhof. Hoe aardig ook bedoeld,
je begint gewoon weer helemaal bij nul. Hoe-
veel tijd kost het voor dat deze mensen hun
dossiers kennen en een netwerk heb-
ben opgebouwd met hun contactper-
sonen in de wijk?. Wij houden hier
geen pleidooi om mensen maar
altijd op hun post te laten zitten.
Maar bij de expeditie, ook
de term reorganisatie
is weggeworpen, die de
gemeente Venlo nu aan het

Geachte 
wijkbewoners,
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doorvoeren is, is één ding zeker. Niemand is zeker
van zijn eigen baan. Met (tijdelijk) kwaliteitsverlies
in het wijkgerichte werken als gevolg. We dreigen
als wijkraad onze vaste verbindingen kwijt te raken.
We raken daarmee ontworteld. 

Ontworteld zijn ook al die mooie bomen waar
namens de gemeente de kettingzaag is ingezet. Aan
de Broeklaan, de Muntstraat, Pastoor Freybeuter-
straat enz. maar ook de de Prof Gelissensingel in

Venlo. Kappen die hap.  Nelly Groenendijk-Smits
heeft er een mooi gedicht over geschreven. Hebben
we wel eens geprobeerd deze bomen in zijn geheel
te verplaatsen? Kost misschien iets meer moeite.
Maar we tonen wel respect voor datgene waar we al
zo lang mee vertrouwd zijn, mee omgaan. Zo zien we
dat ook graag met onze contactpersonen bij de
gemeente. 

Onlangs is onze website online gegaan. We hebben er even op
moeten wachten, maar we zijn erg blij dat dit gemis eindelijk is
ingevuld. Tegenwoordig kun je niet meer voldoende actueel zijn
zonder een goede website. We hebben er naar gestreefd de home-
page  bekend voor te laten komen. De bouwer van de site heeft de
cover van onze Wijkkrant als voorbeeld gebruikt en een vertrouwde
lay-out kunnen maken. 

Neem zelf eens een kijkje op onze site (  www.denoordkern.nl  ).
Probeer dat regelmatig te doen, volg ons, maak contact met ons!
Wij stellen dat zeer op prijs!
Vergeet tenslotte niet om op onze homepage de poll in te vullen. Wij
zijn benieuwd naar uw mening!  

WEBSITE www.denoordkern.nl

DE ONDERDELEN 
VAN DE SITE ZIJN:
■ Actueel nieuws

direct op de homepage
■ Agenda -  onder meer data

openbare vergaderingen
■ Doel -  wat de wijkraad

beoogt en hoe dat te realise-
ren

■ Leden -  de leden van de
wijkraad en wat zijn hun func-
ties

■ Wijkkrant -  hier kunt u uw
eigen wijkkrant online oproe-
pen en lezen

■ Bewonerswoordje -  de
artikelen van “Bewoners doen
hun woordje…” zijn hier ten
alle tijden te lezen en tevens
komt naar voren wat bewo-
ners op de openbare vergade-
ringen inbrengen

■ Links -  van een aantal
belangrijke instanties kun je
de site openen

■ Contact -  hoe kunt u met
ons in contact komen?

vervolg van voorpagina

WEG MET DE WEGWERPCULTUUR! !
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Om de nieuwe winkelstraat op te vrolijken, wilde de
gemeente Venlo een duurzaam kunstwerk plaatsen,
waar de Tegelse kinderen bij betrokken werden. Als
coördinator werd Ankie Rutten aangesteld. De keuze
voor een mozaïekbank was snel gemaakt, aangezien
zij ervaring heeft met een soortgelijk kunstwerk in

Beringe en wat past er beter bij Tegelen dan moza-
ïek? Ankie Rutten is een bekende op de Tegelse
scholen, omdat zij als coördinator cultuureducatie
binnen CultuurPAD op de openbare scholen in de
regio kunstprojecten begeleidt en opzet.  Samen met
een drietal kunstenaars uit de regio, Annemarie Ver-
heijen, Ingrid Sonnemans en Annick Clement en vele
Tegelse schoolkinderen is zij aan de slag gegaan.

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de mozaïek-
banken te realiseren. Alle kinderen van de groepen 5,
6, 7 en 8 van de Tegelse basisscholen en De Lings
zijn bij het ontwerp betrokken. Ter voorbereiding
hebben de leerlingen de Tegelse geschiedenis
bestudeerd, monumenten bekeken en bezocht én
brachten ze een bezoek aan De Tiendschuur. De
kunstenaars hebben daarna de kinderen in hun klas-

sen bezocht. Op papier of met klei zijn toen ontwer-
pen gemaakt voor de mozaïekfiguren op de banken.
De kunstenaars hebben van deze ontwerpen een
compositie gemaakt en deze op de banken gete-
kend. Na de meivakantie zijn de kinderen aan de slag
gegaan in de gemeenteloods aan de Kerkhoflaan.
Daar zijn zij onder leiding van de kunstenaars gaan
mozaïeken. De kinderen waren erg enthousiast. Er
kwamen zelfs opa's met de kinderen mee om hulp
te bieden! Tenslotte zijn de banken door bouwbedrijf
Geurts afgewerkt en geplaatst. 

De mozaïekbanken hebben alledrie een eigen
thema. De bank die op de Kerkstraat geplaatst wordt,
heeft als thema “de droombank”. De andere moza-
ïekbanken hebben als thema “Tegelen vroeger” en
“Tegelen nu”.

Over een paar dagen kunt u zelf de eerste mozaïek-
bank bewonderen. Laten we hopen dat er vele mooie
zomerdagen volgen, zodat we, heerlijk zittend in het
zonnetje, kunnen gaan genieten van onze nieuwe
winkelstraat.  

IN HET CENTRUM VAN TEGELEN
MOZAIEKBANKEN 

Komend weekeinde wordt de Kerkstraat na een flinke
opknapbeurt feestelijk geopend. Op de Kerkstraat
zal, ter hoogte van Blokker, een mozaïekbank
geplaatst worden. Later zullen er nog twee banken
bijkomen. Één bank wordt geplaatst op het nieuw in
te richten Wilhelminaplein en de andere bank op de
Spoortstraat, ter hoogte van de Grotestraat.



DE PROJECTLEIDING STELT ZICH VOOR.
Oorspronkelijk komt ze uit Zuid-Limburg.Monique Eussen jaren-
lang in diverse adviesfuncties in de Randstad gewerkt. Maar Lim-
burg bleef kietelen. Centrumplan Tegelen zorgde voor een extra uit-
daging: 'Een gedegen plan, dat dicht bij de mensen staat. Inwoners
van Tegelen doen er graag hun zegje over en in dit plan kan dat. De
drempel om mee te denken is erg laag.'
Freek Kusters, van de Boekend, kent Tegelen van de Night Before in
september, de Passiespelen en de friteskraam op het Wilhelmina-
plein. Hem valt het op dat Tegelen zo achter het centrumplan staat:
'Er is veel enthousiasme om weer echt een levendig centrum te krij-
gen, waar je graag naar toe gaat. Er komen veel suggesties binnen
en wie weet zit daar zomaar ineens een gouden idee tussen.
Waarom niet?'
Intussen mag een oude getrouwe niet worden vergeten: projectse-
cretaresse Antoinette Schoeber. Al vanaf het begin steun en toe-
verlaat voor de projectleiding.

Nieuwe bezems vegen schoon, wil het gezegde. Zo niet in dit geval.
Er wordt niets weggeveegd. Monique Eussen en Freek Kusters zet-
ten het werk aan Centrumplan Tegelen met dezelfde voortvarend-
heid van hun voorgangers en met dezelfde belangstelling voor uw
inbreng. 
'We doen graag mee met de officiële ingebruikname van de ver-
nieuwde Kerkstraat in het weekeinde van 21 en 22 juni. Na de
zomervakantie beginnen we aan de Grotestraat. We hebben zeker
een half jaar nodig voor het stuk tussen Muntstraat en Wilhelmina-
plein. In januari volgt het stuk tussen Wilhelminaplein en Plein 1817.
Aan het Wilhelminaplein zelf beginnen we als de beide
appartementengebouwen bij de Kerkstraat klaar zijn.
Eerder heeft dat geen zin.'

'Inmiddels zijn we begonnen aan de tweede fase van het
Centrumplan: Martinushof en omgeving. Zoals u weet
is de Nieuwe Munt over twee jaar klaar en komt de Mar-
tinushof leeg te staan. Daar moeten we iets mee, want
voor een nieuwe bestemming is het gebouw niet
geschikt.'

Met vriendelijke groet,
Monique Eussen, 077-359.65.98; mcoeussen@venlo.nl.
Freek Kusters, 077-359.65.53; fejmkusters@venlo.nl.
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Nog vele vragen en
onduidelijkheden.

Op verzoek van het atelier Kerkstraat,
met als leden bewoners, winkeliers,
wijkraad, politie, ontwerpbureau en
gemeente, is er een bijeenkomst
gepland tussen het atelier en de
gemeente Venlo. Aanleiding waren de
vele onduidelijkheden en vragen die U,
als gebruiker van de Kerkstraat, aan
ons, leden van het atelier, had gesteld.
We hebben tijdens deze bijeenkomst
op 13 mei dan ook opheldering
gevraagd over de volgende punten:

1 Putdeksels
(aantal/omvang/stank)

Er komt stank uit de putten. Dit is met
vlagen en niet continue. Afgesproken
wordt dat de gemeente de kleppen con-
troleert en zo nodig verdere actie onder-
neemt. De gaten in de putdeksels en
kolken zijn noodzakelijk voor de afvoer
van regenwater.

DOSSIER KERKSTRAAT

Centrumplan Tegelen heeft een nieuwe projectleiding:
projectleider Monique Eussen en projectbegeleider Freek Kusters.
Zij stellen zich voor en praten ons bij over de stand van zaken.
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Er is sprake van veel putdeksels en kolken met te grote
gaten.
Dat er meer putdeksels zijn komt doordat er nu twee
riolen zijn dus ook twee keer zoveel putdeksels (per
saldo 5 extra), daarnaast zijn de kolken beter zicht-
baar aangezien ze in 1 lijn in de straat staan en niet
verdeeld over de linker en rechter zijde..

De grote van de gaten wordt te groot geacht. Afge-
sproken wordt dat de gemeente gaat bekijken of de
putdeksels eenvoudig zijn om te ruilen voor een ander
ontwerp en koppelt dit terug met het Atelier. 

Ook wordt aangegeven dat de putdeksels niet op
dezelfde hoogte liggen. Veel diversiteit. Gemeente
geeft aan dat dit nog moet nazakken 

2 Bestrating 
(steenkeuze/wijze van bestraten) 

De Kerkstraat is bestraat met gebakken klinkers. Deze
zijn minder maatvast dan betontegels, waardoor het
lijkt alsof er enigszins rommelig is bestraat. Dit effect is
niet te voorkomen, omdat het eigen is aan de steen
keuze. De bestrating moet zich ook nog gaan zetten;
dit heeft tijd nodig. 
Volgens het Atelier liggen er veel stenen los dit komt
volgens hen dat de Kerkstraat niet goed ingeveegd is.
De gemeente geeft aan dit te zullen communiceren
met de aannemer bij de 2e oplevering.

Ook zijn de stenen op droge plaatsen vies en op plaat-
sen waar stenen bloot worden gesteld aan weersin-
vloeden (zon/regen) mooi. Opgemerkt wordt ook dat
de stenen erg poreus zijn. M.a.w. je blijft er alles op
zien. De gemeente geeft aan dit te zullen communi-
ceren met de aannemer bij de 2e oplevering.
Opgemerkt wordt dat er veel verkeersoverlast is in de
Kerkstraat van auto's. Gevraagd wordt of de gemeente

de voor en de achterkant van de Kerkstraat niet kan
afsluiten middels een mobiele afsluiter zoals deze ook
worden gebruikt in het centrum van Venlo. De
gemeente zal nagaan of het afsluiten, bijv. met pol-
lers, van de Kerkstraat mogelijk is. 

3 Banden/randen.

Er zijn randen ontstaan waarover mensen struikelen,
een en ander is niet rollater-proof/buggy-proof. Ook
zijn er al diverse mensen gestruikeld en gevallen.
De gemeente geeft aan dat na het 'zakken' van de
klinkers blijft een rand van circa 2 centimeter over.
Deze hoogte is in veel binnensteden normaal. Het
hoogteverschil is vooral aangebracht om de winkel-
straat beter te markeren; met een iets verdiepte lig-
ging valt hij namelijk beter op. Gemeente geeft aan
dat de aannemer een nazorgplicht heeft van 6 maan-
den. De eerste oplevering heeft inmiddels plaatsge-
vonden. Er volgt nog een eindoplevering over circa vier
maanden. Mocht e.e.a. dan niet in orde zijn dan wordt
dit alsnog hersteld. Dit geld ook voor de hoogtes rond
putranden en kolkdeksels.

4 Verlichting

De reden dat er nog geen nieuwe verlichting is komt
door het feit dat deze nog niet gereed is. De gemeente
zal alles in het werk stellen om deze voor de opening
van 22 juni geplaatst te hebben.
Verder wordt er door de gemeente verduidelijkt
waarom er uiteindelijk gekozen is voor staande ver-
lichting. De overwegingen voor de keuze van staande
verlichting waren vooral de bevestigingsmogelijkhe-
den, maar ook de zorg voor een rustig en eenduidig
staatbeeld en financiële overwegingen hebben een rol
gespeeld. Bij de keuze was ook aandacht voor de
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mogelijkheid tot het bevestigen van feestverlichting
en het begaanbaar houden van de straten voor bij-
voorbeeld de carnavalswagens. Er zal een voorbeeld
van de definitieve verlichting met verslag worden mee-
gezonden.

5 Aankleding van de Kerkstraat
(Groen/banken/prullenbakken)

Prullenbakken staan er en de banken komen er aan.
Atelier geeft aan dat ze graag hanging baskets willen.
Stadsmanagment, wijkraad De Noordkern en
gemeente gaan bekijken welke mogelijkheden hier
nog zijn. Verder vraagt het Atelier of het mogelijk is
om de tijdelijke groenvoorziening bij de mozaïekbank
(op plaats waar de definitieve boom komt) te laten
staan totdat daadwerkelijk de boom wordt geplant.
Gemeente gaat hiermee akkoord

6 Mozaïekbank Kerkstraat 

De mozaïekbank wordt vrijdag voor de opening
geplaatst en zal dan op zondag officieel onthuld wor-
den door de Burgemeester.

7 Fietsenstalling

De verwijdering vindt plaats in fase 2 van het Cen-
trumplan - geen afwijking van hetgeen eerder is
gecommuniceerd. Ten behoeve van de markt blijft de
stalling staan.

8 Bomen

De verwijdering vindt plaats in fase 2 van het Cen-
trumplan - geen afwijking van hetgeen eerder is
gecommuniceerd.

9 Luifels ter compensatie van de
overkapping

De reden dat de luifels en kolommen nog niet gereed
zijn komt door het feit dat de bouwvergunningspro-
cedure nog loopt. Gemeente had dit ook liever anders
gezien. Het gevolg van dit alles is dat de straat weer
open moet..

Verder vraagt het Atelier of het mogelijk is om vanuit
het oogpunt van veiligheid camera's te plaatsen in de
Kerkstraat. Om vandalisme te voorkomen. Gemeente
gaat na of dit mogelijk is.

10 Kolommen t.b.v. sfeerverlichting

Idem als 9

11 Grijze vlakken/betonplaten, van het
reisbureau tot aan restaurant, bruin
maken

De gemeente geeft aan dat in fase 2 van het Cen-
trumplan zullen de mogelijkheden tot het oprichten
van een gevelstimuleringsfonds worden meegeno-
men. Een dergelijke gevelaanpak past in dit plaatje. 
Vooruitlopend wordt de gemeente gevraagd contact
op te nemen met Corio. De winkeliers en huurders wil-
len daarnaast een brief schrijven aan Corio.

Verder heeft de gehandicaptenraad Tegelen via mail
aan de wijkraad gereageerd over de blindengelei-
denstrook. Men schreef ons onder andere:

Zijn wij tevreden? Slechts gedeeltelijk. Wij vinden de
strook te smal, hadden veel liever gebruik gemaakt
van onze standaard -goed en veilige- oplossing. Wij
vinden de lijn toch nog gevaarlijk voor andere voet-
gangers, die bij een val zich lelijk kunnen bezeren.
Natuurlijk zijn wij blij, dat er een geleidelijn is geko-
men, in de oude situatie was her helemaal niets aan
voorzieningen, maar wij vonden de gevonden oplos-
sing niet de fraaiste en zeker niet de veiligste oplos-
sing. 

Ook deze opmerkingen zijn aan de gemeente door-
gegeven. 

Uiteraard hebben we ook positieve geluiden mogen
ontvangen. De openheid van de Kerkstraat spreekt
veel mensen aan, de fietsenstallingen in de zijstraat-
jes worden beter gebruikt waardoor er een minder
rommelig beeld op de straat ontstaat. Het atelier is er
dan ook van overtuigd dat, als straks alles klaar is,
we een prettige en hopelijk gezellige winkelstraat
hebben teruggekregen.

Op 22 juni zal de Kerkstraat officieel worden
geopend. De gemeente zal alles in het werk

stellen om de Kerkstraat dan in orde te
krijgen behoudens die zaken die

vergunningtechnisch niet mogelijk zijn. Het
belooft een spetterend feest te worden. 
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WIN  EEN MOOIE BOS
BLOEMEN

De prijsvraag in onze vorige wijk-
krant leverde slechts twee goede
inzendingen op. Door loting is de
gelukkige winnaar de heer Oehlen
van de Nachtegaalstraat gewor-
den. Zijn goede antwoord op de
vorige prijsvraag was, het storten
van de fundamenten voor de boog
van de overkapping in de Doolhof.

Proficiat

In 1971 liep er, bij hoge uitzondering, een
actiegroep mee in de carnavalsoptocht van
Tegelen. 
Wat wilde deze actiegroep bereiken?
Goede oplossingen kunnen naar het secre-
tariaat worden gestuurd.

Véél succes!

Helaas moeten wij bekend maken dat VV de
Kleitrappers na 15 jaar besloten heeft om de
vereniging te ontbinden. Oorzaak hiervan is dat
diverse bestuursfuncties niet opgevuld kunnen
worden. Hierdoor komt de vereniging zonder
bestuur te zitten. Een vereniging zonder bestuur
kan helaas niet functioneren. Dit houdt dan ook
in dat er geen activiteiten meer zullen
worden georganiseerd. Ook de maandelijkse
kienavonden zijn niet meer mogelijk en de nog
geplande kienavonden in cafe-zaal de Beugel-
baan komen hiermee te vervallen.

De enige mogelijkheid om het opheffen van v.v.
De Kleitrappers te voorkomen is, als er mensen
zijn die lid willen worden en zich beschikbaar

stellen voor een
bestuursfunctie.
Mocht u daar inte-
resse in hebben of
heeft u andere vra-
gen neem dan con-
tact op met de voorzitter.

We bedanken iedereen voor de samenwerking,
de steun en het vertrouwen dat in de vereniging
gesteld is.

Met vriendelijk groet,

Thijs Killaars
Voorzitter van VV de Kleitrappers

KLEITRAPPERS
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Eindelijk na vele jaren is het toch in gang gezet, Cen-
trumplan Tegelen.
Nadat in 2007 de aanzet is gemaakt met het vernieu-
wen van de Industriestraat en de Muntstraat, gaat
de trein eindelijk verder.
Direct na de carnaval is begonnen met het herin-
richten van de Kerkstraat.
De oude bestrating werd vervangen en de riolering
vernieuwd. Een hels karwei in onze ogen na het zien
van alle leidingen en kabels. Maar de mannen van
de aannemer wisten er wel raad mee.

Na dit karwei werden de gleuven weer gedicht en
aangetrild en hier bovenop kwam een laag stortpuin
voor de verharding zodat de nieuwe bestrating niet
gaat inzakken. Toen kwamen de stratenmakers in
actie. Een laag zand erover, aantrillen en egaliseren.
Daarna werd de bestrating erin gelegd.
Je kon het haast niet met je ogen bijhouden hoe snel
de stenen op hun plaats lagen. Maar nu het allemaal
zover klaar is komen de klachten. Bij de wijkraad zijn
al diverse meldingen  binnengekomen over struikel-
partijen. Zie ook dossier Kerkstraat.

In de Betouwstraat zijn alle oude bomen gerooid. Wij
kregen verschillende opmerkingen van Tegelenaren.
Allen geen bewoners van de Betouwstraat. 

“Worden nu in Tegelen alle bomen die een beetje
hoogte hebben gerooid?” 

Na  uitleg waarom de gemeente Venlo hier voor
rooien heeft gekozen, waren de meeste mensen
weer gerustgesteld. Deze uitheemse Seqoia's zijn
minder geschikt binnen de bebouwde kom omdat
het wortelgestel te weelderig groeit. Het uiteinde-
lijke beeld van de Betouwstraat mag er wezen. De
bloembakken zijn weer opnieuw beplant en enkele
bewoners hebben hier weer hun zomerbloeiers inge-
zet die beschikbaar zijn gesteld door de wijkraad.. 

Waar eens de Lingsflat stond is nu een parkeerplaats
aangelegd. Een van de eerste grote veranderingen
die op stapel staan bij het aanleggen en bouwen van
het woonzorgcomplex.
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OP DE SCHOP
TEGELEN

Kerkstraat

Betouwstraat

Lingsweg
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De parkeerplaatsen zijn dan nodig voor bezoekers
maar, kunnen ook dienst doen voor de leerkrachten
van beide scholen. Zodat hun auto, s niet verspreid
staan door de wijk.

Niet alleen de Kerkstraat maar ook de renovatie van
de Broeklaan werd direct na de carnaval gestart. Hier
werden eerst alle bomen gerooid, niet iets om erg vro-
lijk van te worden. Maar de bomen waren op veel
plaatsen slecht en in het verleden verkeerd behan-

deld. Maar ook hier worden net als in andere straten
enkele bomen teruggeplaatst, daar waar het kan. Wat
ons als wijkraad en basisschool de Wingert veel zor-
gen baarde, was het weghalen van de verkeersregel-
installatie (VRI). Hierover zijn we dan ook samen ver-
schillende jaren met de gemeente in
discussie geweest. De VRI was versle-
ten en moest daarom het veld ruimen.
Met het gereed komen van de verbin-
dingsweg was de verkeersdrukte
zodanig afgenomen dat de gemeente
het de VRI niet meer noodzakelijk
achtte. We hebben hard gepleit voor
een zo veilig mogelijke looproute voor
de schoolgaande kinderen. Het resul-
taat is een verhoogde kruising en een
extra zebrapad bij de oversteek Beu-
kenstraat-Gulickstraat en voetgan-
gers stoplichten aan de Broeklaan. Wij
hebben ons uiterste best gedaan om
ervoor te zorgen dat de kinderen veilig
naar school kunnen.

BOOMPLANTDAG
2008
Op woensdagmorgen 19 maart werden er
op de speelplaats van De Wingert  aan de
van Wevelickhovenstraat een 4tal bomen
geplant.
In het kader van Nationale Boomplantdag
werd hier door wethouder Twan Beurkens
samen met de kinderen 4 amberbomen
geplaatst. De wethouder sprak de kinde-
ren toe over het belang van het groen in
de wijk.           
Na de toespraak stak hij samen met de
kinderen de spade in grond om het gat te
dichten waarin de bomen  gaan verder
groeien. Na het harde werken van de kin-
deren om de gaten te dichten was er nog
een kleine versnapering.
De wijkraad had voor alle kinderen en leer-
krachten een gezonde versnapering,een
heerlijke appel en een lekkere beker
appelsap. Het was een leuke morgen.

Broeklaan
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Ontvangst in het Antaresgebouw 

De heer Stelder van Antares verzorgt een presentatie.

Presentatie door Mevr Ine Elt (Zorggroep Nrd Limb.) over de nieuwbouw
en de zorg die geboden kan worden aan toekomstige bewoners van de
Nieuwe Munt.

Ontvangst in de voedselbank

Presentatie door dhr.de Jonge (voorzitter Voedselbank)       met een uiteenzet-
ting  over het doel en functie van de Voedselbank voor de sociaal zwakkeren.

Wilhelminaplein   

Korte presentatie door mevr. Eussen (projectleider Centrumplan) met
als onderwerp de opzet en realisering van het Centrumplan in relatie
tot de inwoners van Tegelen. Ook de winkeliers komen aan het woord.

Holtmühlestraat 

Nabeschouwing door dhr. Pasmans (buurtbewoner) van het project kinderspeel-
plaats. Een geslaagd project, maar hoe houden we het goed? Een goede nazorg
ontbreekt. Er is onder meer behoefte aan een vertrouwde “bewonersondersteuner”  

Het wezenlijke van de wijkschouw is een bustoer
door de wijk, waaraan   burgemeester, wethouders,
beleidsbepalende ambtenaren, en uiteraard de wijk-
raadleden van de Noordkern deelnemen. Ook
diverse, voor de gemeenschap actieve instellingen,
zullen daarbij worden ingeschakeld. Doelstelling is
een direct contact te realiseren tussen de wijkraad
en genodigden van de wijk enerzijds en B&W plus
ambtenaren anderzijds. De route van de bustoer en
wat geschouwd wordt, is door de wijkraad vastge-
steld. De wijkschouw heeft als thema “zorg en wel-
zijn in brede zin” meegekregen.

Voor de schouw is een hele middag uitgetrokken. De
wijkschouw leent zich voor het goed in beeld bren-
gen van de leefsituaties in onze wijk. Er vinden een
aantal presentaties plaats om informatie uit te wisse-
len. In de avondpresentatie kan een discussie met
wijkbewoners, dus eventueel ook met u als lezer,
plaats vinden. De uitnodiging vindt u bij dit artikel.
Mede daarom is het ook van belang dat u op de
hoogte bent van wat de deelnemers van de wijk-
schouw op deze middag gepresenteerd krijgen.
Hieronder ziet u, in volgorde, een overzicht van de te
bezoeken locaties en korte inhoud van de bijbeho-
rende presentaties. 

Op dinsdag 24 juni vindt  er in onze wijk, Tegelen centrum en St
Joseph een wijkschouw plaats. Voor de wijkraad en de
wijkbewoners een goede gelegenheid om met het gemeentebestuur
te communiceren over allerlei zaken in onze wijk.
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Politiebureau  

Korte presentatie door dhr. Barten (politie-inspecteur)  over de rol, het
functioneren en de afspraken tussen wijkagenten en de inwoners van
Tegelen  

Watermunt / Boskampstraat        

Presentatie vanuit de rijdende bus door dhr. Lesterhuis (buurtbewoner en
lid van de wijkraad). De perikelen rond de waterkeringen en de verkeers-
situatie in de Boskampstraat en omgeving worden uitvoerig belicht.

St. Josephkerk  

Pastoor Dautzenberg geeft een korte presentatie met betrekking tot de plan-
nen tot bestemming/afbraak van de St.Josephkerk en de consequenties voor
de bewoners van Tegelen.

Dhr. Wolbertus (voorzitter wijkraad) belicht mede in verband met het voor-
gaande de voorzieningen en  woonomstandigheden in deze parochie. 

Jongerenhome Basiz   

Dhr. Maeghs (jongerenwerker van Wel.kom) geeft een presentatie
om de mogelijkheden van het jongerenwerk  in relatie tot de pro-
blemen met de jongeren in Tegelen duidelijk te maken.

AVONDPRESENTATIE IN DE  “HAANDERT”  24 JUNI OM 20.00 UUR
Hiervoor zijn alle inwoners van Tegelen van harte uitgenodigd!!!

U kunt vragen stellen die handelen over allerlei wijkzaken of
in discussie gaan met B&W en/of ambtenaren.
Wijkraad “de Noordkern” stelt uw aanwezigheid zeer op
prijs en kan, mede door uw inbreng, goed functioneren in
de wijk. Daarom heeft de wijkraad deze wijkschouw ook
georganiseerd. 

De organisatie van deze avond is in handen van de
gemeente Venlo. 
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VERGADERING VAN 12 JAN. 2008

Aanwezig 14 bewoners.

✮ Een aantal bewoners maakt zich zorgen over de
verkeersafwikkeling als het plan Hekkens gereali-
seerd gaat worden. Enkele bewoners kondigen aan
een “Klankbord groep” te willen vormen om de
belangen in het oog te houden van bewoners uit de
Veldstraat, Boskampstraat, Roermondseweg en
Hoogstraat.

✮ Er zijn nogal wat mensen die vanaf de Sint Mar-
tinuskerk de Martinusstraat inrijden. De politie over-
weegt een prikactie!

✮ Enkele bewoners van de Spoorstraat hebben
bezwaren tegen het afsluiten van hun straat naar de
Grotestraat in het  Centrumplan. Dat besluit is niet
meer te herroepen!

✮ Iemand uit de Veldstraat vindt dat de stoep-
rand bij de huisnummers 23 en 25 niet goed liggen.
Dit wordt opgelost.

✮ Een bewoner uit de Raadhuislaan vraagt of de
veegwagen niet op zondagmorgen kan komen
omdat er dan bijna geen auto's staan! Dat gaat
gebeuren.

✮ Een man uit de Boskampstraat heeft drie
opmerkingen.
Het verkeer bij G&H stroomt niet goed door omdat
er nog maar een strook is rechtdoor naar Venlo.
Parkeerplaatsen in de Boskampstraat aan de andere
kant maken is veiliger! Dat gaat niet omdat de stoep
daar te smal voor is.
Bij de oude tomatenkas in het Maasveld komt weer
te veel vandalisme voor. Wordt door gegeven!

VERGADERING VAN  26 FEB. 2008   

Aanwezig 13 bewoners

✮ Iemand uit de Veldstraat vraagt naar snel-
heidsremmende maatregelen in de Veldstraat. . Het
antwoord is: dit is een 30km straat en daar worden
geen drempels gemaakt of bloembakken geplaatst.

✮ Over Hoornbloem Maasveld.
•    Midden in Hoornbloem ligt een plantsoen, zonder
verplichte rijrichting. Met een pijl op de kop van het
plantsoen is de rijrichting wel verplicht en dat is veel
veiliger. Dit is een straat met gescheiden rijbanen.
•    In de Hoornbloem ligt een mini-mini rotonde die
nier als zodanig functioneert. Deze wordt zelfs als
parkeerruimte benut. Kan dat niet als straatdeel her-
ingericht worden, dat is veiliger en praktischer.  Dan
wordt het straatbeeld aangetast.

BEWONERS DOEN HUN

woordje.....!!! 

Bewoners doen hun woordje ………….!!!          
Op iedere vergadering van onze wijkraad de Noordkern, kunnen de
bewoners allerlei vragen stellen of ideeën en opmerkingen naar voren
brengen. 
Antwoorden komen zo mogelijk meteen of kan men later terugvin-
den in de wijkkrant of ziet men eventueel  terug in de wijk zelf. 
Van 3 openbare vergaderingen in 2008 volgen hieronder in beknopte
vorm de inbreng  van de bewoners.
Op onze website denoordkern.nl kunnen de volledige verslagen
opgezocht worden onder “Bewonerswoordje”.

DE NOORDKERN
TEGELEN



✮ Dhr. Holman (de Wingerd) bedankt de wijk-
raad voor de hondenpoepactie en vraagt naar het
vervolg. Volgens een aantal aanwezigen heeft wet-
houder Beurskens beloofd dat er meer handhaving
zou komen, vooral op de locaties van de actie.

✮ Een bewoner van Beekpunge wil graag weten
hoe het zit met een strandje aan de Maas. Volgens de
ambtenaar die er over gaat, wil Rijkswaterstaat dit
niet toestaan in verband met het afkalven van de
oever. Dit zal nader worden uitgezocht.

✮ Iemand viel op dat het blindenspoor in de Kerk-
straat niet duidelijk is om de winkelingangen te vin-
den. Van het laatste werd opgemerkt dat dit spoor
door landelijke instanties mede is bepaald en zelfs
een primeur zou zijn.

VERGADERING VAN 1 APRIL 2008   

Aanwezig 14 bewoners

✮ Enkele bezoekers vinden dat de logica van
diverse eenrichting straten geweld wordt aan
gedaan. Mensen moeten vaak nutteloos een eind
omrijden. Ook in andere steden komt men terug op
al dat eenrichting verkeer! Ze zouden graag zien dat
de gemeente het eenrichtingverkeer in Tegelen
opnieuw onder de loep neemt.

✮ Iemand uit de Veldstraat vertelt dat door slechte
stoepranden al twee ongelukjes zijn gebeurd. Deze
mankementen zijn al twee keer gesignaleerd!. De
stadsdeel-coördinator heeft dat echter gemeld en
dat zou opgelost worden. Niet  dus! Wordt opnieuw
doorgegeven.

✮ Een bewoner van de Raadhuislaan is teleurge-
steld over het feit dat de veegwagen op zondagmor-
gen maar één keer is geweest, terwijl beloofd was
dat dit structureel vaker zou zijn. Wordt opnieuw
doorgegeven.

✮ Een bewoner van de Beeten komt met een heel
verhaal met als onderwerp de overlast in zijn buurt.
Veel lawaai door plotseling remmende scooters, en
dat vaak meerdere keren per uur. Bijna ieder week-
end ontlasting bij de woningeningang, besmeurde
brievenbussen enz. Hem wordt aangeraden steeds

op de juiste plaats, dus bij de politie, alles te melden.
Alleen dan kan er iets gedaan worden 

✮ Enkele dames uit de buurt Beukenstraat komen
vertellen dat zij erg content zijn met het speeltuintje
in de buurt. Zij missen echter het beloofde bankje.
Daar kan alsnog voor gezorgd worden.

✮ In de Lindenstraat (achter het Kerkhof) wor-
den aan de muur zakjes met een onbekende inhoud
neergelegd en weer opgehaald. Dit lijkt geen zuivere
koffie! Dit zal nader worden onderzocht.

✮ De aanwezige jongerenwerker  betoogt   dat
de samenwerking met de politie  uitstekend is. Hij
en zijn medewerkers proberen zoveel mogelijk con-
tact te leggen met de
jeugd in de wijk die
zich niet goed
gedraagt. Ook in de
avonduren zijn de
jongerenwerkers
actief.
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DE NOORDKERN
TEGELEN

Speeltuintje Lindenstraat.
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Venlo krijgt vanaf  mei een project voor 'buurtbemid-
deling'. Mensen met buurt- of burenproblemen kun-
nen een neutrale 'buurtbemiddelaar' inschakelen om
een vastgelopen conflict weer bespreekbaar te
maken. Al in enkele tientallen andere gemeenten is
de buurtbemiddeling succesvol gebleken. Partners
in het project buurtbemiddeling Venlo zijn de
gemeente, de woningcorporaties( benoemen), en de
politie. De komende weken worden vrijwilligers
geworven die - na een goede training - vanaf mei
aan de slag gaan.

Een burenruzie kan het woonplezier behoorlijk ver-
pesten. Wat begint met een kleine irritatie over bij-
voorbeeld geluidshinder of vermeend storend
gedrag kan soms in korte tijd gierend uit de hand
lopen. Buurtgenoten praten niet meer met elkaar en
erger: ze luisteren niet meer naar elkaar. De span-
ning loopt dan snel op tot het kookpunt. Waar beide
partijen mee geholpen zouden zijn is iemand die de
druk van de ketel haalt en beide partijen weer met
elkaar in gesprek brengt. Dat vraagt van zo'n buurt-
bemiddelaar vooral het vermogen om goed te luiste-
ren, vertrouwen te winnen en de emoties van par-
tijen gezamenlijk bespreekbaar te maken. Dat biedt
partijen de kans om er samen uit te komen, zo is de
ervaring in andere plaatsen. 

De buurtbemiddeling wordt verricht door speciaal
getrainde onafhankelijke vrijwilligers. Paul Tijssen
(kwartiermaker) gaat op verzoek van de Gemeente
Venlo het buurtbemiddelingsproject opzetten.Het
project wordt ondergebracht bij Het Veiligheidshuis.

Het project buurtbemiddeling gaat in Venlo voorlopig
drie jaar draaien.

Buurtbemiddelaar: iets voor u?
Een nieuwe uitdaging

Een buurtbemiddelaar is in de eerste plaats een
uitstekend luisteraar. Als de ruziënde partijen
eenmaal weer met elkaar in gesprek zijn kan het
probleem veel eenvoudiger worden opgelost.
Voor het project Buurtbemiddeling zijn we op
zoek naar mensen die beschikken over goede
sociale vaardigheden, die onbevooroordeeld
naar anderen kunnen luisteren en in een conflict
onpartijdig kunnen blijven. Mensen die een
steentje willen bijdragen aan de leefbaarheid van
Venlo kunnen zich vanaf nu opgeven om buurt-
bemiddelaar te worden. 

Het gaat om boeiend, nuttig en afwisselend vrij-
willigerswerk. Het kost u gemiddeld enkele, door
u zelf te plannen, uren per maand. U krijgt een
uitgebreide training in het voeren van bemidde-
lingsgesprekken. Ook ontvangt u begeleiding
van een professionele coördinator en bijscholing
en er is geregeld uitwisseling van ervaringen met
de collega-bemiddelaars. 

Als buurtbemiddelaar iets voor u is,
meldt u dan aan. 

Wilt U nadere informatie dat kan ook. 
Paul Tijssen: 024- 3565033

paultijssen@planet.nl 

DE WILGENSTRAAT KRIJGT NIEUWE SPEELTUIN.
Enkele bewoners van de Wilgenstraat hebben in oktober 2007 onze openbare verga-
dering bezocht. Het verzoek dat ze indienden, was de herinrichting van de speeltuin en
omliggend gebied. De wijkraad heeft de plannen bekeken en deze doorgestuurd

naar de gemeente. Ook woonstichting Antares is benaderd om uit het leefbaar-
heidsfonds een bijdrage te leveren.  Samen met de projectleider “groen” van de

gemeente, Hedwig van Baalen, is er een plan gemaakt dat binnenkort wordt
uitgevoerd Wij denken dat de plannen naar tevredenheid van de bewoners en

de kinderen zullen zijn. Wij komen hier in de volgende wijkkrant op terug.

OOK VENLO KRIJGT BUURTBEMIDDELING 
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Mooiste en lelijkste plekje
Wat vindt u het lelijkste en mooiste plekje van onze wijk? Weet u er één of zelfs meerderen?
Laat het ons weten. (Secretariaat: zie colofon op de achterkant.) Liefst met een foto. Des-
noods 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 wijk-
krant. Misschien zelfs met een “voor”- en een “na” foto. Mochten er maar weinig reacties
komen; dan gaan we zelf op zoek.

MOOI
Rond landgoed de Holtmühle is het mogelijk om talloze mooie plekken aan te wijzen!
Deze keer heb-
ben we gekozen
voor de karakte-
ristieke toe-
gangspoort bij
het weggetje
van de ”eend-
jes”  naar de
Bakenbos. Dat is
een bijzonder
mooie plek in
een gebied waar
Tegelen op zijn
mooist is! 

LELIJK
De fietsenstalling nabij het NS
station is natuurlijk noodzake-
lijk. Dat staat buiten kijf.
Ondanks dat het bouwwerk een
deugdelijke fietsenstalling is,
blijft het toch een dissonant in
het geheel van de aankleding
van het plein. Dit geldt natuur-
lijk ook voor de auto's die daar
geparkeerd staan. De welvaart
eist zo zijn tol.
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Nu gaat het dan eindelijk gebeuren. De gemeente
Venlo gaat in augustus starten met de aanleg van
waterkerende voorzieningen in de openingen tus-
sen de grote bouwcomplexen zoals de Tweeling en
Het Schip. Hiermee lost de gemeente een belofte in
van de voormalige gemeente Tegelen. Bewoners van
Maasveld II moesten een beschermingsniveau
genieten van één overstroming van de Maas in 1250
jaar. Dit is het hoogste beschermingsniveau in de

hele provincie Limburg!. 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 bewoners van Maasveld II
aan de Watermunt en de achterliggende straten zijn
wellicht opgelucht nu de gemeente Venlo eindelijk
haar belofte nakomt. Immers vanaf de start van de
aanleg van Maasveld II in 2000 hebben de bewoners
“onbeschermd” gewoond omdat er geen waterke-
rende maatregelen werden genomen tussen de
bovengenoemde bouwcomplexen. Maar dat gaat
veranderen. De grondverzetmachines, ijzervlechters
en betonwagens komen eraan. 

Wat is de gemeente van plan? 

Op de informatieavond van 11 maart 2008, die de
gemeente na lang aandringen van de wijkraad had
georganiseerd, ontvouwde de gemeente haar plan-
nen.  Er zal een vaste waterkerende kademuur van ca
75 cm hoog worden geplaatst. Hoe zo'n kadermuur

er in werkelijkheid uitziet ontdekt u wanneer u aan
het begin van de Watermunt bij het Medaillon naar
de Maas kijkt.
Bovenop op dit  “fundement” van 75 cm zal in geval
van extreem hoog water ook nog eens een demon-
tabele waterkerende voorziening van 60 cm kunnen
worden aangebracht.  Dit demontabele stuk is ver-
gelijkbaar met de constructie die ook langs de dijk in
Maasveld I is toegepast. Naast het al opgehoogde
maaiveld van Maasveld II op 19 meter boven NAP
wordt er ook nog eens een waterkering van mini-
maal 75 en in geval van hoog water maximaal 135
cm aangelegd. Maar liefst 20.35 meter boven NAP.
Als deze waterstand zich voordoet dan heeft Lim-
burg niet alleen natte voeten, maar zelfs natte benen.
In Maasveld II  maken de bewoners bij deze water-
stand nog rustig een ommetje langs de waterkering
want die garandeert immers het hoogste bescher-
mingsniveau van Limburg, of toch niet? 
Hier bedriegt de schijn. In geval van extreem hoog
water zal het water toch Maasveld II binnenstromen.

Een waterkering die een veiligheid biedt van 20
meter 35 boven NAP aan de Maaskant is slechts
effectief als het water ook aan de zijkanten wordt
tegengehouden. Dit is niet het geval want de
bescherming in het aangrenzende Maasveld I (is
inmiddels gerealiseerd) en de rest van Venlo,  is
slechts 19 meter 75 boven NAP. 

Wat doet de gemeente Venlo in Maasveld II om haar
belofte waar te maken indien zich toch die hoge

W A T E R K E R I N G  I N  M A A S V E L D  D E E L  5

GEMEENTE VENLO BIEDT INWONERS 
2 SOORTEN VEILIGHEID TEGEN HOOG WATER!
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waterstand van 20 meter 35 boven NAP zich voor-
doet? “Indien een hoogwatersituatie van 20 meter
35 boven NAP zich voordoet zal de gemeente afhan-
kelijk van de dan geldende situatie met een maxi-
male inspanning aanvullende bescherming voor
Maasveld II realiseren” aldus onze contactpersoon
bij de gemeente Venlo. 

In augustus wordt dus een permanente, hoge, erg
beeldbepalende, dure, waterkerende voorziening
gebouwd die niet effectief is en dus een schijnvei-
ligheid biedt omdat alle aangrenzende waterkerin-
gen in de stad, zelfs in heel Limburg, een lager
beschermingsniveau bieden. 
Groter kan het contrast niet zijn in vergelijking met
de 8 voorgaande jaren. Toen waren er helemaal

geen voorzieningen. 
Waarom kiest de gemeente Venlo dan voor deze
schijnveiligheid variant? Waarom biedt de
gemeente Venlo haar inwoners 2 soorten veiligheid
tegen hoog water. In het Tegelse Maasveld II, 20
meter 35 boven NAP en in de rest van de stad 19
meter 75? Is het de angst voor juridische procedu-
res omdat alle woningeigenaren in Maasveld II in
het koopcontract hebben staan dat de gemeente
zorgt voor een uitzonderlijk hoog water bescher-
ming?. Of is de gemeente niet in staat de regelma-
kers in Den Haag aan het verstand te brengen dat
deze variant kant noch wal raakt?.Wij zullen het
B&W gaan vragen tijdens de Wijkschouw op 24 juni.
Het antwoord zullen we afdrukken in de volgende
wijkkrant.

BROEKLAAN 
Boom, o boom, 
De man met de zaag komt er al aan. 
Met een snerpend geratel
Maakt hij een einde 
Aan een lang leven.
Een kraan geeft het laatste duwtje, 
Je valt op de grond, 
Om te sterven.  

Boom, o boom, 
Wat mis ik je, met je fiere kruin 
En ritselende bladeren.
De vogels die zongen en rustten, 
Op je geweldige takken.
Ik aanschouw de kaalslag,
Ben boos, verdrietig, verslagen. 
Ik ben opstandig.  

Bomen, o bomen, 
Ik buig me, ben dankbaar 
Jullie gaven zuurstof, jullie gaven leven. 
Dankbaar aanvaard ik,
De nieuwe bomen, 
Jullie reïncarnatie?
Zeker weten, 
Het leven eindigt nooit.

Tegelen, 2008-02-26
Nelly Groenendijk-Smits ©

Boom, o boom,
Meer dan vijftig jaren, 
Sta je daar
Fier, statig en trots, 
De kruin hoog in de lucht. 
Onder een dak van bladeren,
In jouw schaduw,
Vind ik verkoeling. 

Boom, o boom, 
In winterrust ben je 
Kaal, krachtig,
Als een rots in de branding.
Herfststormen blazen door je takken,
Ik luister, 
Naar het beuken van de wind,
Op je rijzige gestalte.

Bomen, o bomen, 
Gerooid worden jullie allemaal.
De straat wordt gerenoveerd.
De heilige koe rukt op, vraagt ruimte.
Ik weet het afscheid nadert 
Met rasse schreden.
Mijn ogen zijn vol met tranen, 
En mijn hart huilt. 
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Wijkraad de Noordkern en de gemeente Venlo hebben
op 22 februari de eerste wintertelling hondenpoep
georganiseerd. Leerlingen van de basisscholen De Win-
gerd, St. Jozef en Het Maasveld hebben daartoe vlag-
getjes geprikt in hondendrollen die buiten de honden-
paden lagen. De actie is op televisie te zien geweest bij
omroep Venlo, L1 en het landelijke jeugdjournaal!

Door het plaatsen van vlaggetjes zijn belangrijke over-
lastlocaties in beeld gebracht. Hierbij valt op dat er in
het algemeen gelukkig heel weinig overlast van hon-
denpoep is op trottoirs. Maar … op alle onderzochte
grasstroken en -velden in de Noordkern was zeer veel
hondenpoep aanwezig! Het gaat dan om de volgende
locaties: 

✓ Grasvelden Raadhuislaan
✓ Groenzone Beekpunge/Watermunt
✓ Grasveld rond kerk Gulickstraat
✓ Groenzone bij kerkhof (Kerkhoflaan)
✓ Voetbalveldje Populierstraat
✓ Grasveld achter Nolensstraat

Naar aanleiding van de actie heeft de gemeente:
1. de hondendrollen laten verwijderen;
2. een bord 'hondenpad' teruggeplaatst bij de Popu-

lierstraat; 
3. door strenger te handhaven zijn in de afgelopen

weken diverse boetes opgelegd aan personen op
de Van Wevelickhovenstraat en op de Raadhuislaan
voor het niet opruimen van hondenpoep. Verder
heeft minstens één persoon een boete gekregen
voor het los laten lopen van een hond op het speel-
veldje aan de Populierenstraat.  

OPROEP

Hondenpoep zou niet het probleem van kinderen of de
gemeente moeten zijn. De eigenaar van de hond moet
zorgen dat de hond de wijk niet vervuild. Laat uw hond
daarom uit op een hondenpad of ruim de poep van uw
hond direct op. U helpt zo mee uw wijk schoon te hou-
den en u voorkomt zo ook dat u een hoge boete krijgt.

WINTERTELLING HONDENPOEP 

IN DE NOORDKERN

Onze wijk De Noordkern wordt schoner en daar werken we SAMEN aan! 
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Aan de zijgevel van het schoolgebouw aan de
Bergstraat, waar nu De Velddijk onderdak heeft
gevonden, pronken nog steeds, wat in 1961
werd beschreven als “lichtend monogram”, de
drie letters G.S.T. met daarboven het Wapen van
Tegelen. Deze letters, een geschenk van het
gemeentebestuur aan het schoolbestuur staan
voor Gieterij School Tegelen.

Op woensdag 26 april 1961 was het dan eindelijk
zover. Na vele jaren plannen en geld bijeen-
schrapen kon het gebouw, een ontwerp van
architect W. van Amstel uit Maastricht, officieel
worden geopend. Nadat Mgr. Van Odijk het
schoolgebouw had ingezegend was het de beurt
aan Dr. Houben, commissaris van de Koningin
van Limburg, om de officiële openingshandeling
te verrichten. Hij werd hierbij geassisteerd door
twee 15-jarige jongens, Lambert Geerlings en
Theo Joosten, die samen met de Gouverneur
vloerbaar aluminium in een mal goten.

De gieterijschool was de eerste in Nederland in
deze vorm. Er waren weliswaar wat bedrijfs-
scholen die les gaven in gieten, maar de aan de
Bergstraat geopende school was de eerste die
in deze vorm les ging geven. In 1961 waren er
nog ca 3000 mensen werkzaam in de diverse
gieterijen in Tegelen en deze bedrijven hadden
dan ook aangedrongen op een volwaardige
opleiding tot medewerker in een gieterij. Dit ver-
zoek was niet nieuw, al in de jaren veertig lieten
de diverse directies zich uit om te komen tot een
opleidingsmogelijkheid. In 1953 kwam eindelijk
de goedkeuring uit Den Haag om te starten met
de bouw van een opleidingsinstituut. Vele, ook
financiële,  problemen dwarsboomden echter

een spoedige realisatie. Tot dus deze voor Tege-
len gedenkwaardige dag in april.

De letters G.S.T. werden destijds uitgevoerd in
een vurig rood neonfiguur zodat ze, zoals Bur-
gemeester Rutten het tijdens de onthulling zei,
als lichtend accent aan deze en gene zijde van
de Maas zichtbaar zullen zijn.

In de volksmond stond de school bekend als de
L.T.S. De gieterijopleiding was tenslotte ook
maar één van de vele opleidingen die men hier
kon volgen. Na de fusie in 1995 vond het VBO
onderwijs Den Hulster hier zijn onderdak. Nu
krijgen de leerlingen van De Velddijk  (school
voor speciaal onderwijs) er les. 

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. 

GIETERIJ SCHOOL TEGELEN
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OPENBARE 
VERGADERINGEN IN 2008

Onze openbare vergaderingen worden steeds drukker bezocht, niet
alleen om te klagen maar ook om problemen mee te helpen oplos-
sen. Met uw suggesties proberen wij verder te gaan om de leef-
baarheid in onze wijk te vergroten. Zoals u elders in deze wijkkrant
heeft kunnen lezen, is De Noordkern gevraagd om de wijkschouw te
organiseren.
Houdt u daarom op 24 juni de avond vrij om uw woordje te doen in
de Haandert. Er is extra op gelet dat onze voetbalploeg niet hoeft te
spelen.

DE DATA VOOR 2008 ZIJN: 

✎✎    24 juni  Avondpresentatie wijkschouw  
aanvang 20.00 uur Haandert

✎✎    16 september

✎✎    28 oktober 

✎✎    2 december

Alle vergaderingen met uitzondering
van 24 juni beginnen om 19.30 uur
Locatie Café De Beugelbaan aan de
Kerkhoflaan. DE NOORDKERN

TEGELEN


