
Geacht college van burgermeester en wethouders van de 
gemeente Venlo en verdere genodigden op deze middag bij 
de wijkschouw van De Noordkern in Tegelen.

Als voorzitter van Wijkraad De Noordkern zijn wij er trots op 
u welkom te mogen heten in Tegelen, dat dankzij de nieuwe 
borden weer te vinden is. Onze commissie wijkschouw is 
er in geslaagd u een zeer informatief programma aan te 
bieden. We hadden hier immers ruim 1,5 jaar de tijd voor.  
Wij vinden het prettig u deelgenoot te maken van een selec-
tie kleine en grote zorgen die leven onder bewoners van de 
Noordkern in Tegelen. Daarom hebben wij deze middag als 
thema meegegeven Zorg & Welzijn in de brede zin. Welke 
zorgen beïnvloeden het Welzijn van 
de bewoners van de Noordkern? 
Zorgen waar wijkbewoners mee 
naar de wijkraad komen zijn:

•	 Niet alleen de scheef liggende 
stoeptegels, maar ook de (recent 
genomen verkeersmaatregelen, 
die volgens hen niet optimaal zijn.

•	 De lang verwachte en hoogst noodzakelijke opwaarde-
ring van het Tegelse centrum dat dreigt niet te worden 
gerealiseerd.

•	 De onveilige situaties, vaak in de avonduren, rondom het 
station en diverse andere plekken in het centrum.

•	 De verloedering van diverse buurten in onze wijk,  
waardoor de leefbaarheid verder afneemt.

•	 De sluiting van de St. Joseph kerk waar vooral de  
senioren onder ons nog rust vonden en zich even  
konden terugtrekken en de aandacht die ons hiervoor is 
gevraagd (wij komen hier vanmiddag nog op terug).
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Andere zorgen die ik hier vanmiddag wil  
noemen zijn:
•	 De zorg voor onze ouderen in de wijk. Met  

spanning wachten ze af hoe lang het nog duurt 
voordat het nieuwe woonzorgcentrum de Nieuwe 
Munt gereed is om te bewonen.

•	 De economische recessie die iedereen kan  
treffen en waardoor er misschien nog meer ge- 
zinnen in moeilijkheden komen. Kan een organi-
satie als de voedselbank dit verwerken?

•	 De jeugd in onze wijk. Is hier voldoende ont- 
spanning voor bijv. een eigen jeugdhonk waar zij 
hun tijd meer zinvol kunnen doorbrengen?

•	 De noodzaak van een buurtpreventieteam dat 
hopelijk gaat opstarten om meer rust in de wijk 
te brengen,zodat diverse problemen in de wijk tot 
het verleden gaan behoren.

•	 Maar het zijn niet allemaal zorgen die we moeten 
proberen op te lossen en dit mag ook wel eens 
gezegd zijn. 

•	 Projecten die we samen hebben opgelost,ik noem 
er enkele; er zijn diverse speeltuinen opnieuw 
ingericht,we hebben een Jules de boulebaan voor 
ouderen geopend in het Rietpark.

•	 De aanvraag via het nieuwe voucher systeem voor 
het aanleggen van een voetbalveld met kunstgras 
in het Medaillon in het Maasveld is gehonoreerd.

•	 De groenvoorziening is op diverse plaatsen opge-
waardeerd.

Ik weet dat er een hoop zorgen zullen zijn die ik niet 
heb opgenoemd, maar als voorzitter van wijkraad de 
Noordkern spreek ik de wens uit dat wij als wijkraad 
en U als onze samenwerkingspartners, de zorgen 
van onze bewoners nu en in de toekomst serieus 
blijven nemen en door hechte samenwerking deze 
zorgen te kunnen verlichten.

Wijkraad de Noordkern is een enthousiaste club 
vrijwilligers, maar zij kan niet werken zonder  
de gemeente en andere partners binnen de 
gemeente Venlo,met name onze stadsdeelmanager  
Pieter v.d. Rijdt die ons met raad en daad bijstaat.  
Ik kan u geen zorgeloze, maar zeer zeker wel een 
informatieve middag garanderen!!

Een woord van dank aan gastheer Antares, dat zich 
direct meldde de opening van deze middag te ver-
zorgen. Nu we hier toch zijn: wellicht is deze middag 
een goede aanleiding om het vastgelopen Centrum-
plan Tegelen weer vlot te trekken. Ik geef graag het 
woord aan dhr. Paul Stelder directeur van Antares.

INleIdING

Ons Tegelen koesterde zich in een schitterend warm zonnetje toen alle deel-
nemers zich verzamelden in het gebouw van Antares waar de ontvangst-
ruimte voor ons ter beschikking was gesteld. De gastdames hadden gezorgd 
voor koffie en gebak om alle deelnemers op voorhand in de goede stemming 
te brengen. Alle deelnemers kregen ook een programma voor het middag-
gedeelte. Menigeen fronste de wenkbrauwen en dachten dat Wijkraad de 
Noordkern het nooit af zou krijgen in de toegemeten tijd! Dat viel achteraf 
mee, we hielden nog een beetje tijd over aan het eind van het programma. 
Na koffie met gebak, een welkomstwoordje van onze voorzitter en de eerste 
oriënterende gesprekjes gingen we aan het werk. 

Vervolg van vorige pagina
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Wijkschouw thema: 
Zorg en welzijn in brede zin.
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ANtAres
Presentatie door dhr. Paul stelder

Antares stelt zich ten doel huisvestingsmogelijk-
heden te bieden. Vooral de sociaal zwakkere men-
sen genieten in deze extra zorg. Bovendien vindt de 
Woningcorporatie dat zij samen met de gemeente, 
wel.kom, de wijkraad en andere instanties een  
verzorgende taak hebben voor de leefbaarheid van 
de bewoners in de buurten van Antares.

We kregen een helder overzicht van de huidige 
bouwprojecten van Antares in Tegelen. U voelt het 
al aankomen, want niemand kan er omheen: Hoe 
zit het met het Wilhelminaplein? Dhr. Stelder zegt 
hierover dat Antares niet het financiële risico kan 
nemen met een groot aantal onverkochte apparte- 
menten te blijven zitten. Na de eerdere grond  
verwervingsproblemen komt de bouwvergunning 
spoedig af. Nu komt het probleem van de verkoop! 
Hij stelt dat de helft van de 29 appartementen,  
verkocht moet zijn voordat de bouw kan starten. 
Stelder zegt toe dat Antares door een sprankelende 
verkoopcampagne de verkoop snel wil realiseren. 
Het kan de Tegelse mensen niet vlot genoeg gaan! 
Dus als u nog op zoek bent naar een appartement in 
het centrum, weet u waar u moet zijn!

ANtAres
Presentatie Woonzorgcomplex de Nieuwe 
Munt door mevr. Ine elt van de zorggroep

Het misverstand dat woonzorgcomplex (Wozoco), 
“de nieuwe Munt” alleen voor de ouderen zou zijn, 
stoelt nergens op. Het Wozoco is voor jong en oud en 
voor vitaal en oud. De bewoners moeten onder eigen  
verantwoordelijkheid en regie hun zorg verwer-
ven en bewaken! Als het nodig is kan natuurlijk ook  

intensieve zorg geboden worden. 
We moeten dus het idee loslaten 
dat achter een reeks van gelijke 
voordeuren de maaltijden wor-
den aangereikt en de mensen 

gewassen worden. Om dat te verwezenlijken worden 
allerlei woonsituaties gecreëerd. Groepswoningen met 
tuin, appartementen enz. In totaal worden er 5 typen 
gebouwd. De woningen zijn volledig voor de juiste zorg 
uitgerust; met allerhande mogelijkheden voor gemaks-
voorzieningen die het ene moment luxe kunnen zijn, 
maar in een latere fase wellicht noodzakelijk worden, 
De Lingshoeve (restaurant ), kantoren en het St. Julia 
complex maken het Wozoco compleet.

VoedselbANk
Presentatie door dhr. thijs Jongen

Hier worden elke week 
aan zo’n 250 gezinnen en 
alleenstaanden voedsel-
pakketten uitgedeeld. We 
zitten hiermee aan een 
absoluut plafond. De logis-
tiek, het gebouw maar ook 
de medewerkercapaciteit 
laten het niet toe om meer 
mensen te bedienen. 
Men kan maar maximaal 

gedurende 3 jaar van deze service gebruikmaken. 
Je mag als alleenstaande na aftrek van alle vaste 
lasten maar 175 euro per maand overhouden. Voor 
iedere volgende volwassene in een gezin, 50 euro 
en voor ieder kind, 50 euro. Voor een ouderpaar met 
twee kinderen komt men dus uit op 325 euro. Elke 
3 maanden wordt opnieuw op die manier getoetst.
Verkeerde etiketten, beschadigde verpakkingen,  
een te nabije houdbaarheiddatum, niet verkochte 
waren van een veiling of grote bakkerij, niet 
gebruikte waren van een cateringsbedrijf of van een 
restaurant kunnen aanleiding zijn dat het voedsel  
beschikbaar komt aan de voedselbanken. Met 
een eigen busje wordt het voedsel naar Tegelen 
gebracht en op de donderdagmiddagen uitgedeeld!
De vrijwilligers stellen zich naar de cliënten zeer 
sociaal op maar hebben niet de tijd en deskundig-
heid om deze mensen te helpen met boekhouden, 
formulieren invullen en budget beheersing. Wel is 
er, indien nodig, contact met uitkeringverstrekkers 
of sociaal werkers.

de NoordkerN
teGeleN

Lees verder op de volgende pagina
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WIlHelMINAPleIN
Presentatie centrumplan 
door mevr. Monique eussen

Ja, een presentatie in de open-
lucht, dus echt in de “huis- 
kamer” van Tegelen. Het voelde 
nog wel niet als een huiskamer. 
Te veel lawaai en geparkeerde 
auto’s. In het centrumplan is 
het Wilhelminaplein de finale. 
Ook mevr. Eussen betoogde 

nog eens dat mede door de kredietcrisis en andere 
factoren we nog flink geduld moeten hebben. Het 
is meer dan jammer dat de Tegelse mensen zolang 
moeten wachten op vernieuwing van dit plein. Met 
name nu het verkeersplan om het centrum autoluw 
te maken praktisch klaar is. Maar hier, waar het alle-
maal om begonnen is, laat alles op zich wachten. En 
al staan de neuzen van de betrokkenen allemaal in 
de zelfde richting, wijkraad De Noordkern verzucht 
met de gevleugelde uitspraak: “wij willen op het  
Wilhelminaplein graag hijskranen zien “!

Als het eenmaal klaar is zal het er mooi uitzien. Een 
sterk verbeterd profiel van de Kerkstraat, een rustig 
plein met kleine horeca en hopelijk veel groen. Uit 
de presentatie blijkt dat zo’n beeld werkelijkheid kan 
worden. De aanpassingen aan de noord- en zuidzijde 
van de Grotestraat geven ons goede hoop. Ondanks 
wat kleine opmerkingen ziet dat er goed uit.

HoltMuHlestrAAt
buurtpresentatie door resp. dhr. Peter 
Pasmans, dhr. Martin sitac 
en Politiepresentatie door dhr. Jan Houben

Peter Pasmans: Enkele jaren geleden is mede door 
initiatieven van de wijkraad een mooi speeltuintje 
aangelegd. Een trefpunt voor de jeugd in die buurt. 

Nu blijkt, dat we er niet zijn met alleen maar reali-
seren, maar er moet ook controlerende nazorg zijn. 
Wie signaleert en repareert als er wat kapot is? Wie 
houdt toezicht op de tot vernieling geneigde jeugd? 
Dat zijn perikelen die nu naar boven komen.
Martin sitac: We moeten de buurt erbij betrekken. 
Nazorg is iets voor ons allen. Hoe doe je dat, mensen 
erbij betrekken? Als de buurt erg sociaal is gaat dat 
een stuk makkelijker.
Jan Hoeben: Volgens een instructieboekje voor de 
politie (ik, jij, wij en wijk) begint alle goeds in de wijk 
zelf. Minder goede dingen helaas ook vaak. Bewo-
ners spelen een centrale rol in de organisatie van de 
veiligheid in de wijk. De politie participeert daarin 
maar heeft een beperkte capaciteit, die wel overwo-
gen ingezet moet worden. 
De politiezorg is geen een-
heidsworst maar kan naar 
behoefte worden ingezet. 

Er blijkt dat het sociale 
gevoel in deze buurt te 
wensen overlaat. Oudere 
mensen die hier allang 
wonen gaan weg. Er komen 
andere mensen voor in de plaats, die trekken ook 
weer anderen aan. Er kunnen mensen komen die aan 
de zelfkant van de maatschappij gaan leven. Zo kan 
er een buurt ontstaan waarbij mensen elkaar ver- 
wijten gaan maken, een voedingsbodem voor aso- 
ciale mensen. Hoe kan de samenleving hier een vuist 
tegen maken?

Dit is een zorg die burgemeester Bruls onmiddellijk 
doorziet en aan de kaak wil stellen. Eigenlijk best een 
beetje een bewogen constatering, na een discussie  
ter plekke. Gedurende de rest van middag wordt 
afgesproken deze materie in een aparte bijeenkomst 

uitgebreid te bespreken! 
Deelnemers zullen zijn; 
burgemeester Bruls, Jos 
Beurskens namens de 
Noordkern, de presentato-
ren Peter Pasmans. Martin 
Sitac en dhr. Jan Houben 
namens de politie.

Vervolg van vorige pagina
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busPreseNtAtIe 
WAterMuNt eN boskAMPstrAAt
door dhr. stephan lesterhuis

We rijden vanaf de Broeklaan over het omstreden 
kruispunt Venloseweg / Boskampstraat. Veel, heel 
veel is al gezegd over dit kruispunt dat door veel 
mensen nog steeds als gevaarlijk wordt ervaren!  
Jazeker, uitkijken is hier geboden, maar de  
overgrote drukte van een paar jaar geleden is  
verminderd.
Aan de Watermunt komen we het probleem van de 
kadeverhoging tegen. De gemeente wil de kade 
verhogen tot een overstromingsrisico van eens per 
1250 jaar. Dit heeft geen zin omdat overal elders 
dit risico eens per 250 jaar is. Dus per saldo komt 
er geen verhoogde veiligheid aan de Watermunt/
Maasveld 2. De burgemeester legt uit: de voor- 
malige gemeente Tegelen had een contract met 
de bewoners, dat die verhoging er zou komen. Dus 
om in de toekomst geen claims te krijgen bij over- 
stromingen zal daaraan gevolg gegeven moeten 
worden. De bewoners kunnen de aanleg vertragen 
niet voorkomen! Er kan wel gesproken worden over 
de wijze van kadeverhoging waarbij ook de demon-
tabele variant wordt bekeken!

Het trapveldje nabij het Medaillon wordt voor-
zien van een fantastische kunstgrasmat met een  
hekwerk erom heen. Het wordt gefinancierd uit het 
fonds beschikbaar uit het project “burgerinitiatief-
gelden”.
Tot slot wordt door de Noordkern gevraagd voor een 
goede ontsluiting voor de woningen die in het plan 
“Hekkens“ gerealiseerd gaan worden.

st. JosePHkerk
Presentatie door resp. pastoor 
J. dautzenberg en dhr. Ger Hensen

Pastoor: Op 19 maart jl. is na een plechtige hoog-
mis en een processie naar de Martinuskerk deze uit 
1956 stammende kerk officieel gesloten. Na onze 
gedegen publieksvoorlichting was er weinig protest 
tegen de voorgestelde sluiting. Met deze sluiting  
is het kerkgebouwprobleem niet opgelost maar  
kleiner geworden. Op termijn dreigt voor de H. Hart-
kerk ook sluiting. 
Het Kerkbestuur heeft het kerkgebouw in het bezit, 
met een meter grond er omheen, en de kapelanie en 

de omliggende tuin. 
Er heeft zich nog geen 
koper gemeld voor het 
kerkgebouw. Het ligt 
voor de hand dat er 
over gegaan wordt tot 
sloop. Wanneer, dat is 
nog niet duidelijk! De 
aanwezige kunst in 
het gebouw wordt in 
samenwerking met de 

gemeente zoveel mogelijk veilig gesteld. 
Het sluiten en slopen van het gebouw heeft veel 
impact voor bewoners van Tegelen Noord. Daar-
mee moet rekening worden gehouden bij verdere  
plannen makerij.

Ger Hensen Betoogt dat de sluiting van deze kerk, 
met allerlei consequenties voor de bevolking, een 
van de belangrijkste items is van deze Wijkschouw. 
De kerk was, zeker in het Limburgse land het  
middelpunt van een leefgemeenschap, zowel in 
dorpen als in wijken van grotere plaatsen. Waar een 
kerk was, was een leefgemeenschap, zo simpel was 
dat! De kerk is dus meer dan een gebouw. De lege 
gebouwen sluiten en slopen is een optie, maar daar-
mee houdt het niet op. De mensen gaan het cen-
trum van hun leefgemeenschap missen, zeker als de 
structuur van hun leefplek nog meer wordt aange-
tast. Een handvol woningen door een ontwikkelaar 
op de open plaats neerzetten, doet niet zomaar recht 
aan de behoeften van groepen mensen, ook niet als 
je denkt aan eventuele sociale woningbouw. Nee, er 
moet duidelijk nagedacht worden over wat de beste 
bestemming is van een gebouw of de open plaats 
daarvan. De plannen moeten toegesneden zijn op 
de behoefte van een specifieke gemeenschap. 
De wijkraad wil graag dat het gemeente bestuur,  
de gemeenteraad en het kerkbestuur er zich bewust 
van zijn dat hier op deze plaats iets gerealiseerd 
gaat worden waar deze leefgemeenschap wat  
aan heeft.
Aan de Noordkern zal het niet liggen. Wij willen 
graag participeren in de plannenmakerij, maar 
ook in de begeleiding en de uitvoering daarvan. 
Dit past wonderwel in de gemeentelijke plannen 
van het wijkgerichte werken in onze gemeente. Dat 
plan beoogt immers dat wijkraden van meet af aan 
intensief bij belangrijke plannen in hun werkgebied 
betrokken worden. Het kon niet beter treffen!

Lees verder op de volgende pagina
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AcHterAf

De meeste deelnemers waren ronduit enthousiast 
over deze wijkschouw Ze hadden het gevoel dat 
het ergens over ging! Geen zinloos gepraat, maar  
spijkers met koppen slaan. Problemen naar voor 
brengen en benoemen! 
Na de wijkschouw werd er gezamenlijk gegeten en 
werd er nog volop nagepraat. Een teken dat deze 

wijkschouw inderdaad wat losgemaakt had bij de 
deelnemers.
Op deze manier een middag met elkaar rondtrekken 
schept bovendien een band, geeft vertrouwen en 
het gevoel dat we er samen wat aan doen. Met het 
oog op de toekomst een zeer belangrijk gegeven.  
Dit is het resultaat waar op we hoopten! 

Vervolg van vorige pagina

de NoordkerN
teGeleN

VrAGeN eN ANtWoordeN

•	 Henk	 Janssen:	 Er	 is	 een	 fietsenstalling	
gerealiseerd aan de Kerkstraat voorzien van 
mooie beugels. Helaas heeft de fietser er niets 
aan, omdat je er geen fiets aan vast kan leggen 
met een kettingslot. Is het mogelijk hier andere 
fietsbeugels te plaatsen?

 Wethouder Lamers kan hier geen concreet 
antwoord op geven. Een goede fietsstalling is wel 
belangrijk. Hij zal naar de andere voorbeelden in 
onze gemeente kijken.

•	 Paul	Heijen,	bewoner	van	de	Molenpas:	meneer	
heeft in Januari al geklaagd over trillingen in zijn 
woning. Er zitten flinke scheuren veroorzaakt 
door zwaar verkeer bij het aanleggen van de 
Muntstraat. Iemand van bouwtoezicht heeft 
aangegeven dat het “goed mis” is. Nu heeft 
meneer rechtsbijstand ingeschakeld voor deze 
schade en hij is benieuwd wat de gemeente hier 
aan gaat doen.

 Wethouder Beurskens geeft aan dat het probleem 
bekend is en de gemeente aansprakelijk gesteld 
wordt voor de schade. Hij kan dit nu niet ter plekke 
beoordelen maar zal dit intern bespreken en komt 
hier op terug. Op de reactie van Paul Heijen dat 
hij het gevoel heeft van het kastje naar de muur 
gestuurd te worden geeft de wethouder aan dat dit 
niet goed is en hij het gaat uitzoeken.

•	 Mevrouw	 Peeters:	 kinderen	 spelen	 in	 het	
speeltuintje aan de Zilverschoon/Riviersingel 
en ook wordt er op het langs liggende veldje 
veelvuldig gevoetbald. Ze vraagt of het mogelijk is 
een laag hekwerk te plaatsen, zodat de ballen niet 
meer op de weg rollen. Er wordt ter plekke erg 
hard gereden. De aanwonenden hebben reeds 
aangegeven geen enkel probleem te hebben met 
een hekwerk. Ook hondenpoep is ter plaatse een 
groot probleem.

 Wethouder Beurskens legt uit dat het hier een 
plantsoen betreft en geen voetbalveldje, daarom 
staat er ook geen hekwerk. Bovendien is er aan 
de Maas een trapveldje met goals ingericht. Door 
mevrouw Peeters wordt aangegeven dat dit geen 
optie is, omdat dit te ver weg ligt voor deze jonge 
kinderen. Ook loop je het risico op hangjongeren 
wanneer het als trapveld ingericht wordt.

•	 Jack	Sauren:	kinderen	wonend	in	de	omgeving	
van de Boskampstraat moeten deze drukke straat 
oversteken op weg van huis naar school. Er wordt 
hard gereden, terwijl 30 km per uur toegestaan 
is. Is het een optie om er een zebrapad te leggen 
zodat de jeugd veilig over kan steken?

 De wethouder geeft aan dat het probleem 
bekend is. Het betreft een ontsluitingsweg en 
er zijn al allerhande middelen gebruikt om deze 
weg veiliger te maken. Helaas zijn het de eigen 
bewoners die zo hard rijden. Politie kan helaas 
niet overal controleren. Verschillende maatregelen 
zijn besproken maar dit betreft schijnveiligheid. Er 
wordt gekeken naar de prioriteiten vóór het einde 
van het jaar. 

oP de beWoNersAVoNd IN “de HAANdert” Als VerVolG oP de WIJkscHouW
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•	 Mevrouw	Van	de	Schrien:	In	de	Hoogstraat	is	het	
eenrichtingsverkeer maar er wordt veelal tegen 
de richting ingereden, zelfs door vrachtwagens, 
politieauto’s, etc. Deze mensen heeft ze ook 
aangesproken. Na het gesprek rijden ze tegen het 
verkeer in weg! 

 De burgemeester geeft aan dit onaanvaardbaar te 
vinden en zal dit aankaarten.

•	 Chantal	Jacobs:	op	de	Morgenster,	in	de	richting	
van de Hoornbloem wordt zeer veel gefietst. 
Kinderen steken hier klakkeloos over. Zijn hier 
oplossingen mogelijk die het voor de kinderen 
veiliger maken?

 Wethouder Beurskens geeft aan dat zeker de 
kleinste bewoners extra kwetsbaar zijn. Concrete 
oplossingen heeft de wethouder niet voor handen.

•	 Chantal	 Jacobs	 brengt	 in	 dat	 er	 een	
handtekeningenactie heeft plaatsgevonden om 
meer parkeerplaatsen te kunnen realiseren op de 
Morgenster. Hier is vanuit gemeente en wijkraad 
geen enkele reactie op gekomen. 

 Wethouder Beurskens geeft aan het verzoek 
niet te kennen en vraagt om een kopie van 
de handtekeningen aan Pieter v.d. Rijdt te 
overhandigen. De wethouder zal er dan zelf naar 
kijken.

•	 Chantal	 Jacobs	 :	Nabij	 de	Maasveldschool	 is	
vanuit de Morgenster géén trottoir. Het trottoir 
houdt ineens op en is dus niet veilig.

 Chantal Jacobs is uitgenodigd om op de volgende 
openbare vergadering van de Noordkern haar 
standpunten nog eens toe te lichten.

•	 De	bewoner	van	Schoolstraat	5	vraagt	of	deze	
straat straks eenrichtingverkeer wordt. De 
straat is namelijk erg smal voor verkeer van twee 
richtingen en verkeer rijdt met regelmaat van de 
klok over het trottoir omdat men elkaar anders 
niet kan passeren. 

 Brous van Els (verkeersambtenaar) geeft aan 
dat in de plannen is opgenomen dat deze straat 
bereikbaar blijft van twee kanten.

 

•	 Mevrouw	Smits	van	de	Grotestraat	vraagt	wat	de	
gemeente doet aan deze straat om de snelheid 
in te dammen. Vanaf vrijdagavond 19 juni zijn de 
borden weg. Het is nu een brede weg en er wordt 
enorm hard gereden.

 Wethouder Lamers vertelt dat het nabije plein 
wordt aangepakt als de appartementen voor 50% 
verkocht zij. Dan kan er gebouwd gaan worden. 
Een termijn is hier dus niet te noemen. Het is een 
hoofdontsluitingsweg met veel verkeer waarop 
uitsluitend gehandhaafd kan worden.

•	 Mevrouw	 Smits	 vindt	 deze	 situatie	 veel	 te	
lang duren en vraagt of er wellicht toch een 
versmalling kan worden gemaakt tussen Staccato 
en de Sint Martinuskerk.

 Wethouder Lamers legt uit dat het geen zin 
heeft om op dit moment veel geld uit te geven 
aan verkeersmaatregelen. Duurt het onverhoopt 
toch erg lang, dan gaat de gemeente zich op 
maatregelen bezinnen.

•	 Meneer	Geraedts,	betreft	oude	Centrum	Tegelen.	
Gasthuisstraat richting Steijl wordt afgesloten. 
Hij vraagt met klem deze straat open te laten 
(richting Roermond). Aanwonenden moeten 
anders te veel omrijden.

 De wethouder geeft aan dat het verkeersplan is 
vastgesteld in de gemeenteraad en dat het plan 
niet meer veranderd kan worden.

•	 Jan	 Titulaer:	 na	 renovatie	 van	 de	 Grotestraat	
wordt er vaak geparkeerd op de fietspaden 
terwijl er veel parkeerplaatsen zijn. Kunnen deze 
parkeerplaatsen gemarkeerd worden?

•	 Meneer	Willemsen	van	de	Doolhofstraat	heeft	
een brief geschreven met een aantal zaken 
die spelen in onze wijk. Hij leest deze aan het 
einde van de avond voor. Hij schrijft o.a. over de 
toekomst van “De Haandert”, de toekomst van 
“De Doolhof”, de aanleg van de Gulicksebaan, de 
watertoren, de wens van bewoners van Beneden 
Heide om weer bij wijkraad Op de Heide te 
behoren.

 De burgemeester heeft de brief in ontvangst 
genomen en zal meneer Willemsen een persoonlijk 
antwoord op zijn vragen geven.

Lees verder op de volgende pagina
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•	 Kan	de	“Tegelse	klok”	terugkeren	op	het	nieuw	
aan te leggen plein op de kruising Spoorstraat/
Grotestraat?

 Dit plan is al bij de wijkraad ter sprake gebracht.

•	 Waar	zijn	onze	stadswachten	gebleven?	
 Deze zijn de laatste tijd ingezet op plekken waar ze 

meer gewenst zijn.

•	 Wordt	de	onderdoorgang	tussen	Zeeman	en	de	
Rabobank nog afgesloten?

 Op korte termijn zal er een hekwerk geplaatst 
worden.

•	 Kan	 er	 een	 bredere	 ballenvanger	 geplaatst	
worden op het trapveldje bij de Abraham 
Cuyperstraat?

 De wijkraad gaat dit samen met de gemeente 
bekijken.

•	 Komt	er	een	tweede	uitrit	bij	de	parkeerplaats	aan	
de Raadhuislaan?

 Wethouder Lamers bestudeert momenteel 
de mogelijkheden. Er moet dit jaar een besluit 
genomen worden.

•	 Hoe	staat	het	met	de	bouwplannen	op	het	terrein	
Lucker/A&P?

 Er zijn concrete bouwplannen bekend. Echter, de 
verkoop vordert niet. Door het instorten van de 
markt is er weinig vraag naar appartementen. 

•	 Wanneer	wordt	de	Roermondseweg	tussen	A&P	
en de rotonde aangepakt?

 Zodra het terrein Lucker/A&P gereed is, wordt ook 
de straat aangepakt. De weg is wel meegenomen 
in de groot-onderhoudsplannen van dit jaar.

•	 Hoe	en	wanneer	wordt	de	A74	aangelegd?
 Rijkswaterstaat legt de weg voor 2012 aan. Het 

ontwerp van het tracé is in het eerste kwartaal van 
2010 klaar. Dan kunnen de procedures beginnen.

•	 Waar	 is	 het	 trapveldje	 nabij	 het	 Medaillon	
gepland?

 Het veldje wordt op dezelfde plek aangelegd.

•	 Wat	gebeurt	er	met	de	historische	boerderij	aan	
het einde van de Hulsterweg?

 Er zou een kantoortoren gebouwd worden vlakbij 
de boerderij. Concrete plannen, o.a. over de 
ontsluiting van de kantoren, zijn nog niet rond.

•	 Komt	de	camera	op	het	NS-station	nog	terug?
 Nee! Pro-rail heeft de camera weggehaald en deze 

wordt niet meer teruggeplaatst.

WIJ WENSEN ALLE 
WIJKBEWONERS 
EEN ZONNIGE 
ZOMERVAKANTIE TOE!

Vervolg van vorige pagina

de wijkraad dankt bij deze alle personen en of instellingen die aan het 
slagen van de Wijkschouw hebben bijgedragen.
We noemen: dhr. Pieter v.d. Rijdt, onze gemeentelijke stadsdeelcoördinator, het 
college van B&W, diverse gemeenteambtenaren, Antares voor de gastvrijheid, 
alle dagpresentatoren te weten: dhr. Paul Stelder - Antares, mevr. Ine Elt  
- Zorggroep Noord-Limburg, dhr. Thijs Jongen - Voedselbank, mevr. Moniek 
Eussen - Centrumplan, dhr. Peter Pasmans en dhr. Martin Sitac - Buurt 
Holtmuhlestraat, dhr. Jan Houben - Politie, dhr. Stephan Lesterhuis - Maasveld 
2, pastoor Dautzenberg en dhr. Hensen - St. Josephkerk, alle bezoekers van de 
avondsessie, en tenslotte de werkgroep Wijkschouw van de Noordkern te weten 
Ger Hensen, Jos Beurskens, Huub Peeters, Coen Theelen en Huub Smit.

tot slot zijn er nog een aantal korte vragen naar voren gekomen op deze avond…


