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Het kan u niet ontgaan zijn dat er op 9 juni 
jl. gestemd moest worden. Levensgrote 
aanplakborden her en der, volgeplakt met de 
mooiste beloftes. Kranten stonden vol met de 
mooie boodschappen. Het werd al helemaal te 
gek met het oranje gevoel dat het hele land, 
maar ook onze wijk, overspoelde. En nu maar 
afwachten of onze jongens op het Binnenhof  
én op het veld het goed gaan doen! De 
toekomst zal het leren!
De redactie van uw wijkkrant heeft in ieder 
geval weer geprobeerd er een leuke en mooie 
krant van te maken. Misschien wel een van de 
laatste in deze uitvoering. U leest er meer van 
in dit nummer.
De première van de passiespelen werd 
bijgewoond door Hare Majesteit Koningin 
Beatrix. Een eer voor de spelers, onze wijk en 
onze gemeente.
De bezuinigen in onze gemeente maken 
het er voor vele clubs en verenigingen 
niet makkelijker op. Ook de alarmerende 
berichten over de groenvoorzieningen en 
het verwijderen van de helft van het aantal 
afvalbakken baart uw wijkraad zorgen. Maar 
zeker niet te vergeten de straatverlichting die 
eerder uitgaat, waardoor het veiligheidsgevoel 
op straat nog minder wordt.
Toch hoop dat ik dat door al dit nieuws, de 
vakantieperiode die er aankomt voor uw allen 
goed weer meebrengt en dat u mag genieten 
van uw welverdiende rust.
Ook de redactie en de andere leden van de 
wijkraad gaan er enkele weken tussenuit.

Veel leesplezier en ik wens alle wijkbewoners 
een fijne en zonnige zomervakantie. toe

Ger Hensen, Voorzitter
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Het was op een mooie zondagmorgen in april dat ik 
een wandeling maakte en langs de Doolhof kwam. 
Ik hoorde muziek, werd nieuwsgierig en liep naar 
binnen. Ik zag enkele spelers, in prachtige kleding, 
die aan het repeteren waren.

Wat ik daar zag overtrof mijn verwachtingen. Het 
decor van de doolhof was helemaal veranderd.

Ik waande me even in een andere tijd. De nieuw 
gebouwde kleine huisjes langs de rand, de plek 
waar eens een vijver lag was omgetoverd een 
woestijnvlakte. Er lagen echte rotsblokken en 
woestijnzand.

Op 16 mei vond de première, iets waar de 
organisatie en de spelers naar hadden uitgekeken.

Een hoge eer viel hen te beurt, want Hare Majesteit 
koningin Beatrix kwam de eerste voorstelling 
bijwonen. Een opsteker voor de spelers.

De gemeente en de hovenier hadden er voor 
gezorgd dat al het groen in de omgeving er piekfijn 
bijlag. Ook uw wijkraad heeft gemeend om hier 
een steentje aan bij te dragen. We hebben een 
achttal extra bloemenzuilen laten plaatsen rondom 
de entree en toegangsweg. Het geheel ziet er nu 
perfect uit en is visitekaartje voor de spelen en voor 
heel Tegelen.

Petje af voor de spelers en organisatie! Wij wensen 
hen allen veel succes toe.

PassIesPelen 2010
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Het was voormalig wethouder Jan Lamers die de 
Tegelse bevolking vorig jaar per brief liet weten 
dat de gemeente maatregelen ging nemen 
om de problemen met de ontsluiting van het 
parkeerterrein bij Albert Heijn tegen te gaan. 
Deze problemen zoals filevorming bij het verlaten 
van het parkeerterrein zijn ontstaan na de aanleg 
van de rotonde bij de kruising Raadhuislaan en 
de Kerkstraat als onderdeel van het verkeersplan 
Tegelen. 

De wethouder gaf in die brief aan dat de 
gemeente bewust niet had gekozen voor een 2e 
ontsluitingsweg van het parkeerterrein in de vorm 
van de aanleg van een aftakking op de rotonde 
vanwege de verkeersveiligheid en het betrekken 
van het Raadhuis bij de Kerkstraat. 

De maatregel die de wethouder voorstond was 
een verplichte rechtsaf bij het verlaten van het 

parkeerterrein. Zo is ook geschied. De wethouder 
gaf in dezelfde brief ook aan dat volgens hem:”de 
verplichte rechtsaf de meeste problemen zal 
oplossen, maar indien dit niet het geval
is zullen we bekijken welke andere maatregelen 
noodzakelijk zijn”

We zijn bijna een jaar verder en het is nu tijd om de 
balans op te maken. Heeft de verplichte rechtsaf 
gewerkt bij het voorkomen van de opstoppingen? 
Het antwoord op deze vraag is, NEE. Dit blijkt ook 
uit de poll die de wijkraad op www.denoordkern.nl 
heeft gehouden.

Wat nu? Er is een duidelijke toezegging gedaan 
door onze voormalige wethouder,  verantwoordelijk 
voor stadsdeel Tegelen dat indien de verplichte 
rechtsaf niet zou werken er bekeken zou worden: 
“welke andere maatregelen noodzakelijk zijn” 

Wijkraad de Noord-
kern is van mening 
dat de verplichte 
rechtsaf d.m.v ver-
keersborden slecht 
gelezen wordt door 
bestuurders. Dit ziet 
de wijkraad graag 
anders door een 
duidelijke markering 
op het wegdek 
aan te brengen. 
Een goedkope en 
simpele ingreep die 
het oorspronkelijke 
idee om geen extra 
ontsluiting van het 
parkeerterrein aan te 
leggen in tact laat. 

OntsluItInG ParKeerterreIn
albert HeIJn raadHuIslaan

mOet beter
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Zoals u in onze vorige editie heeft kunnen lezen, 
werd op zaterdag 6 februari de aftrap gegeven voor 
de verkoop van de 29 appartementen in “Cordis 
Tegula”, de twee nieuwe woongebouwen die op 
het Wilhelminaplein gebouwd gaan worden .  Er is 
voldoende belangstelling en Antares is van mening 
dat in december de helft van alle appartementen 
verkocht zijn. 

Voordat er daadwerkelijk met de bouw begonnen 
kan worden, zal er het nodige voorbereidende werk 
gedaan worden. Leidingen moeten verlegd worden 
en een transformatorhuisje wordt verplaatst. Op 
de plaats van het oude Tegelse kerkhof wordt 
archeologisch onderzoek gedaan. De vondsten 
zijn zeer interessant en gaan mogelijk terug tot 
de achtste eeuw. Dit werk zal enkele maanden in 
beslag nemen.

De verkoop van de appartementen gaat intussen 
gewoon door. Binnenkort opent Antares een 
informatiepunt voor belangstellenden in zaal “De 
Kievit” aan de Grotestraat. 

De bouw van “Cordis Tegula” zal ongeveer 
anderhalf jaar in beslag nemen. Daarna wordt het 
Wilhelminaplein onder handen genomen. Het plein 
moet dan weer net als vroeger de huiskamer van 
Tegelen worden. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen.

Het WIlHelmInaPleIn WOrdt 
KlaarGemaaKt vOOr de bOuW van 
COrdIs teGula
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Al langer is bekend dat we de goedkeuring en de 
financiën rond hebben. De 3 Kronen commissie, 
met daarin Huub Peeters, Jos Wolbertus en Piet 
Hovens hebben onlangs, samen met Denise 
van Meegeren (ambtenaar cultuur van de 
gemeente) een uitgebreid gesprek gehad met 
de beoogd kunstenaar, oud Tegelenaar Nicolas 
Dings. In dit gesprek kwam onder meer naar 
voren dat een gietijzeren monument zoals we 
dat voor ogen hadden meer geld kost dan een 
monument van brons. Mede omdat brons iets 
meer mogelijkheden biedt is toch besloten om dit 
materiaal te kiezen.
Ook de locatie, de strook op de Venloseweg nabij 
het kruispunt met de A73, hebben we met de 
kunstenaar bekeken. Daar zijn onlangs een zestal 
bomen geplant in het kader van de verfraaiing 
van Venlo voor de Floriade. De kunstenaar ziet 
hele goede mogelijkheden om tussen de bomen 
een mooi passend kunstwerk te realiseren! De 
commissie is enthousiast over de plannen zoals 

die door Nicolas Dings werden aangegeven. Zijn 
ideeën spraken zeer aan en zijn een goede basis 
voor een overeenkomst.Onze verwachtingen zijn 
hoog gespannen. We moeten echter tot september 
wachten, want dan komt de kunstnaar een 
duidelijk schetsontwerp toelichten en komt er een 
definitief besluit! We blijven iedereen op de hoogte 
houden.

stand van zaKen GedenKteKen 3 KrOnen.
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deze studie onderzoekt de mogelijkheid, de 
eventuele noodzaak en wensen om de functies 
van de doolhof en de  Haandert in “elkaar te 
schuiven”. Het voordeel kan dan zijn dat de 
accommodatie veelzijdiger is, beter afgestemd 
kan worden en dat de exploitatie meer rendabel 
is. let wel het is een studie die een bijdrage kan 
leveren aan de ontwikkeling van de schaarse 
accommodaties in tegelen. In ieder geval geeft 
het aanleiding om over deze materie na te 
denken. Wij geven hier een beknopte 
samenvatting van deze haalbaarheidsstudie, 
die na opdracht van de besturen van de 
Haandert en de doolhof, tot stand is gekomen. 

Het globale geheel.
Wilhelminaplein. Dit is de Huiskamer in wording. De 
appartementengebouwen moeten er nog komen en 
het opknappen van het Wilhelminaplein en het 
Smidspleintje moet nog gebeuren. Het 
verkeerssituatieplan is nagenoeg klaar. 
Raadhuisplein en omgeving. Dit gebied is geschikt 
voor een studiecentrum en kleinere openbare 
evenementen en blijft uitvalsbasis voor de 
weekmarkt.
Drink/Haandert/Doolhof. Hier kan een groter 

parkgebied komen en bovendien het Cultuurpark de 
Doolhof, waarop deze studie speciaal gericht is. Dit 
wordt dan wel een ingrijpende operatie!

Op onderstaande kaartje is bovenstaande situatie in 
kaart gebracht.

Drink/Haandert/Doolhof nader beschouwd.
mogelijkheid 1   de komende jaren de huidige 
situatie handhaven.
De komende zes jaar is door de gemeente een 
bedrag van 500.000 euro gereserveerd voor de 
Haandert. In 2008 verscheen een rapport naar de 
kwaliteit en technische voorzieningen waaruit bleek 
dat er een renovatie nodig was van ruim 2.000.000 
euro. In 2009 stelde de gemeente 500.000 euro 
beschikbaar. Het behoeftebedrag zal oplopen tot 
een bedrag van ongeveer 2.500.000 euro in 2018.

mogelijkheid 2   de functies van de Haandert 
overhevelen naar complex Gemeentehuis/
Postkantoor.
Er zal dan veel gesloopt en herbouwd moeten gaan 
worden. Dit gaat miljoenen kosten. De vraag is of dat 
veel zin heeft. De al in grote problemen verkerende 
Doolhof blijft zelfstandig. Is dat wel mogelijk?

mogelijkheid 3    nieuw 
Cultuurpark de doolhof.
Er wordt geïnvesteerd in een 
nieuw cultuurcentrum. Er 
ontstaat dan de structuur zoals 
die aangegeven is in het 
voorgaande kaartje. 
Het nieuwe complex kan twee 
zalen krijgen met 200 en 400 
zitplaatsen, maar is samen te 
voegen tot een zaal met 600 
stoelen. Deze zaal kan 

HaalbaarHeIdsstudIe Cultuur ParK de dOOlHOf.
(samenGaan van de Haandert en de dOOlHOf)



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaa rgang  7  ■  n r.  2  ■  j u l i  20 10 WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaa rgang  7  ■  n r.  2  ■  j u l i  20 10

7

gekoppeld worden aan een overdekbaar gedeelte 
van de Doolhoftribune. Als gelijktijdig de Doolhof 
zodanig heringericht wordt dat uitvoeringen ook 
voor 800 of 1200 bezoekers aantrekkelijk worden, 
dan zouden er zes podia ter beschikking komen met 
2500 zitplaatsen. Bij geluidsoverlast en slecht weer 
zijn er dan meer mogelijkheden.
Door sloop van de Haandert komt er meer ruimte 
voor een parkacht ige omgeving en 
parkeerterreinen.  Er is veel kans op een meer 
rendabele exploitatie.

Zie het kaartje hieronder voor een goed overzicht.

 Planning in tijd.
Zodra een positief principebesluit over het 
cultuurcentrum maatschappelijk breed wordt 
gedragen (2010) dient eerst een programma van 
eisen opgesteld te worden aan de hand van de 
vereisten door de verwachte gebruikers (2011). Pas 
daarna kunnen er schetsplannen ontworpen 
worden ter verdere doorrekening van de 
investeringskosten (2012). De uitvoering kan 
plaatsvinden in het jaar 2014, zodat het 

cultuurcentrum voor de Passiespelen 2015 
opgeleverd kan worden.

 Wat vindt wijkraad de Noordkern.
• Sporthal “de Gulick” wordt vrijwel zeker gesloopt! 

Waar wordt een nieuwe sporthal geprojecteerd? 
Hopelijk toch niet in het buitengebeid van 
Tegelen? Sporters, dus ook de jonge kinderen in 
onze wijk, moeten de hal veilig kunnen bereiken!

• Wat kan er aan geluidsoverlast worden gedaan in 
een hernieuwde Doolhof?

• De eerste jaren wordt Martinushof nog niet 
onttrokken aan de gezondheidszorg.  Maar wat 

gebeurt er met het 
gebouw en/of perceel als 
Mar t inushof  wordt 
afgebroken?
• De bibliotheek een 
andere plaats geven is 
nog zo gek nog niet, maar 
waar moet dat dan zijn?  

• De haalbaarheids-
studie is een waardevol 
onderzoek naar de 
mogelijkheden die er zijn 
om de accommodatie-
problemen goed op te 
lossen.
• Er zijn ook nog 
andere instanties en/of 
initiatiefnemers. Ook zij 
kunnen een beroep doen 
op publiciteit in deze 
wijkkrant. Melden kan via 

onze site.
• De wijkraad wil graag optimaal geïnformeerd 

worden door de gemeente en andere instanties 
en/of stichtingen als het gaat om centumplannen, 
gedachten of uitvoeringen.
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mOOI en lelIJK dIt Keer bIJ elKaar!

Op de hoek Hoogstraat /Hoekstraat ligt een van de mooiste plekjes van oud Tegelen. Een 

prachtig gezicht op de fotogenieke Martinuskerk en op de voorgrond een schitterend 

ouderwetse, goed bijgehouden moestuin. Waar vind je zoiets nog? Als je op deze plaats 

staat waan je je een eeuw terug in de tijd.

Niet echt lelijk, maar toch een beetje dissonant, is het plastic in een rommelige hoek. 

Natuurlijk zijn die elementen functioneel, maar toch… De combinatie op de foto is op zich 

toch uniek, de tegenstelling van het oude dorpsgezicht en het moderne leven!

mOOI + lelIJK

buurtPreventIeteam teGelen

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
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verGaderInG d.d.  9 maart  2010:

bespreking verslag van:   bewoners doen 
hun woordje….   12 jan 2010.: 

✮	Doorgang Rabo/Zeeman. Stadsmanager en 
dhr.v.Lier hebben een goed gesprek gehad. Het 
wachten is nu voornamelijk op het beschikbaar 
stellen van het geld.

✮	Het snoeiplan voorziet in het bijhouden van de 
Riviersingel. actie: Dhr.Jan v.H gaat dit nogmaals 
melden bij Jos Reynders.

✮Zilverplak. Bij de rondgang van 19 jan. is door 
Prorail beloofd dat het onderhoud langs de draad 
uitgevoerd gaat worden.

✮De verkeersborden nabij de Wingerd staan nu 
goed.

✮Meidoornlaan. De betonbanden bij een aantal 
bomen zijn aangebracht. De plantvakken zijn 
vergroot, het ziet er prima uit.

✮Strooiproblemen bij gladheid. Bespreking staat 
op het programma.

✮Wilhelminaplein. De bezwaarschriften zijn 
afgehandeld.

✮Kerstboom Plechelmusstraat. actie: 
Stadsmanager gaat daar in eerste instantie voor 
proberen te zorgen.

✮Klachten Parkzicht. De vereniging van 

huiseigenaren hebben de gemeente aangeschreven 
en een officiële klacht gedeponeerd die in 
behandeling wordt genomen. Zij danken ons voor 
de medewerking.

✮Aan fietsenstandplaats bij het Maasveldcourt 
wordt gewerkt 

nIeuWe vraGen en KWestIes:

✮	GRiviersingel snoeiplan. Het wil maar niet 
lukken met hiermee.  actie: Dhr Jan v.H gaat dit 
nogmaals melden hopende op succes ditmaal!

✮	Dhr Geraeds geconstateerd dat de reclamezuil 
op Plein 1817 niet meer terug is geplaatst. 
actie: Dhr.Huub S. neemt dit mee naar het overleg 
Centrumplan.

✮	Dezelfde persoon vraagt waarom de bomen 
nabij Martinushof gerooid zijn? Deze waren ziek en 
versleten en moesten gekapt worden. Er is daarvoor 
wel een herplant plicht! Waar die herplanting plaats 
vindt is onbekend.

✮	Dhr. Holman vertelt dat er platen bij het 
patronaat zijn verdwenen en dat daar door mensen 
naar binnen kunnen. actie:  De stadsmanager zal 
nagaan wat daar aan gedaan kan worden..

✮	Een mevr. uit de Calvariestraat heeft 
op woensdag 3 maart gezien dat een vijftal 
buitenlandse jongens fietsen probeerden te stelen. 
Zulke gevallen moeten zo snel mogelijk gemeld 
worden.

     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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✮	Dezelfde mevrouw weet te vertellen dat er 
in het pand naast het patronaat clandestien tafels 
en stoelen naar binnen zijn gebracht. Wat moeten 
mensen daarbinnen? Een oudere mevrouw die 
daar ergens in de buurt woont durft uit angst 
voor represailles niets meer te melden. actie:  De 
gebiedsmentor zal de stadsmanager inseinen en 
eens poolshoogte gaan nemen

✮	Een mevrouw vindt dat de struiken bij 
het oversteken nabij de Drink te gevaarlijk zijn 
vanwege de hoogte. Dat is inderdaad zo! actie: De 
stadsmanager zal dit gaan melden.

✮	Dhr.v. Horck klaagt over een dakdekkerbedrijf 
dat over de pas aangelegde betonbadjes is gereden. 
Hij heeft een brief met foto’s naar dat bedrijf 
gestuurd en Antares ingelicht uit protest.

✮	Een bewoner van de Hoekstraat vindt dat de 
uitbater van een naburig café er in zijn buurt een 
zootje van maakt. Verkeerd, lastig en gevaarlijk 
parkeren. Allerlei dozen en rommel stallen enz. Met 
een aantal foto’s laat hij dat ook zien. Er vallen met 
de betreffende persoon geen afspraken te maken. 
actie: Een en ander wordt door gegeven aan de 
stadsmanager die het dan op de juiste plaats gaat 
melden.

✮	Achter het station is een hele rij fietsen 
omgevallen. Er moeten daar meer rekken geplaatst 
worden. actie: De gebiedsmentor neemt dit mee 
voor in het overleg.

✮	Er zijn te vaak rondhangende jongeren bij 
het station met overlast en vernielingen als gevolg. 
Wiel zegt dat de politie, de buurtpreventie en de 
straatcoaches daar al vaker surveilleren. Betere 
verlichting zou misschien al verbetering kunnen 
brengen in de avonduren. actie : De gebiedsmentor 
neemt ook dit mee in het overleg.

verGaderInG d.d.  25 meI. 2010:

 
bespreking verslag van:   bewoners doen hun 
woordje….   9 maart 2010: 

✮	Dhr. v. Lier en de stadsmanager hebben 
regelmatig contact over de voortgang van de 
doorgang Rabo/Zeeman. Een architectenbureau is 

twee plannen aan het uitwerken. Er wordt gewacht 
op de tekeningen. Hagensbouw is een gegadigde 
voor de uitvoering.

✮	De problemen in het bijhouden van het 
snoeiplan in de  Riviersingel zijn volledig opgelost.

✮	De s i tuat ie van de verdwenen 
raambetimmering in het pand naast het patronaat 
is verholpen. Volgens dhr. v. Horck is dit pand van de 
Moskee die alles op zou lossen. De stadsmanager 
geeft nogmaals duidelijk aan dat alles al is geregeld.

✮	De verkeersborden nabij de Wingerd is weer 
niet in orde! actie: De stadsmanager zal samen 
met de verkeers deskundige en de directrice van 
de Wingerd de situatie gaan bekijken om tot een 
afdoende oplossing te komen. 

✮	Volgens de gebiedsmentor is er intensiever 
toezicht toegezegd nabij het station. 

✮	De problemen in de Hoekstraat aangaande 
de rommel die daar gedeponeerd wordt is 
doorgegeven. Dit is niet succesvol aldus de 
klagende bewoner. Hem wordt aangeraden zo vaak 
als nodig is het gemeentelijk servicenummer te 
bellen om herhalingen te melden.

✮	Dhr.v. Horck weet te vertellen dat er weer een 
auto met bouwmaterialen over de pas aangelegde 
perken heeft gereden op de Meidoornlaan. actie: 
Hij kan een mail naar Dhr. Hensen sturen die dan 
Antares zal inschakelen.

nIeuWe vraGen en KWestIes:

✮	De directrice van de Wingerd vertelt dat 
er rond de school veel overlast is van diverse 
hangjongeren. De politie is gewaarschuwd. De 
bewoners, ouders en leerkrachten voelen zich wel 
eens bedreigd. Wat kunnen we doen. Een bewoner 
vult aan, het is een ramp. Ze doen een beetje wat ze 
willen. Op het dak klimmen, tot heel laat voetballen 
en dan mikken op ramen en muren. Ze pesten je 
brutaal het bloed onder je nagels vandaan.
De gebiedsmentor geeft aan dat de straatcoaches 
en de jongerenwerkers zijn ingeschakeld. Een 
aanwezige jongerenwerker vertelt dat ze met de 
hangjongeren praten en op hun foutieve gedrag 
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wijzen. Hij ervaart de problemen wat minder erg dan 
de omwonenden, maar die worden er intensiever 
mee geconfronteerd!
Ook de buurtpreventie komt regelmatig ter plekke. 
Dan houden de jongeren zich even koest!
actie: De diverse betrokken instanties gaan nog 
intensiever samenwerken. alles moet gemeld 
worden bij de politie. Er moet als dat nodig is goed 
overlegd worden. Ook de bewoners, school en 
schoolbezoekers  moeten alles proberen te melden! 
Dan is het mogelijk dat de politie de raddraaiers 
er uit kan pikken en de situatie beter beheersbaar 
wordt.

✮	Enkele bewoners buurt Medaillon snijden de 
problemen aan rond het Maasveldcourt. Er is eerder 
op deze avond een bijeenkomst geweest met het 
zelfde onderwerp, maar door misverstanden zijn 
zij daar niet bij aanwezig geweest. Alle problemen 
worden kort samengevat. Er is veel te veel lawaai, 
soms tot midden in de nacht, ook van ballen die 
tegen de hekken knallen. Er zijn jongeren met 
razende brommers. Er zijn tot laat in de avond of 
nacht hangjongeren die veel lawaai maken. Er wordt 
overal rommel neergegooid, ook in de tuinen van de 
omwonenden. Er worden fietsen tegen de hekken 
gegooid. Kleinere kinderen worden weggejaagd. 
Er worden complete wedstrijden gespeeld en de 
deelnemers komen van heinde en verre. Auto’s 
worden zelfs op particuliere inritten geparkeerd en 
vaker ook op het gras.
De stadsmanager geeft uit het eerste gesprek de 
afgesproken maatregelen weer. actie:  Er komt 
een bord te hangen met daarop duidelijk de regels 
die men op en nabij dat terrein in acht dient te 
nemen. Vooral de tijden zijn van belang. Van 09 tot 
21 uur. Bij overtreding kan handhaving toegepast 
worden. Er komen stootrubbers om het knotsen 
van de ballen te dempen. Er komen prullenbakken. 
Er komt een haag aan de zijkant om het onder een 
auto lopen van kleine kinderen te voorkomen. De 
bank zal worden verplaatst. De strook rondom het 
court zal in orde worden gemaakt. Er komt meer 
toezicht van de straatcoaches. De bewoners zullen 
de mogelijkheid krijgen om bij de uitvoering van een 
aantal maatregelen advies te geven. 

✮	Dhr. Holman bedankt de wijkraad voor de het 
mede organiseren van de Boomfeestdag bij de St. 
Jozefschool op 25 maart j.l. 

✮	De stadsmanager geeft aan dat er enkele 
hondenuitlaatplaatsen worden verplaatst 
op verzoek van bewoners. Zo wordt de 
hondenuitaatplaats bij het Riethpark verplaatst naar 
een strook langs de Metaalstraat.

✮	Dhr.Anema maakt zich zorgen om de Tegelse 
kermis. Mede in verband met koninginnedag 
was het dit jaar teleurstellend. Vroeger was er 
een werkgroep die zorgde voor communicatie 
en advertenties. Hij wil het initiatief nemen om de 
exploitanten, horeca en andere belanghebbenden 
bij elkaar te brengen voor een gesprek. Hij wil graag 
de mening en medewerking van de wijkraad. Deze 
medewerking wordt door de voorzitter toegezegd.

✮	Iemand vraagt wat er gaat gebeuren met 
het terrein van Canoy/Herfkens. Er staat een 
verwaarloosde kas met aantrekkingskracht voor 
jeugd, vandalisme en clandestiene overnachtingen. 
Actie: De stadsmanager zegt toe om met de 
bewoner eens te gaan kijken om daarna te bepalen 
wat er moet gebeuren.

✮	Enkele dames hebben vragen over het 
speeltuintje bij de Riviersingel/Meidoornlaan. De 
gemeente heeft bij herhaling beloofd te zorgen 
voor een hekwerk en beplanting, maar er gebeurt 
niets. Hoe is het mogelijk dat door toedoen van 
bepaalde personen zomaar een primawerkende 
schommel verwijderd wordt? Dat wil de wijkraad 
ook heel graag weten.Actie: De stadsmanager gaat 
dit allemaal uitzoeken en neemt contact op met de 
dames.

✮	Dhr.Holman vraagt of de bezuinigen die in 
de krant werden aangekondigd ook gevolgen 
hebben voor de Noordkern. Antwoord: dit staat 
op de agenda om vanavond in onze vergadering te 
bespreken.

✮	Dhr.v. Horck heeft geconstateerd dat er 
ernstige, stinkende vervuiling is bij het water 
aan de Agremonie. Hij heeft dit al gemeld bij de 
stadsmanager en een ambtenaar. Hij vraagt om een 
oplossing. Actie: De stadsmanager zegt toe dit na te 
gaan.  

Veel van de hierboven genoemde punten zijn al 
opgelost of er wordt aan gewerkt!
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Vorige week kregen we als wijkraad het nieuws dat 
het nieuwe college van de gemeente Venlo een 
voorstel naar de raad wil indienen, om over te gaan 
tot sluiting van de Stadswinkel in Tegelen. 
Hiermee tonen de nieuwe bestuurders van de 
gemeente hun ware gezicht. Snoeiharde bezuinigen 
op basisvoorzieningen zoals een stadswinkel, waar 
de gemeente makkelijk bereikbaar is voor ons als 
burgers. We hebben geen keus omdat burgerzaken 
nu eenmaal verplicht door de gemeente worden 
uitgevoerd. We kunnen nergens anders voor een 
rijbewijs, paspoort of aangifte van de pasgeboren 
zoon of dochter terecht. Zelfs op basisvoorzieningen 
zoals groenonderhoud en ja u leest het goed zelfs op 
straatverlichting wil dit nieuwe college bezuinigen. 
Op een heidag zegt de ene wethouder tegen de 
andere:“Laten we de openbare verlichting maar een 
uur later aanzetten, dat scheelt weer een hoop 
centen”. Waar gaat dit naar toe? Straks helemaal 
geen verlichting meer, lekker veel bezuinigd toch, 
maar wie bekommert zich om uw veiligheid? Op de 
politie wordt immers ook bezuinigd.

Hoe groot is het contrast met de maand november 
van het vorige jaar toen we naar de stembus 
mochten?. De VVD kwam als grote winnaar uit de 
bus. Samen met PvdA en CDA werd bliksemsnel een 
college gevormd. Werd er toen gesproken over het 
afbreken van basisvoorzieningen? Nee, alle partijen 
spraken over investeren in mensen en in de wijk.  De 
leefbaarheid en daaraan gekoppeld de veiligheid 
moesten weer terugkomen in de wijken. Amper 6 
maanden verder zien we precies het omgekeerde 
gebeuren. Basisvoorzieningen worden afgebroken. 
Hier past slechts 1 woord:kiezersbedrog. 

Onze eigen Tegelse Holtmühlestraat is een mooi 
voorbeeld. Burgermeester Bruls riep tijdens de 
wijkschouw minder dan een jaar geleden nog vol 
geestdrift dat deze buurt een oppepper verdiende. 
Een jaar later zijn we nog geen steek verder. Ervaren 

opbouwwerkers zijn weggesaneerd en vervangen 
door nieuwe. Intussen wachten de mensen nog 
steeds op die broodnodige oppepper.

Iedereen begrijpt dat we qua uitgaven een pas op de 
plaats moeten maken. Weinig mensen begrijpen  dat 
er wel miljoenen gaan naar prestigieuze projecten 
zoals de Floriade, de Maasboulevard, de A74 en het 
nieuw te bouwen stadion van VVV op het 
kazerneterrein. Daarentegen is er geen geld meer 
voor gewone simpele basisvoorzieningen zoals 
groen, verlichting, strooizout, een stadswinkel of een 
wijkkrant. Waarom komen onze stadsbestuurders 
niet met het idee om de stadswinkel onder te 
brengen bij bijvoorbeeld Albert Heijn. TNT post 
heeft ook bezuinigd, maar we kunnen voor ons 
postpakket nog steeds in het centrum van Tegelen 
terecht.

Hoe valt dit te rijmen? De verklaring is simpel. Met 
grote projecten kun je als wethouder scoren en met 
straatverlichting en een stadswinkel niet. Zo simpel 
ligt het. Eeuwige roem voor een paar wethouders  of 
goede basisvoorzieningen voor duizenden burgers. 
Maakt u als inwoner van Tegelen een andere 
afweging dan uw democratisch gekozen bestuur?. 
Laten we alles over ons heen komen of laten we als 
Tegelse bevolking een ander geluid horen? 
Reageren? Laat het ons weten op www.
denoordkern.nl of vul de enquête elders in deze 
wijkkrant in.

eeuWIGe rOem vOOr bestuurders 
dOOr afbraaK van teGelse
basIsvOOrzIenInGen?
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bOOmPlantdaG
Het was een zonnige morgen begin 
april,dat op de St. Jozefschool boom-
plantdag was.
Op de grote speelplaats was tijdens 
een storm een boom omgewaaid.
Een mooie gelegenheid om de kinde-
ren een nieuwe te laten plaatsen.
Met behulp van enkele mensen van de 
gemeente werd dan ook een nieuwe 
frisse boom geplant.
Met goede plantgrond staat de boom 
weer in de bladeren,en nu maar hopen 
dat hij de volgende stormen kan over-
leven.
De kinderen werden door de wijkraad 
getrakteerd op een appel en limonade.
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denoordkern.nl
dit kunt u op onze website vinden:

● actueel nieuws  (direct op de 
homepage)

● agenda  (onder meer de data van de 
openbare vergaderingen)

● doel  (wat de wijkraad beoogt en hoe 
dat we dat realiseren)

● leden  (wie bemant de wijkraad en 
wat zijn de functies van de leden) 

● Wijkkrant  (hier kunt u uw eigen 
wijkkrant online oproepen en lezen)
● bewonerswoordje  (de artikelen 

van “Bewoners doen hun woordje…” 
kunt u hier ten alle tijden lezen en blijf 

je op de hoogte wat 
bewoners op de openbare 
vergaderingen inbrengen)

● links  (van een aantal belangrijke 
instanties kun je de site openen)

● Contact  (u kunt via een invulformulier een e-mail  
naar ons doorsturen)

neem zelf eens een kijkje op onze site (denoordkern.nl).
Probeer dat regelmatig te doen, volg ons, maak contact met ons, 

wij stellen dat zeer op prijs!

Met klem vragen wij onze wijkbewoners aandacht 
voor de zorgen die bij de redacties van wijkraad De 
Noordkern Tegelen en alle andere Venlose 
wijkkranten zijn ontstaan over het voortbestaan van 
de wijkkrant. In mei hebben wij een brief van de 
gemeente ontvangen met de mededeling dat er flink 
bezuinigd gaat worden in de budgetten van de 
wijkkranten. De redacties zijn verbaasd dat dit 
besluit, zonder enig overleg met de wijkraden, is 
genomen. 

Woensdag 9 juni 2010 hebben de redacties op eigen 
initiatief een bijeenkomst georganiseerd om meer 

duidelijkheid te krijgen. Vanuit de gemeente werd 
door twee afgevaardigden uitgelegd hoe de stand 
van zaken was en waar de redacties zich op 
moesten voorbereiden voor het jaar 2011. De 
belangrijkste mededeling was, dat het budget dat de 
gemeente Venlo tot nu toe ter beschikking stelde 
voor het drukken en verspreiden van de wijkkranten 
voor 2011 meer dan gehalveerd wordt. De wijkkrant 
zou gedigitaliseerd moeten worden. Artikelen en 
teksten die normaalgesproken in de wijkkrant staan, 
zouden geplaatst kunnen worden in het E3-journaal. 
Er zouden advertenties van winkels en bedrijven in 
de wijkkrant geplaatst kunnen worden. Al deze 

WebsIte

red de WIJKrant
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ingrepen levert geld op. Echter, 87% van onze 
wijkbewoners leest onze wijkkrant. 34% van onze 
wijkbewoners leest de gemeentelijke pagina’s in het 
E3-journaal. Naar ons idee halen de advertenties het 
niveau van de wijkkrant omlaag. Veel van onze 
lezers zijn senioren, een grote groep voor wie 
internet nog net een stap te ver is. Allemaal redenen 
waarom deze punten voor ons onacceptabel zijn.

De gemeente Venlo zou, in plaats van de wijkkrant 
zo te degraderen, trots moeten zijn op de grote 
bekendheid die het wijkblad geniet. De krant heeft 
zich ontwikkeld tot het best gelezen blad in de hele 
gemeente Venlo, dankzij de vrijwillige inzet van de 
redacties van de wijkoverleggen. De redacties zijn 
dan ook van mening dat er niet getornd zou moeten 
worden aan de inhoud en uitstraling van het blad. 

De Wijkkrant wordt gemaakt door wijkbewoners 
voor wijkbewoners. Omdat redactieleden erg 
betrokken zijn bij hun wijk kunnen zij de lezers van 
de wijkkrant goed informeren over wat er in de wijk 
gebeurd. Door de huidige ontwikkelingen raken veel 
vrijwilligers hun enthousiasme kwijt en gaan voor de 
wijk verloren. Het gevolg hiervan is dat er een grote 
kaalslag dreigt plaats te vinden met betrekking tot 
de wijkkranten. Het kan zelfs zover gaan dat de 
wijkkrant in Venlo gaat verdwijnen. En als de 
wijkkrant verdwijnt, komt ook het functioneren van 
de wijkraad aan de rand van de afgrond te staan. 

Om dit te voorkomen hebben de redacties zich 
verzameld in het actiecomité "Red de Wijkkrant". Op 

deze manier proberen we het bezuinigingsbesluit 
ongedaan te maken, of om er voor te zorgen dat er 
op een andere manier geld wordt gegenereerd om 
de wijkkrant te behouden.  Met de wijkkrant biedt de 
gemeente Venlo de burger een belangrijke bron van 
informatie over kwesties die in hun buurt spelen. De 
bekendheid van de huidige wijkkrant biedt ook de 
garantie dat informatie gericht bij burgers terecht 
komt. Zoals eerder gezegd leest immers 80 % van de 
burgers de wijkkrant. Wij hopen dat er gauw iets 
gaat gebeuren, zodat deze zomereditie van de 
wijkkrant niet de laatste wijkkrant zal zijn. 

Meer dan 10 jaar is de wijkkrant in Tegelen een 
belangrijke informatiebron over alles wat er zich in 
onze buurt of wijk in Tegelen afspeelt. Nu wil de 
gemeente de wijkkrant dus wegbezuinigen. 
Wijkraad de Noordkern maakt hier bezwaar tegen 
middels een stevig protest. 

steunt u Ons In Onze PrOtesten? Vul dan 
het onderstaande strookje in, voorzien van naam, 
adres en handtekening. U kunt het strookje 
inleveren bij de leden van de wijkraad, op de 
volgende adressen:  Kerkhoflaan 143, Kerkstraat 
154, Breukenhof 20, Meidoornlaan 5, Ruys de 
Beerenbrouckstraat 36, Hoogstraat 83, 
Holtmuhlestraat 17, Koekoekstraat 18, Watermunt 
79, Meidoornlaan 45, Holtmuhlestraat 27 en Van 
Wevelickhovenstraat 18.

Ja, wijkkrant de noordkern tegelen 

moet behouden blijven in de huidige vorm

Naam:

Adres:

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

Het servicepunt stadsbeheer is het meldpunt van de Gemeente 
venlo waar u terecht kunt met meldingen. Klachten en vragen 
over uw woonomgeving.

Het is bereikbaar tussen 08.00 uur en 16.30 uur. U kunt voor 
onderstaande zaken gratis bellen met 0800-376 23 45. Ook kunt u 
een e-mail Sturen naar servicepuntstadsbeheer@venlo .nl

• Groenvoorzieningen
• Reiniging 
• Onderhoud straten en wegen
• Straatverlichting
• Overlast van honden(poep)
• Ongediertebestrijding
• Leefmilieuzaken
• Heroïnespuiten
• Gladheidbestrijding
• Rioolverstopping
(na 16.00 uur en in het weekend kunt u contact opnemen met een 
rioolontstoppingsbedrijf)

Voor meer gegevens verwijzen wij u naar de gemeentelijke 
informatiepagina in de Trompetter/E3 journaal.

• 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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