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Door de lange winter, met zijn prachtige 
sneeuwdagen voor de kinderen, maar 
moeilijke dagen voor onze ouderen, is het 
net of 2010 pas een paar dagen oud is.  
Maar inmiddels is de vastelaovend voorbij 
en zitten we net voor Pasen. Zo snel gaat de 
tijd. De redactie van de wijkkrant heeft ook 
te kampen met tijdgebrek. Ze hebben er dan 
ook alles aan gedaan om weer een mooie en 
leesbare krant in elkaar te zetten. 

Maar ook de wijkraad heeft niet stil gezeten, 
zo is de aanvraag voor een monument nabij 
G&H gehonoreerd.
De bewoners van de Salvatorstraat zijn weer 
tevreden met hun nieuwe aanplant.
We zijn blij dat er zich twee nieuwe leden 
hebben aangemeld om ons te versterken. 
We zijn echter nog steeds op zoek naar 
wijkbewoners die ons willen helpen met het 
werk in de wijk.
De vroegere St Josephkerk staat binnenkort 
de slopershamer te wachten. Plannen voor 
invulling voor dit terrein zijn in de maak.  
Als wijkraad willen we nauw betrokken 
worden bij deze plannen. De appartementen 
aan de Ruys de Beerenbrouckstraat naderen 
hun voltooiing. Een aanwinst voor deze straat.
De vastelaovendsprins heeft samen met 
wethouder Teeuwen de aftrap gegeven voor 
de verkoop van de appartementen aan het 
Wilhelminaplein.
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Het voorJaar Komt er aan!

Na een lange winter met veel sneeuw en ongemak 
wordt het dan langzaam voorjaar. De mooiste 
tijd van het jaar. De natuur gaat weer groeien en 
bloeien.
Net als andere jaren wil de wijkraad een steentje 
bijdragen om het ook in uw omgeving te laten 
bloeien.Ligt er in de nabijheid van uw woning of 
straat en stukje groen? Is dit stuk groen niet in uw 
bezit, maar eigendom van de gemeente? Dan kunt u 
er nu zomerbloeiers planten!

Er zijn wel enkele voorwaarden:
• Het mogen geen geveltuintjes zijn (de 

geveltuintjes heeft u zelf aangevraagd en moet 
u dus ook zelf beplanten).

• Als u zich aanmeldt, wilt u dan de vierkante 
meters grond opgeven.

• Geeft u ook de naam van de planten door die u 
in het tuintje wilt zetten.

• Een van onze leden komt kijken en geeft een 
tegoedbon waarmee u de planten kan uitzoeken 
en ophalen.

• U kunt alleen zomerbloeiers ophalen bij de 
door ons opgegeven tuinder (meestal kwekerij 
Elshout in Belfeld).

• Er mogen geen planten en struiken die 
eigendom zijn van de gemeente zonder overleg 
worden weggehaald.

Meld u aan voor 20 april. Dit kan door uw naam en 
adres door te geven op de.noordkern@home.nl of 
door middel van een briefje in de brievenbus van het 
secretariaat, Kerkstraat 154.

Wij hopen dat onze straten er in 2010 fleurig uit 
zullen gaan zien.

Op het terrein van de Munt schieten de woningen 
als paddestoelen uit de grond. Een nieuwe wijk is in 
de maak.
De spelers van het passiespel zijn volop aan het 
oefenen zodat ze weer veel publiek trekken.  
Uw wijkraad wil er dan ook alles aan doen om 
dit evenement een fleurrijk tintje mee te geven. 
Dit doen we door middel van bloemenzuilen.  
De gemeente is al begonnen met het snoeien 
rondom de Doolhof en het NS-station.

Zoals u kunt lezen in deze wijkkrant staat er dus van 
alles te doen in onze wijk.

Ik wens u dan ook veel leesplezier toe.

met vriendelijke groet,
Ger Hensen 

voorzitter.
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Zoals u misschien al in de media heeft kunnen 
lezen, gaat de zitkuil op de Kerkstraat waarschijnlijk 
verdwijnen! De firma Timmermans wil op deze 
plek een nieuwe showroom bouwen. De wijkraad 
heeft afgelopen december een brief naar de 
gemeenteraad gestuurd, waarin geschreven staat 
dat er vanuit de wijkraad ernstige bedenkingen zijn 
tegen dit voorstel.

Op 18 december 2007 heeft voormalig wethouder 
Janssen ons en de Tegelse bevolking ons tijdens 
een zitting over de herinrichting van de Kerkstraat 
uitdrukkelijk iets toegezegd. Voor het betrokken 
perceel worden eventuele bouwaanvragen 
aangehouden tot de plannen en realisatie van fase 
2 van het Centrumplan Tegelen verder worden 
uitgevoerd.

De zitkuil is in de buurt nog het enige speelplekje, 
waarvan dagelijks veel gebruik wordt gemaakt 
door ouders en hun kinderen. Tevens wordt 

de plek, vooral in de zomermaanden, frequent 
gebruikt door verenigingen, koren en clubs, om 
demonstraties te geven, te zingen of zich op andere 
manieren te presenteren aan het winkelende 
Tegelse publiek. De zitkuil fungeert bij mooi weer 
als ontmoetingsplaats voor de veelal oudere 
bewoners in de buurt. Zij bespreken hier de dag en 
houden hun sociale relaties in stand. Toch iets heel 
belangrijks in een tijd dat niemand tijd heeft voor de 
medemens. Kennelijk wint de commercie het hier 
van de sociale consequenties, en dat doet ons zeer.

De zitkuil aan het uiteinde van de Kerkstraat vormt 
een duidelijke entree van de geheel gerenoveerde 
winkelstraat. Dit willen we graag zo houden.  
Wij denken dat de zitkuil, zeker na een grondige 
opknapbeurt in de fase 2 van het Centrumplan 
Tegelen, een veel grotere meerwaarde heeft voor 
de kerkstraat en haar bewoners en winkelende 
publiek, dan dit stuk dicht te bouwen met alweer 
een stukje nieuwbouw!

Kortom, wij zijn als 
wijkraad tegen het 
verdwi jnen van 
de zitkuil. Ook de 
bewoners van de 
Passageflat en de 
bewoners van de 
a p p a r t e m e n t e n 
boven Jan Linders 
hebben bezwaren 
ingediend bij het 
college. We houden 
u via de wijkkrant 
en onze website 
op de hoogte 
van de verdere 
ontwikkelingen.

ZItKuIl aan de KerKstraat In teGelen
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Gaat Het WIlHelmInapleIn bInnen afZIenbare 
tIJd, dan tocH eIndelIJK “de HuIsKamer” 
van teGelen Worden?

Op zaterdagmorgen 6 februari jongstleden waren 
er verschillende activiteiten op het Wilhelminaplein! 
Wat was daar aan de hand? Een tent en nog al wat 
mensen op de been die ergens op wachtten, maar 
waarop? Uiteindelijk verscheen de kersverse prins 
Luuk1 van d’n Oeles met zijn gevolg. Hij kwam 
het grote bord onthullen waarop 
Antares de koop aanprijst van de 
daar te bouwen appartementen. Zelfs 
wethouder Teeuwen kwam een handje 
helpen. Eindelijk ergens een begin, 
want we wachten eigenlijk al veel te 
lang op de aanvang van de bouw. 
Als de bouw begint kan ook de herin-
richting van het hele Wilhelminaplein 
beginnen. De wijkraad en de bewoners  
van Tegelen kijken uit naar wat de 
huiskamer van Tegelen moet gaan 
worden. Niet voor niets was een 

groot deel van de wijkraad aanwezig op deze  
presentatie!

Na de onthulling van het bord konden aspirant-
kopers en andere geïnteresseerden al meteen in de 
tent terecht voor informatie. Het bleek dat daar heel 

wat mensen gebruik van maakten. 
Wonen in “Cordis Tegula”, zoveel als 
hart van Tegelen, spreekt blijkbaar 
toch aan. Pas als de helft van de  
29 appartementen verkocht zijn, 
gaat de eerste schop de grond in.  
De wijkraad hoopt dat dit niet al 
te lang meer gaat duren. Op dit 
moment (maandag 16 maart) zijn 5 
appartementen verkocht en zijn er 6 
serieuze reserveringen.  Er blijkt nog 
steeds veel interesse te zijn voor deze 
appartementen.
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de wijkraad heeft goede redenen om aan 
te nemen dat het 3 Kronen kunstwerk 
daadwerkelijk gerealiseerd zal worden.  
de heer Jos Wolbertus van de Heemkundige 
Kring tegelen en de heer piet Hovens van 
de culturele raad in tegelen hebben zich 
spontaan bereid getoond om samen met 
onze wijkraad dit hernieuwde initiatief te 
ondersteunen. 

Met de steun van deze organisaties in de rug heeft 
het bestuur van wijkraad de Noordkern opnieuw 
een brief gezonden aan het college van B&W, met 
het verzoek om hier gelden voor vrij te maken. 
De wijkraad heeft signalen ontvangen dat het 
adviesplatform positief heeft geadviseerd richting 
bestuur van de gemeente Venlo. Definitieve 
besluitvorming zal spoedig plaatsvinden, waarna 
boven genoemde aanvragers onmiddellijk 
beginnen met de plannenmakerij en vervolgens 
de uitvoering. 

De wijkraad en met haar veel Tegelenaren willen 
graag dat er een kunstwerk gerealiseerd wordt 
tegenover garage G&H. Het gaat hier om een 
historisch gezien interessante plaats omdat 
deze plek, die in de volksmond 3 Kronen wordt 
genoemd, de grens tussen Tegelen en Venlo 
markeerde. Er stond vroeger dan ook een tolhuis. 
Later werd op deze plaats het legendarische café 
de 3 Kronen gerealiseerd waar veel Tegelenaren 
nog goede herinneringen aan bewaren.  
Een speciale plaats, bij de entree van Tegelen, 
die zich prima leent voor het oprichten van een 
kunstwerk. 

Een handtekening van het frisse, net 
geïnstalleerde Venlose college van B&W zal in 
Tegelen met applaus worden begroet. De door  
de jaren heen niet in rekening gebrachte tol zullen 
we dan kwijtschelden…

WIJKraad KrIJGt steun voor realIsatIe 3 Kronen KunstWerK



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaa rgang  7  ■  n r.  1  ■  maar t  20 10

6
WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaa rgang  7  ■  n r.  1  ■  maar t  20 10

vorig jaar juni tijdens de wijkschouw, zei de 
voorzitter van onze wijkraad over dit onderwerp 
onder meer: “De mensen in de wijk gaan het 
centrum van hun leefgemeenschap missen.  
Een handvol woningen op de vrijgekomen plaats 
neerzetten, doet geen recht aan behoeften van de 
wijkbewoners. De plannen moeten toe gesneden zijn 
op de behoefte van de wijk. Elke gemeenschap heeft 
een eigen identiteit en daarmee hebben we rekening 
te houden. De wijkraad wil graag dat het 
gemeentebestuur, de gemeenteraad en het 
kerkbestuur er rekening mee houden dat op deze 
plek iets gerealiseerd gaat worden waar onze 

leefgemeenschap wat aan heeft. Het mag duidelijk 
zijn dat de aanwezigheid van het wooncentrum  
“de Nieuwe Munt”, gelegen op een steenworp 
afstand, ook invloed zal hebben op de te maken 
keuzes.
Aan de Noordkern zal het niet liggen, want wij willen 
graag participeren in de plannenmakerij, maar ook in 
de begeleiding en de uitvoering van de plannen.  
Dit past wonderwel in de gemeentelijke plannen van 
het wijkgerichte werken in onze gemeente.  
Het wijkgericht werken beoogt immers dat wijkraden 
van meet af aan intensief bij belangrijke plannen in 
hun werkgebied betrokken worden. Het kan dus niet 

bebouWInG perceel st. JosepHKerK
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beter treffen!
Als alle deelnemers aan de Wijkschouw deze 
gedachte kunnen delen en ons laten meedenken over 
de plannen die er zijn met de Sint Josephkerk, zullen 
wij en onze wijkbewoners daar zeer tevreden mee 
zijn”.

Met deze gedachten in het achterhoofd gingen 
enkele mensen van de wijkraad in gesprek met  
dhr. Nas, de projectleider van de gemeente.  
Het kerkbestuur heeft het kerkgebouw en de 
pastorie te koop aangeboden. De firma Janssen de 
Jong heeft interesse voor 
aankoop en realisering van 
woningbouw op dit 
perceel. Wel heeft het 
college van B&W de 
o n t w i k k e l a a r  a l s 
voorwaarde gesteld, dat de 
historische functie van het 
gebied op een of andere 
manier terug moet komen 
in de plannen. De 
ontwikkelaar zal hierbij de 
wijk moeten betrekken. Dit 
laatste is een uitermate 
be l ang r i j ke  f ac to r . 
Afhankel i jk van de 
ontwikkelingen wordt 
verwacht dat er binnen 
enkele maanden een 
voorlichtingsavond geor-
ganiseerd gaat worden 
voor de wijkraad en de 
bewoners van de huidige 
St. Josephparochie. Dus 
zeker vóór dat alle plannen 
definitief gaan worden.

Enkele verdere opme-
rkingen uit ons gesprek:
• e r  komt  geen 

hoogbouw op de 
vrijgekomen plek.

• of de pastorie ook 

gesloopt wordt is nog niet duidelijk. Misschien 
krijgt dit gebouw een speciale bestemming.

• delen van het kerkgebouw sparen is geen optie, 
gezien de toestand van het gebouw.

• de wijkraad zal steeds optimaal op de hoogte 
worden gehouden van de ontwikkelingen.

• Ger Hensen en Barry Huskes zullen namens de 
wijkraad met de gemeente en of de 
ontwikkelaar communiceren.

• het is in ieder geval zo dat de gehele kavel 
waarop het kerkgebouw staat opnieuw 
ontwikkeld gaat worden (zie bijgaande foto).
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“Vergane glorie”, dat is misschien wel de beste omschrijving van de  “Harmoniezaal“ op dit 
moment. De zaal waar vroeger de culturele festiviteiten, de feesten, de dansavonden en de 
bruiloften plaatsvonden ligt er nu wat troosteloos bij. 
Vooral de van een soort zeildoek geconstrueerde uitbouw op het trottoir ziet er afschuwelijk 
uit. Ongelofelijk dat zoiets ooit is toegestaan! 
Het gebouw zou een aanwinst 
kunnen zijn voor de Posthuis-
straat, maar dan moet er eerst 
gerestaureerd worden. Dat er 
in Tegelen behoefte is aan een 
horecaonderneming lijkt inmid-
dels wel duidelijk. Is er dan  
niemand die geld wil investeren 
in een dergelijk project? 
De huidige eigenaar blijkbaar 
niet, want die laat het naar ons 
idee te veel verpauperen door 
leegstand!

lelIJK

mooI en lelIJK

Dit pand, liggend op de hoek St.Josephstraat / Paul Guillaumestraat stond al eens eerder 
in deze rubriek, maar werd toen als lelijk aangemerkt! Het was toen al langere tijd een 
onbewoond en dichtgespijkerd huis. 
Inmiddels is dit karakteristieke pand schitterend verbouwd. Het is een regelrechte aanwinst 
in deze buurt. Ondanks dat het een ouder huis is, heeft het een geheel eigen en moderne 
uitstraling. Het is een goed voorbeeld van hoe een gebouw een ander aanzicht krijgt, als het 
rigoureus en degelijk wordt aangepakt. 

mooI
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verGaderInG d.d. 10 nov. 2009:

bespreking verslag van: bewoners doen 
hun woordje... 22 sept. 2009.: 

✮	Plataanstraat: De oplossing is er. Betrokkenen 
moeten zich melden bij de gemeente.

✮	Meer parkeerplaatsen creëren aan de 
Lisdodde en de Morgenster. Er is een gemeentelijke 
delegatie ter plekke gaan kijken. Er wordt nu 
naarstig gezocht naar mogelijkheden. Het ligt op de 
tekentafel. 

✮	De doorgang tussen Zeeman en Rabobank. 
Er worden momenteel plannen uitgewerkt.  
Alle instanties zitten op één lijn.

✮	Snoeien aan de Riviersingel is niet gebeurd. 
Er wordt opnieuw actie ondernomen. 
 
✮	Het linksaf slaan bij de uitrit parkeerterrein AH 
wordt zeer slecht opgevolgd. Er ontstaat een een 
discussie over deze kwestie: politie kan daar niet 
blijven staan om steeds op te letten, bezwaarschrift 
van bewoners is niet ontvankelijk verklaard, een 
en ander is niet goed genoeg aangegeven, door 
wie en hoe wordt het geheel geëvalueerd enz… 
Afgesproken wordt dat het einde van de proef 
afgewacht wordt.

nIeuWe vraGen en KWestIes:

✮	Grotestraat. Er is een klachtenlijst opgesteld 
waarvoor de direct betrokken bewoners gepolst 
zijn in een tweetal sessies, Er waren negatieve maar 
ook positieve opmerkingen. De gemeente probeert 
nu geld vrij te maken om de heikele punten op te 
lossen.
 
✮	Een mevrouw uit de Passageflat Muntstraat 
heeft geconstateerd dat het onderhoud op een 
nabijgelegen parkeerplaats, waar ook containers 
staan, schandalig is. De gemeente moet hier 
dringend wat aan doen.

✮	Iemand vindt dat in de Muntstraat bijna bij 
het kruispunt met de Bongerdstraat een venijnig 
bochtje zit waar je al gauw tegen de trottoirband 
rijdt. Wit maken van die band is al voldoende. 

✮	Nabij de Zilverplak vlak bij het spoor liggen 
heel veel bladeren op gemeentegrond die nodig 
verwijderd moeten worden. 

✮	Mevr. Moldenhauer stelt zich voor als de 
nieuwe directeur van basisschool De Wingerd.  
De wijkraad is blij dat de goede samenwerking met 
deze school gecontinueerd gaat worden. Volgens 
haar zijn de borden kort parkeren en lang parkeren 
voor het schoolgebouw verwisseld. De gewijzigde 
verkeerssituatie in de Van Wevelickhovenstraat 
werkt overigens nog niet optimaal. 

     beWoners doen Hun

woordje.....!!! 
Bewoners doen hun woordje ………….!!!          
Op iedere vergadering van onze 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 terug- 
vinden in de wijkkrant of ziet men mettertijd terug in de wijk zelf. 

 

de noordKern
teGelen

Lees verder op pagina  10
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✮	Een bewoner van de Meidoornlaan houdt 
in zijn directe buurt de boel een beetje schoon en 
verzorgt bovendien de perkjes rond een zestal 
bomen, nabij De Poort. Omdat de bandjes rond 
die perkjes te diep liggen wordt daar overheen 
gefietst waardoor de zelf betaalde planten kapot 
gaan, bovendien zijn die bandjes gebroken omdat 
ze te licht zijn. Hij vraagt of daar niet wat zwaardere 
nieuwe bandjes geplaatst kunnen worden. 

✮	Iemand geeft te kennen dat de boombakken 
op de Grotestraat en Kerkrstraat in zijn ogen echte 
“roestbakken” zijn.

✮	Om dat er bij onze gasten 3 leden van het 
Buurtpreventieteam aanwezig zijn wordt daar 
even aandacht aan besteed. Dit team is voor 
het veiligheidsgevoel een sterke verbetering. 
De Wijkraad en de stadscoördinator zijn trots 
op deze mensen! Ze zijn een aanwinst voor 
Tegelen! In de wijkkrant die binnenkort verschijnt 
wordt uitgebreid aandacht gegeven aan dit 
Buurtpreventieteam.

verGaderInG d.d. 12 Jan. 2010:

De voorzitter heet iedereen van harte welkom 
en blikt even terug op het afgelopen jaar 2009.  
De nieuwe voorzitter, de wijkschouw, het overlijden 
van Coen en de inzet van de wijkraad in het 
algemeen..

bespreking verslag van: bewoners doen 
hun woordje... 10 nov. 2009.: 

✮	Op dit moment wordt het plan uitgewerkt van 
de doorgang bij de Rabobank/Zeeman. Dhr.van 
Lier uit enige onvrede na een contact wat hij heeft 
gehad met mevrouw Eva Hofman van Vitalis. 

✮	Iemand vraagt of de gemeente ook het stuk 
grond kan bijhouden langs de afrastering (aan de 
kant van de spoorlijn) van de muntsstraat naar de 
Zilverplak. Is het mogelijk dat ook het stuk grond 
langs de spoorlijn aan de achterkant van de 
appartementen aan de Industriestraat gesnoeid 
kan worden? 

✮	Het probleem met de containers bij de 
appartementen aan de Muntstraat is opgelost.

✮	De verkeersborden bij basisschool de 
Wingerd zijn nog niet aangepast. 

✮	Aan de Meidoornlaan zijn de bandjes 
rondom de bomen niet vervangen. Hier wordt 
voorlopig niets aan gedaan. Aan de Meidoornlaan 
(lage nummers) zijn de bandjes rond bomen 
wel behandeld afgelopen jaar. Klopt maar daar 
waren de trottiors helemaal ontzet, daar zijn 
de boomwortels gekapt, de bandjes zijn niet 
vervangen.

✮	De Grotestraat: Er is een klachtenlijst 
opgesteld over de Grotestraat. Hier is het volgende 
uitgekomen: het fietspad wordt breder gemaakt,  
er komen drie parkeerplaatsen bij en op het 
gedeelte van de grotestraat ten noorden van het 
centrum worden de parkeerplaatsen weggehaald. 
Op het gedeelte dat nog niet is aangepakt ter 
hoogte van de Sint Martinuskerk, wordt later een 
rode fietsstrook aangebracht.

nIeuWe vraGen en KWestIes:

✮	Mevr. Jacobs van de Morgenster vraagt hoe de 
door haar ingebrachte plannen verder zijn verlopen. 
Het gaat voorspoedig! De plannen zijn duidelijk en er 
zal gauw concreet aan gewerkt worden. 
 
✮	Mevr.Jacobs geeft ook aan dat er voor de 
Maasveldschool niet voldoende is gestrooid!  
Er is op meer plaatsen niet of nauwelijks gestrooid!  
De gemeente volgt het gladheidsbestrijdingsplan. 
Hier kunnen we verder vrij weinig aan doen.  

✮	Volgens dezelfde mevrouw zijn er door 
de Tegelse burgers 290 bezwaarschriften (bij 
winkels lagen formulieren waar bewoners naam 
en handtekening op konden zetten) ingediend 
tegen de bouwplannen op het wilhelminaplein. 
De gemeente heeft deze plannen volgens deze 
mensen zomaar van tafel geveegd. Helaas.....de 
gemeenteraad heeft jaren geleden al de plannen 
goedgekeurd. De plannen kunnen nu dus niet 
meer tegengehouden worden. De verkoop van de 
appartementen gaat gauw beginnen en dan zijn 
ook de concrete plannen bekend. Wat gebeurt 
er met de markt? Wat gebeurt er met de kermis?  
Hoe wordt het uiterlijk van het plein? De wijkraad 
houdt alles zo goed mogelijk in de gaten. 
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✮	Een meneer maakt melding van hondenpoep 
nabij de Sint Jozefkerk. Wat kan hieraan gedaan 
worden? De honderbezitters moeten hier zelf op 
letten, want wij kunnen hier niets aan doen..... zoals 
op zoveel plaatsen, helaas. Bovendien wordt de 
kerk op korte termijn gesloopt.

✮	Vroeger was er een oversteekplaats van 
Staccato naar de zonnestudio. Komt deze zebra nog 
terug? Nee, deze wordt niet teruggeplaatst. 

✮	Mevrouw Moldenhauer bedankt de wijkraad 
voor de samenwerking bij het optuigen van de 
kerstboom aan de Plechelmusstraat. Het was een 
gezellige en sfeervolle ochtend. Nu alleen nog een 
nieuwe kerstboom! 
 
✮	Dhr Gielen en dhr. Lucker geven aan 
dat er problemen zijn met de ondergrondse 
containers bij het Medaillon. Bij het legen van 
deze containers laten de wagens een vieze drap 
achter. Waarschijnlijk lekt de wagen van de  
Fa. Gansenwinkel. Dit is onacceptabel. Men heeft 
dit al vaker via het servicepunt van de gemeente 
gemeld. Het antwoord is dat ze de situatie 
onderzoeken. Als er auto’s verkeerd geparkeerd 
staan kan de auto die komt ophalen er niet bij 
komen en moet onverrichter zake weer vertrekken. 
Kunnen de containers niet aan overkant geplaatst 
worden, dat is vooral nu er waarschijnlijk nog 
een container voor plastic bijkomt makkelijk te 
realiseren. Een en ander verdient alle aandacht, 
want zo kan dit niet langer. 

✮	Iemand vraagt of er bij het nieuwe trapveldje 
in het Riethpark een rek geplaatst worden om de 
fietsen te stallen? Nu worden de fietsen op het gras 
gezet en/of tegen de omheining gezet. 

✮	Het eind van de Venloseweg (aan de 
linkerkant bij de binnenkomst in Tegelen) wordt als 
erg rommelig ervaren. Kan er meer groen komen? 
Een bewoner wil een brief schrijven. 

✮	Hoe gaat de wijkraad om met drugsdealen en 
drugspanden in onze wijk? De wijkagent geeft aan 
dat de politie van veel problemen op de hoogte is. 
Bij signalen wordt er ter plekke gerechercheerd

✮	Een bewoner van de Boskampstraat 
geeft aan dat er veel problemen zijn met de 
maximumsnelheid op deze straat, vooral op het stuk 
tussen de Veldstraat en de Beekpunge. Hier is de 
afgelopen jaren al erg vaak over gesproken op onze 
vergaderingen. 

✮	Een bewoner heeft afgelopen week de 
infomatieavond over de A74 bezocht. Hij heeft 
hier een aantal schokkende dingen gehoord. 
Dat de snelweg A74 in Tegelen komt is duidelijk, 
maar we moeten de randvoorwaarden in de gaten 
houden voor onze wijk. Wat is het standpunt van 
de wijkraad hierin? De wijkraad staat achter de 
meningen van de stichting “Geen Twee Snelwegen”. 
Een lid van onze wijkraad zit in deze stichting en 
geeft uitleg. 

reactIe WIJKraad: 

na intern beraad blijft de wijkraad bij het 
eerdere besluit zich te conformeren aan de 
mening en maatregelen van “Geen twee 
snelwegen”. daarom zijn we immers ook 
vertegenwoordigd in deze stichting.

veel van de hierboven genoemde punten zijn al 
opgelost of er wordt aan gewerkt!



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaa rgang  7  ■  n r.  1  ■  maar t  20 10

12
WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaa rgang  7  ■  n r.  1  ■  maar t  20 10

sinds afgelopen zomer is in het oude pand van 
de apotheek aan de Gasthuisstraat de 
Hinkelbaan gevestigd. oprichters shariselle 
peeters en monique van tilborgh liepen al 
langer met het plan rond om in de wijk een bso 
op te zetten. Ze vonden dat er behoefte was aan 
een buitenschoolse opvang voor kinderen, 
waar kinderen van werkende ouders voor en na 
schooltijd en in vakanties konden worden 
opgevangen. van het ene plan kwam het 
andere, en toen het pand aan de Gasthuisstraat 
in de verhuur kwam, was alles gauw geregeld. 

In juli 2009 zijn Shariselle en Monique gestart met 
de BSO. Kinderen kunnen er opgevangen worden 
tussen 06.30 uur en 8.45 uur. Naschoolse opvang 
vindt plaats van 15.00 uur tot uiterlijk 19.00 uur. Op 
woensdag worden er vanaf 12.00 uur kinderen 
opgevangen. Ook is er vakantieopvang mogelijk. In  
november zijn ze ook gestart met een dagbesteding 
voor senioren. Dit doen ze op dinsdag en 
donderdag. Er zijn volgens hun te weinig 
mogelijkheden in de wijk voor dagbesteding 
voorsenioren en aangezien het pand een groot deel 
van de dag leeg stond, konden ze De Hinkelbaan 
ook gebruiken voor andere activiteiten. 

Monique en Shariselle vinden het belangrijk dat de 
mensen die in de wijk wonen elkaar ontmoeten, en 
ook begrip en respect voor elkaar hebben. Ze willen 
een huis van de wijk maken waar buurtbewoners 
zich kunnen ontmoeten. De mix van kinderen en 
ouderen die nu ontstaat op dinsdag en donderdag, 
is heel belangrijk en leuk voor beide groepen. 

Op de dinsdag en donderdag is er dus een 
seniorenopvang. Bij voldoende deelnemers starten 
ze ook op de maandagen met dagbesteding voor 
senioren. Tegen een vergoeding kunnen mensen  
zonder een  CIZ-indicatie  ook  op De Hinkelbaan 
terecht. Senioren  zonder indicatie, die eenzaam zijn 
, behoefte hebben aan gezelligheid of een praatje, 
zijn welkom. Waar nodig kan er voor vervoer 

gezorgd worden. De meesten komen echter lopend 
of worden door familie gebracht en opgehaald. Er 
worden voor deze mensen allerlei activiteiten 
georganiseerd, zoals bloemschikken, fotolijstjes 
maken, wenskaarten maken, kaartspelletjes, etc.. 
Ook word er gezamenlijk gekookt en gegeten 
tussen de middag.    
Monique en Shariselle worden ondersteund door 
enkele vrijwilligers maar zijn nog op zoek naar meer 
vrijwilligers voor vaste dagdelen of voor hulp bij 
bepaalde activiteiten.  

Geregeld worden er themamiddagen 
georganiseerd. Kort gelden stond “Gezond ouder 
worden” op het programma. Er zijn nu plannen voor 
een themamiddag over “dementie” en “depressie”..  

In de toekomst willen de dames dat De Hinkelbaan 
nog meer gebruikt gaat worden door de mensen in 
de wijk. Zo is er kort geleden geëxperimenteerd met 
een kookclub voor vrouwen van verschillende 
culturen. Deze middag was een succes, dus zijn er 
plannen om deze kookclub maandelijks te 
organiseren. Ook zijn er plannen voor een open 
inloop op woensdagochtend. Wijkbewoners kunnen 
de krant lezen onder het genot van een kop koffie en 
een gezellige babbel. Het buurtpreventieteam dat in 
onze wijk actief is, heeft De Hinkelbaan als 
thuisbasis.

Bent u nieuwsgierig geworden? Heeft u zelf een 
idee voor een themamiddag/avond of wilt u iets 
organiseren met de mensen uit de wijk.
Loop dan eens binnen en informeer naar de 
activiteiten die georganiseerd worden. Iedereen is 
welkom! Voor meer informatie kunt u de site 
bezoeken of belt u met De Hinkelbaan.

www.dehinkelbaan.nl 
077-3260061

Het HuIs van de WIJK : 

ontmoetInGscentrum de HInKelbaan
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acHterompaadJes
Vind u het ook niet veilig en onguur in de achter-
ompaden, vooral in de late avonduren is het er 
soms erg eng. 
Maar er komt een oplossing aan dankzij de over-
eenkomst tussen Antares en Essent. Maak er 
gebruik van zodat u veiliger naar huis kunt.

Huurders in Tegelen van wooncorporatie Antares  
kunnen van nu af ook gratis energiezuinige led-
verlichting krijgen voor “donkere achterom- 
paadjes”. Bewoners kunnen liefst gezamenlijk 
een formulier daartoe invullen dat bij Antares te  
verkrijgen is. Antares heeft afspraken gemaakt 
met Essent voor aansluiting op het elektriciteitsnet  
voor de verlichting in de openbare ruimte.

buurtpreventIeteam teGelen

                                   tWee aspIrant-leden

Het buurtpreventieteam, dat vooral in het centrum van Tegelen actief is, heeft behoefte aan uitbreiding. 
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op! Contactgegevens: Jeroen Wijnen 
van Veiligheid en Handhaving - Gemeente Venlo: j.wijnen@venlo.nl Telefoonnummer : 077-3596322.

In de vorige wijkkrant en op de laatste vergadering hebben we een oproep 
gedaan voor nieuwe leden. Hierop hebben we twee reacties gekregen van 
2 wijkbewoners. In eerste instantie functioneren de heren Wim v. Horck en 
Ruud Marshall in onze wijkraad als aspirant-lid mee. Als dat goed bevalt 
gaan zij definitief deel uit maken van de Noordkern.

 

de noordKern
teGelen
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Er wordt momenteel flink gewerkt aan de Nieuwe 
Munt. Elke week zie je dat de bouw langzaam maar 
zeker vordert. Het belooft een schitterend complex 
te worden, waar het voor bewoners en bezoekers 
goed toeven zal zijn! Het is natuurlijk van belang dat 
de verschillende wooneenheden makkelijk 
onderling te bereiken zijn, maar ook vanaf de 
invalswegen moet het makkelijk te vinden en te 
bereiken zijn. 

Op uitnodiging van Antares zijn twee leden van de 
Noordkern onlangs de plannen voor de 
infrastructuur gaan bekijken. Aan de hand van een 
paar “lappen” van tekeningen werd al gauw 
duidelijk dat men terdege diepgaand had 
nagedacht over allerlei logistieke problemen. De 
wegen op het complex zijn gewone openbare 
wegen met verkeersborden en de normale 
verkeersregels worden er van kracht. Er komen 
voldoende openbare parkeerplaatsen. Voor een 
aantal bewoners en of verzorgers komt er een 
parkeer garage. Een aangepaste uitstraling wordt 

gerealiseerd door een eigentijdse beklinkering. 
Extra aandacht wordt gegeven aan de 
voorzieningen die nodig zijn voor de lichamelijk 
gehandicapte mensen.

Aan de Venloseweg komt er uit veiligheids-
overwegingen geen in- en uitgang. Deze worden 
gerealiseerd aan de Broeklaan en de Van 
Wevelickhovenstraat. Bijgaande foto geeft een 
beeld hoe het plan er vanuit noordelijke richting uit 
komt te zien. De hoofdwegen van de nieuwe Munt 
zijn aardig te volgen. De foto hieronder laat een 
totaaloverzicht zien vanuit zuidwestelijke richting.
Wijkraad de Noordkern wordt op de hoogte 
gehouden van nieuwe ontwikkelingen of 
wijzigingen in zake de plannen. Wij houden u op de 
hoogte!

Infrastructuur  de  “nIeuWe munt “
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• Groenvoorzieningen
• Reiniging 
• Onderhoud straten en wegen
• Straatverlichting
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• Ongediertebestrijding
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• Heroïnespuiten
• Gladheidbestrijding
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• dinsdag 25 mei
• dinsdag 13 juli
• dinsdag 14 september
• dinsdag 9 november
• dinsdag 14 december

Al deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in Grand-cafe  
“ut Zaelke” aan de Arienstraat.

servIcenummer

openbare 
verGaderInGen
In  2010
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