
Ontmoetingscen-
trum Hinkelbaan

4

Bouw Kantoren-
toren Tegelen

2

Rotonde Drink

16

Buurtpreventie 
Team

13

Ballonnen-
wedstrijd

7

Zoals u verder in dit blad kunt lezen is dit misschien 
wel de laatste wijkkrant, zeker in deze vorm. Toch zijn 
we druk bezig om in het vroege voorjaar van 2011 
met een zo goed mogelijke wijkkrant te komen. 
Er is de laatste tijd nogal wat gebeurd in onze wijk, 
en in het hele dorp Tegelen.
Veel commotie over het op handen zijnde sluiting 
van het zwembad in Steyl. Hier is nog een klein 
lichtpuntje te zien voor de toekomst. De plannen 
voor het nieuw te bouwen kantorencomplex aan 
de Hulsterhof zijn in een vergevorderd stadium. Het 
starten van de voorbereidende werkzaamheden de 
A74 zijn in volle gang. De nieuw aangelegde rotonde 
aan de Drinkis in gebruik genomen. 
De Stadswinkel is per 1 december gesloten. Wat dit 
inhoud, leest u verderop in deze wijkkrant.
De zitkuil aan de Kerkstaat te Tegelen wordt 
opgeofferd voor het uitbreiden van een winkelpand. 
Het Wilhelminaplein is nog steeds aan het wachten 
om bebouwd te worden,om uiteindelijk de 
huiskamer van Tegelen te worden. U leest er alles 
over in dit nummer.
Gelukkig zijn er niet alleen negatieve dingen te 
melden. Onze wijk had de primeur om in Groot Venlo 
het eerste “Huis van de Wijk” te mogen openen, de 
zogenaamde “Hinkelbaan” in het voormalige pand 
van de apotheker aan de Gasthuisstraat.
Uw wijkraad was blij verrast om genomineerd te 
worden voor de Fair Play Award van de gemeente 
Venlo. Ook het steeds drukker worden van de 
openbare vergaderingen geeft ons voldoening om 
ons nog meer in te zetten. Het gedenkteken nabij 
de Drie Kronen krijgt langzaam vormen, waarop 
wij in samenwerking met Heemkundige kring, de 
Culturele raad, en de gemeente trots op mogen zijn. 
U ziet, er is veel nieuws en er is van alles te lezen in 
deze editie.

Namens alle leden van uw wijkraad wens ik alle 
wijkbewoners van De Noordkern fijne feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2011 toe.

Ger Hensen voorzitter
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KANTOORTOREN
In 2007 maakte Ernst 
& Young bekend om 
een kantoortoren te 
willen realiseren aan 
de Hulsterhof. Ernst 
& Young heeft Boels 
& Zanders advocaten, 
I N G Bank  en 
Riverdael Notarissen 
bereid gevonden om 
kantoorruimte in het 
gebouw te huren. De 
laatste twee partijen 
zijn nu echter niet 
meer betrokken bij de 
kantoortoren. 
Ernst & Young heeft 
projectontwikkelaar 
Van Wijnen uit Venlo 
opdracht gegeven om 
de kantoortoren te realiseren. Architectenbureau 
Loxodrome uit Venlo heeft in opdracht van deze 
partijen in 2009 een ontwerp gemaakt. 
Het gebouw wordt 45 meter hoog en telt 9 
verdiepingen, het gebouw biedt 5.880 m2 aan 
kantoorruimte, daarnaast zijn er twee parkeerlagen 
met in totaal 147 parkeerplaatsen. 
De kantoorruimte in het gebouw is te huur vanaf 
e 150,- per m2 per jaar.
De kantoortoren heeft een strategisch goede 
ligging. De aansluiting met de omliggende wegen 

is er weliswaar nog niet, maar dit wordt wel spoedig 
gerealiseerd. Met een aansluiting op onder 
andere de A73, is de verbinding naar bijvoorbeeld 
Düsseldorf en Eindhoven ideaal voor de gevestigde 
bedrijven en hun klanten.

BEZWAAR AANGETEKEND DOOR 
BEWONERS
Na de komst van de nieuwe brandweerkazerne 
aan de Bosserhofweg in Tegelen, wordt de 
leefomgeving van de omwonende weer ingeperkt. 
Bewoners hebben daarom bezwaar aangetekend 

BOUW KANTOORTOREN TEGELEN
DIT JAAR NOG VAN START

Naar verwachting zal eind dit jaar begonnen worden met de bouw van de kantoortoren naast de 
A73 in Tegelen. Het college van B&W heeft op 14 september jl. besloten om het projectbesluit vast 
te stellen. Dit besluit was nodig, omdat op het gebied een bestemmingsplan van toepassing was uit 
1995, hierdoor was de bouw in eerste instantie niet mogelijk. Veel omwonenden en een stichting 
hebben bezwaar aangetekend tegen de komst van een kantoortoren. Deze bezwaren zijn door het 
college van B&W ongegrond verklaard. Voor projectontwikkelaar Van Wijnen is hiermee de weg 
vrij om te kunnen starten met de bouw.
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tegen de bouwplannen. Zelfs een ondernemer 
in Venlo heeft bezwaar aangetekend, als reden 
geeft de ondernemer de huidige leegstand van 
bestaande kantoorpanden in Venlo. Door de komst 
van een nieuw kantoorgebouw, blijft de huidige 
leegstand namelijk gehandhaafd. 
 
Bewoners vinden het onacceptabel dat hun 
uitzicht op een mooi landschap wordt afgenomen, 
na de aanleg van de A73 en de komst van de 
brandweerkazerne, was er al niet veel meer over 
van het landschap en dus hun uitzicht. Nu is er 
dadelijk niets meer over van hun landschap en 
uitzicht. Ook de bereikbaarheid van hun woningen 
wordt hierdoor ingewikkelder, voor zover dit nog 
niet het geval was.

Tussen de te bouwen kantoortoren en de 
brandweerkazerne ligt ook nog een prachtige 
monumentale boerderij. De boerderij gelegen 
aan de Hulsterhof is nog een van de weinige 
boerderijen in de omgeving van Venlo. Het 
oorspronkelijk agrarische karakter dat de boerderij 
heeft behouden, maakt dit nog extra bijzonder. 
Door de komst van de kantoortoren wordt 
monumentaal erfgoed nu enigszins te niet gedaan, 
doordat de omliggende grond wordt bebouwd. 
Hierdoor verliest de boerderij zijn karakter en 
waarde voor Venlo en omgeving. 

Projectontwikkelaar van Wijnen verwacht de 
kantoortoren eind 2011 op te kunnen leveren. 

Bronnen: BRO; Loxodrome; Van Wijnen; Gemeente Venlo



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaa rgang  7  ■  n r.  3  ■  december  20 10

4
WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaa rgang  7  ■  n r.  3  ■  december  20 10

Ruim 200 wijkbewoners en genodigden namen op 
vrijdag 1 oktober jl. deel aan de officiële opening van 
Ontmoetingscentrum de Hinkelbaan. In de functie 
van Huis van de Wijk had Ontmoetingscentrum 
de Hinkelbaan op een groot gedeelte van de 
Gasthuisstraat als openingsfestiviteit diverse 
activiteiten georganiseerd. 
Diverse verenigingen zoals St icht ing 
Kindervakantiewerk Tegelen, Proteïon Thuis, 
Care For Women en De Buurtpreventie waren 
aanwezig om samen met de wijk te genieten van dit 
multiculturele evenement. 

Alvorens de talrijke aanwezigen werden 
toegesproken, kon er gebruik worden gemaakt 
van de diverse activiteiten, de drankjes en 
versnaperingen. Speciaal voor de jongeren waren er 
activiteiten als een springkussen, schminken, pony 
rijden, suikerspinnen en wafels eten. Terwijl dat de 
jeugd genoot, werden de ouderen getrakteerd op 
Turks- en Nederlandse hapjes en op een optreden 
van zangeres Rianne.

Aanwezige Ramon Testroote, Wethouder van 
Sociale Infrastructuur, Openbare Werken & Sport 
van de Gemeente Venlo, gaf een inspirerende 
toespraak waarin hij een pluim op de 
hoeden stak van initiatiefnemers. 
De wethouder benadrukte dat 
alles wat tot op heden door de 
dames werd gerealiseerd, allemaal 
zonder hulp en subsidie van de 
gemeente van de grond is gekomen. 
Ontmoetingscentrum de Hinkelbaan 
is een bloeiend bedrijf wat ernaar 
streeft om meer mogelijkheden te 
creëren voor de wijk. Dit wordt in de 
toekomst mogelijk gemaakt door 
samen te werken. Samenwerken 
houdt in dit geval in gemeentelijke 
dienstverlening aanbieden in het Huis 
van de Wijk.”

Om dit te stimuleren en om te 
laten zien hoe trots de gemeente 

is op wat er tot op vandaag is bereikt door 
Ontmoetingscentrum de Hinkelbaan, ontvingen 
de initiatiefnemers een voucher waarmee verdere 
wijkgebonden projecten kunnen worden bekostigd. 
Deze werd door de initiatiefnemers met open armen 
in ontvangst genomen.

In overeenstemming met de visie van 
Ontmoetingscentrum de Hinkelbaan; het integreren 
van culturen, jongeren en ouderen; huldigde de 
wethouder en twee kinderen Ontmoetingscentrum 
de Hinkelbaan door confettibommen af te vuren. 

Verder was er een woord van dank aan alle familie, 
vrijwilligers, buurtbewoners en samenwerkende 
organisaties (IDV). Door hun steun konden 
Shariselle Peeters en Monique van Tilborgh hun 
droom verwezenlijken. Namelijk een bedrijf naar 
hun visie ontwikkelen waar betrokkenheid van de 
wijk voorop staat.

Ontmoetingscentrum De Hinkelbaan 
Gasthuisstraat 31 
5931 NT Tegelen 
077-3260061
www.dehinkelbaan.nl

Het eerste Huis van de Wijk in Venlo waar gemeentelijk dienstverlening zal worden gerealiseerd. 

ONTmOETINGScENTRUm DE HINKELBAAN
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BSO de HINKELBAAN
BUITENSCHOOLSE OPVANG IN 
HET CENTRUM  VAN  TEGELEN

Naschoolse / Voorschoolse
Vakantie opvang / Flexibele opvang / Strippenkaart

Wij hebben op dit moment géén wachtlijst!
Meer informatie; www.dehinkelbaan.nl  
Mail; bso@dehinkelbaan.nl
Telefoon;  077 326 00 61 of  06 398 398 23
Adres; Gasthuisstraat 31 te Tegelen
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Hoe gaat de waterkering er uit zien? 
De waterkering zal bestaan uit een betonnen deel 
van 75 cm hoog. In geval van hoog water kunnen 
hier nog schotten bovenop worden geplaatst. 
Omdat een kademuur, opgetrokken uit beton niet 
fraai oogt, zal de muur aangekleed worden van een 
talud met schanskorven. Dit zijn manden gevuld met 
stenen zoals die ook aan de Blerickse zijde van de 
Maas ten zuiden van de Stadsbrug zijn aangelegd.

Waarom heeft de gemeente ondanks verzet van 
omwonenden toch voor deze variant gekozen?
• de uitvoering sluit aan op de wijze waarop andere 

waterkeringen langs de Maas zijn/worden 
uitgevoerd. Dit komt de uniformiteit en daarmee 
de beheersbaarheid voor het Waterschap Peel en 
Maasvalllei, ten goede.

• Voortschrijdend inzicht heeft geleerd dat een 
waterkering enkel bestaande uit schotten, meer 
risico’s kent en daarmee minder veilig is.

• Gekozen is vast te houden aan het in het 
bestemmingsplan voor dit gebied neergelegde 
beschermingsniveau van 1 overstroming in 1250 

jaar. Een lager beschermingsniveau bieden is niet 
wenselijk omdat bewoners de in het gebied 
gelegen woningen hebben gekocht in de 
wetenschap dat een beschermingsniveau van 1 
overstroming in 1250 per jaar wordt geboden. De 
gemeente  w i l  h ie rmee  moge l i j ke 
aansprakelijkstell ingen door bewoners 
voorkomen.

• Daarnaast is met  Rijkswaterstaat en het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat overleg gevoerd over 
he t  eventuee l  a fw i jken van het 
beschermingsniveau. Gelet o.a. op de bindende 
afspraken uit het verleden met twee ministeries 
inzake de zogenoemde “pijplijnplannen” en het 
voorkomen van precedentwerking voor andere 
projecten met een vergelijkbare status en 
beschermingsniveau, is de gemeente van mening 
dat verlaging van het beschermingsniveau niet 
wenselijk is.

Is maasveld II na aanleg van de waterkering 
echt goed beschermd tegen hoog water?
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. 

GEmEENTE BEGINT mET AANLEG WATERKERING mAASVELD II!

In een periode met zware regenval en ruim 5 jaar na oplevering van plan maasveld II, heeft de 
gemeente Venlo een begin gemaakt met de aanleg van waterkerende voorzieningen aan de 
maaszijde van de Watermunt. Hiermee lost de gemeente een belofte in van de voormalige 
gemeente Tegelen. Bewoners van maasveld II kregen bij de aankoop van hun huis de garantie dat 
het beschermingsniveau niet lager zal zijn dan één overstroming van de maas in 1250 jaar. 
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Hoe gaat de gemeente de zijkanten van 
maasveld II beschermen?
Dit blijft vooralsnog onduidelijk. Niet uitgesloten is 
dat de gemeente geen plan heeft wanneer er zich 
een scenario met extreem hoog water voordoet. Niet 
uitgesloten is dat de gemeente op dat moment gaat 
improviseren met een zogenaamde “zandzakken” 
oplossing. De gemeente is in geval van hoog water 
verplicht te zorgen voor voldoende bescherming van 
het totale plan Maasveld II. Dus ook de zijkanten. 
Indien de gemeente dit niet of onvoldoende 
realiseert kunnen bewoners de gemeente ondanks 
de aanleg van de huidige waterkering alsnog 
aansprakelijk stellen. 

Had dit beter gekund?
De meeste bewoners hadden liever een onzichtbaar 
fundament in de dijk gezien waarop een 
demontabele waterkering kan worden aangebracht. 

Zeker in pan Maasveld II was dit makkelijk te 
realiseren omdat de grote bouwwerken al op de 
juiste beschermingshoogte zijn aangelegd. 
Daardoor komt er minder druk op de stukken waar 
een demontabele waterkering wordt gebouwd. 

Wij schreven al eerder dat het een onzalig plan is om 
een permanente, hoge, erg beeldbepalende, dure, 
waterkerende voorziening te bouwen die niet 
effectief is omdat alle aangrenzende waterkeringen 
in de stad, zelfs in heel Limburg, een lager 
beschermingsniveau bieden. Ingegeven door angst 
om aansprakelijk gesteld te worden door bewoners 
heeft de gemeente haar oor laten hangen naar de 
baronnen van het waterschap. De gemeente heeft 
ondanks protest van buurtbewoners gekozen voor 
een vaste, betonnen variant. Hoe deze past in het 
straatbeeld en of deze bescherming effectief is zal 
de tijd leren…….  

BALLONNENWEDSTRIJD
Op 18 september organiseerde de Gemeente Venlo in samenwerking met de Wijkraad  
“ De Noordkern “ het evenement Buiten Sport en Spelen op het parkeerterrein nabij de Bongert in 
Tegelen. Een onderdeel van dit evenement was een ballonnenwedstrijd. 
Een groot aantal ballonnen werd door de kinderen uit Tegelen opgelaten.
Na enkele weken kreeg de Wijkraad vier kaartjes terug. Alle vier uit Duitsland.
Er was een duidelijke winnaar. Dat was Emmy Oehlen, 5 jaar. Haar ballon was gekomen tot in Bad 
Hersfeld. Een afstand van maar liefst 319 km.
De andere drie lagen redelijk dicht bijelkaar en 
waren minder ver gekomen.
De ballon van Sam Verhoeven, 8 jaar, was 102 
km ver gekomen tot in Solingen. De ballon van 
Dani Idink, 3 jaar,  91 km tot in Remscheid en die 
van Celina Jacobs, 10 jaar,  86 km tot in 
Langenfeld.
Op 24 november 2011 werden alle winnaars 
gehuldigd door onze penningmeester Jeanne 
Decker. Zij overhandigde alle winnaars een 
zakje snoep en een cadeaubon 
Op de foto staan drie prijswinnaars. Sam 
Verhoeven ontbreekt.
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mOOI EN LELIJK

Deze keer hebben we 
gekozen voor het stijlvolle 
Pand aan de Venloseweg 
nabij de hoek met de 
Muntstraat.  Het ziet er na 
de renovatie/verbouwing 
prachtig uit. Vooral het 
metselwerk is zeer speciaal 
met zijn lijnen,bogen en 
trapjes. En dat nog wel 
in diverse kleuren! Het is 
daardoor een karakteristiek 
en uniek geheel.
In dit pand huist na de 
renovatie het kunstadvies 

bedrijf Phat. Links van het pand is een mooie toonzaal aangebouwd in een geheel eigentijdse 
stijl.Het geheel kan gerust een aanwinst worden genoemd voor Tegelen.  

Deze foto is genomen in de Kerkstraat. De lelijkheid zit hem niet zo zeer in het object, maar 
vooral in het onderhoud.Een miezerig boompje en wat troosteloze  rozen, overwoekerd 
met onkruid is het “groene” aandeel. Vaak ligt er dan nog allerlei afval tussen het groen. 
De tegeldeeltjes van de 
bank worden steeds lelijker 
door het afspringen van het 
glazuur. Waarschijnlijk is dit 
vorstschade.Het water blijft 
op de zitting staan omdat het 
water niet kan afwateren. En 
als er geen water op staat, is er 
vaak niet op te zitten omdat de 
bank vies is. Toch zou hier  met 
geringe inspanning iets moois 
van gemaakt kunnen worden. 
Is het een idee, dat enkele 
winkeliers in de buurt deze 
bank kunnen adopteren?

mOOI

LELIJK
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VERGADERING D.D.  13 JULI  2010:

Bespreking verslag van:   Bewoners doen 
hun woordje….   25 mei 2010.: 

We hebben geen verslag van de afgelopen 
vergadering, maar gelukkig heeft het verslag van 
25 mei in de afgelopen wijkkrant gestaan. Er zijn 
door de aanwezige bewoners geen vragen over het 
verslag.

NIEUWE VRAGEN EN KWESTIES:

✮	De dames die op 25 mei 2010 vragen 
hadden over het speeltuintje bij de Riviersingel/
Meidoornlaan zijn weer aanwezig. Er is contact 
geweest en er zijn afspraken gemaakt met de 
stadsdeelmanager en de gemeente, maar dit heeft 
niet geleid tot een oplossing. De bewoners hebben 
contact gelegd, maar er komt helaas geen respons. 
Actie: De stadsdeelmanager gaat hier nog een keer 
achteraan.

✮	Een mevrouw van de Zilverplak geeft aan 
dat er flink gemaaid is op de Zilverplak en de 
Industriestraat. Maar wat zijn de afspraken? In 
verband met de bezuinigingen van de gemeente 
Venlo is er grote kans dat er volgend jaar bijna niets, 
of helemaal niets meer gesnoeid en gemaaid wordt 
in onze wijk!!  Actie : De stadsdeelmanager vraagt 
na wat de procedure is.

✮	Een bewoner van de plataanstraat geeft aan 
dat het plantsoen naast de speeltuin gebruikt wordt 
als speeltuin. Er worden hutten gebouwd en er 

wordt gespeeld. Het ziet er niet meer uit. Actie : De 
voorzitter gaat bekijken wat er kan gebeuren.

✮	Aan de Geldersebaan, tussen de Acaciastraat 
en de Mauritsstraat, staan in de rijrichting Venlo, 
altijd een aantal auto’s geparkeerd. Hierdoor 
wordt het zicht ernstig belemmerd. Actie: De 
stadsdeelmanager neemt contact op met de 
wijkagent om te bekijken wat er aan gedaan kan 
worden.

✮	De situatie op de afrit van de parkeerplaats 
bij Albert Heijn blijft volgens een wijkbewoner 
onduidelijk. De wijkraad is van mening dat alles 
terplekke wél duidelijk is en dat het dus onwil is van 
de automobilisten! Het standpunt van de wijkraad 
staat in de wijkkrant van deze maand en is dus bij de 
wijkbewoners bekend!

✮	Een wijkbewoner geeft aan dat er 
werkzaamheden gedaan worden aan de trottoirs en 
fietspaden aan de Roermondseweg, ter hoogte van 
A&P. Erg zonde, omdat in de (nabije) toekomst de 
straat  onder handen genomen moet worden als er 
bij A&P gebouwd moet worden.

✮	Waar is de reclamezuil gebleven? Huub Smit 
heeft dit al doorgeven aan de gemeente, maar de 
zuil is nog niet terecht!

✮	Een bewoner van de Drunselhof geeft aan 
dat het hondenuitlaatpad ter plekke slecht staat 
aangegeven. Het begin staat aangegeven, maar 
waar is het eind? Er wordt veel gepoept buiten het 
pad. Actie: De bewoner kan het servicemeldpunt 
bellen bij klachten en eventueel doorgeven hoe 

     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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laat de honden uitgelaten worden. Tevens gaat de 
stadsdeelmanager achterhalen hoe dat met de 
borden opgelost kan worden.
 
✮	Er is afgelopen week drugsoverlast ervaren 
in het paadje bij de Hubo, tussen Lingsweg en 
Broeklaan. Actie: de bewoner neemt contact op 
met de wijkagent.

✮	Tussen de Ariensstraat en de Dr. Poelsstraat 
is er in de paadjes achter de huizen te weinig 
verlichting. Actie: de bewoner neemt contact op 
met Antares.

✮	Een bewoner van Cambrinus geeft aan dat er 
nog steeds problemen zijn na de recente renovatie 
van de Roermondseweg. Er zijn verschillende 
klachten, o.a. over de bebording, de afzuiging 
van restaurant “El Torro” en de bloembakken die 
geplaatst zijn. Echter, de werkzaamheden zijn nog 
niet afgerond. We moeten dus nog even afwachten, 
omdat de problemen misschien nog worden 
opgelost. Actie: Huub S. neemt dit mee in het 
komende centrumplanoverleg. De bewoner kan het 
servicemeldpunt bellen wat betreft de afzuiging.

✮	De afscheiding tussen fietspad en trottoir op 
de Grotestraat is slecht zichtbaar. Er is terplekke 
een lichtmeting gedaan, maar deze heeft niets 
vreemds uitgewezen. Het zou dus duidelijk moeten 
zijn! Actie: Huub S. neemt dit mee in het komende 
centrumplanoverleg.

✮	Tevens verkeert de blindengeleidenstrook op 
de Kerkstraat in slecht staat. Actie: De bewoner 
neemt contact op met het centraal meldpunt en 
tevens de gehandicaptenraad.

✮	Een bewoner overhandigt een brief aan de 
wijkraad wat betreft een aantal geplaatste hekken 
op de Bremraap. Actie: De wijkraad zal deze brief 
lezen en eventueel actie ondernemen.

✮	De bomen op de hoek van de Goselingen-
straat/Nolensstraat geven ontzettend veel overlast. 
Ook het plantsoen ligt er erg slecht bij. Er is volgens 
de bewoners weinig onderhoud! Actie: de voorzitter 
gaat bekijken wat er kan gebeuren om het op te 
lossen.

✮	De drempel aan de Ariensstraat, ter hoogte 

van de brandweerkazerne is erg hoog. Kan deze 
verlaagd worden? Actie: De stadsdeelmanager 
gaat hier achteraan.

VERGADERING D.D. 14  SEpTEmBER  2010:

Bespreking verslag van:   Bewoners doen 
hun woordje….   25 mei 2010: 

- Twee dames van de Riviersingel klagen dat de 
gemeente wel belooft maar niets doet. Gisteren 
wilde men twee speeltoestellen komen leveren, 
een kukelrek en een wipkip, terwijl de dames 
als tussenpersonen van niets wisten. Met name 
het contact met  gemeente verloopt slecht. Het 
ontbreekt steeds aan goed overleg. Actie: De 
stadsdeelmanager gaat met de dames contact 
opnemen om daarna alles in orde te krijgen.  

- Een bewoner van Cabrinus is niet tevreden over 
het parkeren voor hun gebouw. Het fietspad is niet 
duidelijk afgescheiden. Auto’s staan langdurig 
voor de deur van de onderste bewoners wiens 
woongenot behoorlijk wordt bedorven. Actie:  
De bewoner gaat de gemeente aansporen voor 
handhaving door de parkeerwachters. Ook de 
stadsdeelmanager zal de parkeerwachters inseinen 
voor handhaving.   

- Een mevrouw weet te melden dat de verlichtingen 
bij de paadjes achter de Ariensstraat en Dr. 
Poelsstraat zijn aangepast. Mooi van Antares!

NIEUWE VRAGEN EN KWESTIES:

✮	Iemand vindt dat de busbaan op de 
Venloseweg de filevorming versterkt. Antwoord: 
de bus stopt daar maar even dat geeft geen grote 
invloed. Het is daar gewoon erg druk in de spits. 
Bovendien is de halteplaats geheel volgens de 
huidige regels aangelegd!

✮	Maasveldcourt: Er zijn enkele buizen aan de 
omheining kapot/verdwenen. Voorzitter legt uit dat 
daar een andere geluidsarmere afrastering gepland 
is. Het is op die plek gelukkig de laatste tijd veel 
rustiger.

✮	De overlast van hangjongeren heeft zich 
van school de Wingerd verplaatst naar de St. 
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Josephkerk. Er wordt daar rommel neergegooid 
(misschien te weinig prullenbakken) en er is 
geluidsoverlast. De wijkagent geeft nog eens 
duidelijk aan dat het een eerste vereiste is dat men 
alles bij de politie moet melden. Met de jeugd praten 
heeft vaak ook een positieve invloed. Natuurlijk mag 
de jeugd verblijven in de openbare ruimte maar 
moet zich wel aanpassen aan de normale leefregels. 
Sommigen zijn van oordeel dat er te weinig voor 
de jeugd is te doen. Actie: Bij ongeregeldheden 
melding doen bij de politie.

✮	Het speeltuintje op de hoek van de 
Thorbeckestraat wordt nauwelijks onderhouden 
en er zijn veel speeltuigen niet in orde of gewoon 
kapot. Wat kan er aan gedaan worden? Actie: 
De stadsdeelmanager gaat dit onderzoeken en 
probeert een en ander op te lossen.

✮	Een bewoner van de Kerkstraat: De zitkuil 
gaat verdwijnen en er komt bebouwing komt 
voor in de plaats. Hij vindt dat de gemeente niet 
goed gehandeld heeft om het bestemmingsplan 
te wijzigen, om de fa. Timmermans ter wille te zijn 
om de zaak uit te breiden. Bovendien beweert 
hij dat de gemeente fouten heeft gemaakt in de 
mogelijkheden stukken ter inzage van burgers 
klaar te leggen. Ook waren er  bezwaarschriften 
van bewoners en de wijkraad die genegeerd 
werden. Wat gaat de wijkraad nu verder in deze 
zaak doen? Antwoord: de wijkraad gaat dit na deze 
openbare vergadering bespreken. Actie: Het DB 
van de wijkraad zal een gesprek met B en W gaan 
aanvragen.

✮	Dezelfde persoon vraagt naar de stand van 
zaken ten aanzien van de doorgang bij Zeeman. 
Antwoord: de stadsdeelmanager heeft te kennen 
gegeven dat de plannen eigenlijk klaar zijn. 
Het enige dat de uitvoering nog ophoudt en of 
beïnvloedt is wie dat allemaal gaat betalen.De 
gemeente gaat dit niet in zijn geheel betalen. Wordt 
vervolgd. 

✮	Tenslotte vindt die persoon dat de omgeving 
van de stadswinkel er tot voor kort schandalig 
uitzag. Onlangs is de voorkant onderhanden 
genomen en dat is te zien, het ziet er nu veel beter 
uit. Alleen de zijkant daar is niets aan gedaan. Dit 
heeft men niet gedaan omdat men daar de rotonde 
gaat aanleggen!

VERGADERING D.D.9 NOVEmBER  2010:

Bespreking verslag van:   Bewoners doen 
hun woordje….   14 sept. 2010.:

- De stadsdeelmanager heeft gesprekken 
gehad met de dames van het speeltuintje aan 
de Rivierstraat. Er wordt nu in volle tevredenheid 
samengewerkt aan oplossingen.
- Het hekwerk rond het Maasveldcourt zal worden 
vernieuwd. De overlast is duidelijk verminderd. Er is 
daar in de buurt wel veel zwerfvuil, vooral bij de berg 
en de waterpartijen.  Actie: De stadsdeelmanager 
gaat bij de gemeente aandacht hiervoor vragen.

NIEUWE VRAGEN EN KWESTIES:

✮	Iemand vraagt of de wijkraad weet van 
de laatste ontwikkelingen betreffende de 
grondvervuiling van het terrein Lucker/Steijner aan 
de Thorbeckestraat. Het schijnt dat er proefboringen 
worden verricht. De wijkraad is in deze zaak niet 
door de gemeente geïnformeerd. Dat had eigenlijk 
wel gemoeten. Actie:  De stadsdeelmanager gaat 
bij de gemeente informeren. De informatie wordt op 
onze website geplaatst!

✮	Een mevrouw is hier voor het eerst en vraagt 
naar de doelstellingen van de wijkraad. De voorzitter 
geeft dit in het kort aan en verwijst naar onze 
website voor een meer informatie.

✮	Mevr. Cremers klaagt over de last die 
hangjongeren in haar buurt veroorzaken. Het wordt 
steeds erger.  Ook in het centrum wordt de overlast 
steeds erger.Er ontstaat een levendige discussie 
over deze problemen Voor sommige bewoners 
wordt de situatie min of meer onhoudbaar en 
er gebeurt maar niets. Moeten we dit zomaar 
aanvaarden in de hedendaagse maatschappij? 
Hoeven die jongeren niet thuis te zijn s avonds 
laat en zelfs midden in de nacht? Mensen durven 
nauwelijks nog op straat. Er zijn te weinig 
hangplekken voor de jeugd. Er is te weinig te doen 
voor de jeugd. De aanwezige jongerenwerker Jamal 
en eigenlijk iedereen  heeft begrip voor de mensen 
met overlast en verfoeit het gedrag van jongeren. Hij 
belooft om samen met de politie al het mogelijke te 
doen om die situatie te verbeteren.
Alle aanwezigen zijn blij dat zij hun hart hebben 
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kunnen luchten en willen graag via deze 
vergaderingen contact  blijven houden met Jamal.

✮	Dhr. Van Lier vraagt naar het hekwerk bij 
Zeeman. De stadsdeelmanager zegt dat alle 
plannen klaar liggen en dat het wachten is op het 
budget voor de uitvoering.

✮	De buurtpreventie geeft aan dat er in de 
buurt van de St. Annastraat in de H.Hartparochie 
waarschijnlijk een geschikte plek is voor 
hangjongeren. Actie: De stadsdeelmanager 
zegt toe, dit samen met de gemeente, te willen 
onderzoeken. 

✮	Dhr. Van Lier vraagt naar het hekwerk bij 
Zeeman. De stadsdeelmanager zegt dat alle 
plannen klaar liggen en dat het wachten is op het 
budget voor de uitvoering. 

✮	Diezelfde bewoners hebben nog enkele 
opmerkingen. Er wordt goed geveegd.Maar dat is 
ook het enige goede. Er zijn enkele bomen dood. De 
straat is op diverse plaatsen niet in orde. Stoeptegels 
scheef en los. Slechte groenvoorziening. Actie:  De 
stadsdeelmanager en dhr. Hensen gaan dit bij de 
gemeente verbeteringen proberen te realiseren.  
Waar blijft het 3 kronen gedenkteken? Daar wordt 
druk aan gewerkt! In het voorjaar kan dat worden 
geplaatst.

✮	Op de Venlose weg wordt door scooters veel 
te hard en soms super gevaarlijk gereden tot zelfs 
op de stoep! Een erg gevaarlijke situatie! Actie: De 
wijkraad gaat dit melden bij de politie    

✮	Een mevr. die een hondenuitrenplaats wil 
is door de wijkraad uitgenodigd om dit op deze 
vergadering in te brengen. In de buurt van de 
H.Hartkerk is nergens een plek waar je hond kunt 

laten rennen. Er is een plek in de buurt van de 
Doolhofstraat waar dat prima kan worden aan 
gelegd. Dhr. D.Nijskens van de gemeente heeft haar 
deze plaats  getipt.  Actie:  De stadsdeelmanager en 
dhr. Hensen gaan dit bij de gemeente inbrengen om 
dit goede plan uit te werken.

✮	Bloembakken bij Cambrinus. De gemeente 
heeft bij Antares geïnformeerd of men bij 
Cambrinus bloembakken wil ? Ja, natuurlijk daar 
hebben die bewoners al bij herhaling omgevraagd. 
De voorzitter is gepikeerd dat hij via een mail heeft  
vernomen dat dit eenvoudige klusje pas geklaard 
zou worden nadat de Grotestraat helemaal af is. 
Dat kan toch prima even tussen door. Actie: De 
stadsdeelmanager zal een en ander bij de gemeente 
gaan regelen.

✮	Iemand vindt dat als je, na de verkeerslichten, 
over de Kaldenkerkerweg Tegelen binnenkomt de 
omgeving daar doods en grauw overkomt. Daar 
zouden de gemeente en de aanliggende bedrijven 
een beetje in moeten investeren! 
Actie: De wijkraad zal pogingen gaan doen dat voor 
elkaar te krijgen

✮	Het starten van de werkzaamheden voor de 
A74 geeft nogal wat overlast. Het ging wel wat vlug 
vorige week!  Toch is beloofd door de aannemer dat 
de overlast tot een minimum beperkt zou blijven en 
dat alles op tijd aan gegeven zou worden langs de 
wegen. Daar hopen en rekenen we dan maar op.  

✮	 Op de Raadhuislaan tegenover AH zit een 
lastige strook zonder verharding in het wegdek. 
Daar wordt nog gewerkt en het effenen zal wel 
meegenomen worden in de verbeteringen daar.

Veel van de hierboven genoemde punten zijn al 
opgelost of er wordt aan gewerkt!
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BUURTpREVENTIETEAm TEGELEN

Het buurtpreventieteam dat regelmatig in Tegelen surveilleert heeft zeer dringend versterking 
nodig. In de tekst hieronder kun je alle informatie vinden! Lees de informatie eens aandachtig 
door en als je iets voor de gemeenschap wil doen, reageer dan. De wijkraad ondersteunt deze 
actie van harte!

Een uurtje veilig en gezond lopen
U bent ons vast al eens tegengekomen. Vriendelijke mensen in 
een fel geel-groen hesje met achterop “Buurtpreventie team”. 

Vrijwillig
Wij zijn allemaal vrijwilligers, die zich willen inzetten om de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel in onze wijk te verhogen. Dit 
gaat alleen in samenwerking met de bewoners, dus ook met u!

Uurtje over?
Ooit behoefte uzelf uit te laten in plaats van de hond? Wij doen 
dit als team circa 6 dagen per week. Ook al heeft u maar een 
uurtje op een dag of avond in de week tijd. Dat is voor uw buurt 
al belangrijk!

Samen
Natuurlijk gaat u nooit alleen op pad, want we lopen altijd 
minimaal met z’n tweeën. Uitgerust met een hesje, zaklamp, 
mobiele telefoon en een goed humeur. Onze belangrijkste 
wapens zijn onze ogen, oren en mond. Voor training wordt 
gezorgd.

Goed Voorbereid
We gaan nooit onvoorbereid op pad. In onderling overleg wordt 
een route bepaald, wisselend per keer zodat de aankomsttijden 
op locaties (station, centrum, maasveld) verschillend zijn. 
Natuurlijk is de politie op de hoogte als we lopen en indien 
nodig zijn ze snel aanwezig om assistentie te verlenen. 

mensen gezocht 
Aanmelden en verdere info via :
Jeroen Wijnen van de afdeling Toezicht en Handhaving ( 
Gemeente Venlo )
Telefoonnummer : 077-3596322. E-mail : j.wijnen@venlo.nl
Of spreek ons aan op straat!!!!!!!!
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In onze vorige wijkkrant hebben we laten weten 
dat de zogenaamde “3 kronen commissie” de 
zaken omtrent het te plaatsen kunstwerk aan de 
Venloseweg, samen met mevrouw van Meegeren  
(ambtenaar cultuur van de gemeente) zou gaan 
afhandelen. De “3 kronen commissie” bestaat 
uit Huub Peeters (wijkraad De Noordkern), 
Piet Hovens (culturele raad) en Jos Wolbertus 
(heemkundige kring). Kunstenaar Nicolas 
Dings, oud Tegelenaar,  was al gevraagd een 
schetsontwerp te maken voor een gedenkteken. 
Het kunstwerk zou uitgevoerd moeten worden in 
brons.

Op 7sept. heeft kunstenaar Dings de schetsen van 
zijn ontwerp gepresenteerd.
Zijn ontwerp viel bij bovengenoemde geledingen 
prima  in de smaak en voldeed aan al de eisen die 
wij stelden. De taak van commissie KOR in deze, is 
de openbare kunst te toetsen op kunstzinnigheid, 
vormgeving, goede smaak en gemeentelijk 

beleid. Deze commissie adviseert dan B&W om 
al of niet de voorgenomen plannen uit te voeren. 
Wij hebben inmiddels bericht ontvangen dat de 
commissie KOR zeer tevreden is met het ontwerp 
en dat B&W besloten hebben goedkeuring te 
geven voor de uitvoering.

We zijn nu bezig om een deugdelijke 
overeenkomst met de kunstenaar vast te stellen 
en de vergunningen aan te vragen. Eind november 
werd alles nog eens goed doorgesproken en 
werd “groen licht” gegeven. Als het goed is zijn al 
deze zaken in een ver stadium als deze wijkkrant 
verspreid wordt.
Dan is de weg vrij om het gedenkteken te 
vervaardigen en te plaatsen. Er komt dus nog 
heel wat kijken voordat er een gedenkteken op de 
Venloseweg staat. Ergens in het voorjaar moet het 
mogelijk zijn het gedenkteken te onthullen.
Via de site houden we u op de hoogte!

STAND VAN ZAKEN GEDENKTEKEN 3 KRONEN.

St Joseph kerk
De wijkraad heeft bij de gemeente gevraagd naar de laatste 
ontwikkelingen omtrent de St Josephkerk.
Momenteel is de ontwikkelaar Janssen de Jong (JaJo), samen met 
de gemeente een stedenbouwkundig plan aan het opzetten. Dit 
plan zal de basis zijn voor de onderhandelingen aankoop grond en 
kerk van het Kerkbestuur en aankoop gemeentegrond door JaJo.
Als dit allemaal rond is,zal JaJo het verdere bouwplan gaan 
opstellen en de kerk slopen.
Maar dan zitten we al aardig op het eind van 2011.
Er is overigens wel met JaJo een afspraak gemaakt de door het 
college gevraagde zichtbare herinnering van de kerk in dit gebied, 
met omwonende te bespreken.
Dit is alle info voor het moment maar we blijven het uiteraard 
volgen.
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STEUNT U ONS IN ONZE pROTESTEN? Vul dan 
het strookje in, voorzien van naam, adres en 
handtekening…!

Deze vraag stelden wij in onze laatste wijkkrant. We 
vroegen u om steun en dat hebben we geweten! 
Waar de wijk “Venlo-Binnenstad”  blij was met 36 
reacties van hun wijkbewoners, mochten wij vanuit 
onze wijk ruim 350 reacties terugverwachten. In een 

woord GEWELDIG! We vinden het prachtig dat de 
wijkkrant zo goed wordt gelezen en gewaardeerd. 
Sommige reacties waren voorzien van tips. Een 
bewoner vroeg om opzoek te gaan naar een andere 
drukker. Iemand anders vroeg om meer nieuws op 
de site te plaatsen. Weer een andere wijkbewoner 
gaf aan dat het slimmer was om voor een mindere 
kwaliteit papier te kiezen. Echter, op een overleg met 
alle wijkkrantredacties van de gemeente Venlo 

RED DE WIJKRANT

Vanaf woensdag 1 december is de stadswinkel 
in Tegelen gesloten. Dit heeft te maken met de 
bezuinigingen van de gemeente. Vanaf 1 
december zijn alle inwoners van Venlo van 
harte welkom in de stadswinkel aan de 
prinsessingel 30 in Venlo. 

Ruimere openingstijden 
De openingtijden van Stadswinkel Venlo worden 
verruimd. U kunt dagelijks terecht tussen 8.00 en 
17.00 uur en op donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. 
Om wachttijden te voorkomen en u zo snel en 
efficiënt mogelijk te helpen, kunt u alleen nog op 
afspraak terecht bij de stadswinkel. Hierop zijn 
enkele praktische uitzonderingen, namelijk inzage 
van stukken, spoedaanvragen reisdocumenten en 
rijbewijzen, afhalen van reisdocumenten en 
rijbewijzen, naturalisatie, eerste vestiging vanuit het 
buitenland, parkeerontheffing binnenstad voor 
bedrijven, betalingen en de aangifte van geboorte of 
overlijden. Een afspraak maakt u eenvoudig via 
www.venlo.nl of telefonisch via telefoonnummer 14 
077 (vijf cijfers, geen netnummer draaien).

Regel uw zaken digitaal 
Daarnaast kunt u ook verschillende zaken via 
internet (www.venlo.nl) regelen met de gemeente. 
Zo kunt u uittreksels uit de GBA (gemeentelijke 
basis administratie) en Burgerlijke Stand digitaal 
aanvragen. Ook een verhuizing binnen de gemeente 
kunt u via internet doorgeven. Ook een afspraak 

voor de aanvraag van uw reisdocument of rijbewijs 
maakt u eenvoudig digitaal. 
Uw zaken regelen via internet is goedkoper, u hoeft 
niet naar de stadswinkel en internet is 24 uur per 
dag beschikbaar. Venlo werkt er aan om deze 
digitale dienstverlening snel uit te breiden. 

Dienstverlening op locatie
Vanaf 1 december maakt de gemeente twee keer 
per jaar een afspraak bij de verzorgingstehuizen in 
alle stadsdelen om ter plekke de gemeentelijke 
dienstverlening aan te bieden. De bewoners hoeven 
dan niet meer hun tehuis uit om hun reisdocument 
of uittreksel uit de GBA te regelen. Hiermee komt de 
gemeente een grote groep minder mobiele burgers 
tegemoet. De bewoners kunnen zich via de 
administratie van hun tehuis aanmelden voor het 
bezoek van de ambtenaar van de gemeente Venlo. 
Deze komt met een speciale laptop voor de 
vingerscan en een fotograaf op een afgesproken 
dag naar het verzorgingstehuis. De verdere 
afhandeling van de aanvraag wordt gewoon op het 
gemeentekantoor gedaan. 

Een mobiel gemeenteloket komt er niet. De 
veiligheid bij het verstrekken van GBA-gegevens, 
aanvragen en uitreiking van waardedocumenten 
kan niet gewaarborgd worden. Daarom keurt ook 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken een mobiel 
gemeenteloket af. 

DE STADSWINKEL IN TEGELEN IS GESLOTEN
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bleek dat het papier dat wij gebruiken een van de 
goedkoopste in zijn soort is. De kosten kunnen 
hiermee bijna niet gedrukt worden. We vinden het 
erg fijn dat ook de wijkbewoners meedenken om 
een oplossing te vinden.

Ook op onze site www.denoordkern.nl hebben we 
de aandacht gevraagd. Maar liefst 90.9% van de 
stemmers die de poll invulden, gaven aan dat de 
bezuinigingen niet ten kosten van de wijkkranten 
mogen gaan. De wijkraden moeten optimaal 
kunnen communiceren met de wijkbewoners.

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 in de afgelopen tijd 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. Wij willen U de 
krant dan ook niet zo maar ontnemen.

Al 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. Op dit 
moment is duidelijk dat de geldkraan drastisch 
dichtgedraaid gaat worden in 2011. We zullen het 
moeten doen met de helft van het budget dat we nu 
jaarlijks hebben ontvangen. Dat zou betekenen dat 
we in plaats van vier edities, nog maar twee edities 
per jaar kunnen uitgeven. Naar ons idee veel te 
weinig om alles wat er in onze wijk leeft te kunnen 
publiceren. 

Als de wijkkrant verdwijnt, komt ook het 
functioneren van de wijkraad aan de rand van de 
afgrond te staan. Dit vinden wij zeer ernstig. De 
gemeente ziet dit helaas niet zo somber in. Wij zijn 
van mening dat we via onze site www.denoordkern.
nl niet al onze wijkbewoners kunnen bereiken. 
Daarom willen wij de krant behouden. In welke 
vorm, of hoe we dat in het nieuwe jaar gaan doen, is 
op dit moment helaas nog niet duidelijk. Samen met 
een aantal andere redacties hebben we de handen 
ineen geslagen om opzoek te gaan naar een 
oplossing waar de redacties zich in kunnen vinden. 
Of de krant aan het einde van komende winter bij u 
op de mat zal vallen, is op dit moment dus nog even 
onzeker. 

Rotonde Drink..
Opgemerkt door een actief lid van de wijkraad.

Een mooie royale rotonde voor het snelverkeer.
maar hoe zit het met voetgangers, kinderwagens, scootmobielen.
Zoiets, als op bijgaande foto staat toch ook niet op de rijbaan?? Foutje of moet het zo!!
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ZITKUIL AAN DE KERKSTRAAT GAAT VERDWIJNEN!

De Zitkuil aan de Kerkstraat gaat helaas toch verdwijnen. Na een eerdere brief aan de gemeente in 
december 2009, hebben wij afgelopen september wederom een brief naar de burgemeester 
gestuurd, waarin wij pleitten voor handhaving van deze zitkuil. Deze laatste brief kunt u hieronder 
lezen.

Alle moeite was helaas tevergeefs. In een reactie laat de burgemeester ons namelijk weten dat de 
bouw past binnen het bestemmingsplan van “centrumplan Tegelen”. Het gesprek waar wij in onze 
brief om vroegen kon zeker doorgang vinden, maar kon het verdwijnen van de zitkuil niet 
tegenhouden. Daarom zijn wij NIET met de burgemeester in gesprek gegaan. We zullen dus 
moeten toezien dat de zitkuil binnen niet al te lange tijd verdwenen zal zijn…

Aan de Burgemeester van Venlo

t.a.v. de griffier

Postbus 3434

5902 RK Venlo

Tegelen , 21 september 2010

Onderwerp: Zitkuil aan de Kerkstraat in Tegelen.

Geachte Burgemeester,

In de wandelgangen hebben wij vernomen dat de zitkuil aan de Kerkstraat in Tegelen op niet al te lange 

termijn toch gaat verdwijnen. Dit stuit ons zeer tegen de borst mede omdat wij al in december 2009 een brief 

hebben geschreven, waarin we onze zorgen uiten over het verdwijnen van de zitkuil aan de Kerkstraat in 

Tegelen. 

Door de uitbreidingsplannen van de firma Timmermans, wordt de zogenaamde zitkuil opgeofferd. Dit 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 aspecten, en dat doet ons zeer. Op de Kerkstraat is er 

momenteel zoveel leegstand, dat we ons zorgen maken voor de nabije toekomst. Nog een showroom 

bouwen, terwijl er zeker vijf winkelpanden leegstaan? Zal de verpaupering ook in onze winkelstraat 

toeslaan? Vragen die de leden van de wijkraad, maar ook de wijkbewoners zich stellen.

Wij vragen ons af hoe het mogelijk is dat het bestemmingsplan voor Tegelen-Centrum op slinkse wijze 

veranderd kan worden, zonder kennisgeving aan of overleg met de wijkraad. In een gesprek met U willen wij, 

leden van de wijkraad en een bewoner van de Kerkstraat, graag het belang van de zitkuil bespreken. Wij 

hopen dat U ons hierbij te woord wilt staan.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend, 

Leden van Wijkraad De Noordkern

 

DE NOORDKERN
TEGELEN
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Suggesties en meningen om  overlast beperken:
• Het beter opruimen van hondenpoep, bij regenweer 

stinkt het hier naar hondenstront, borden op 
speelvelden verboden voor honden.

• Hondenpoep + stank hiervan in zomer groot probleem.
• Reclamezuilen – bewustmaking ‘poep onder de schoen’ e.d.
• Meer opruimen van hondenpoep e.d.
• Hondenpoepprobleem oplossen.
• Vaker hondenpad schoonmaken i.v.m. poep op straat.
• Poep opruimen.
• Vaker het hondenpoeppad schoonvegen.
• Dat ze de honden niet op de straat laten poepen dat is 

heel vies bah ze moeten dat opruimen dan is Venlo heel 
schoon.

• Actiever toezicht op hondenpoep en desnoods strenger 
straffen.

• Hondenbezitters harder aanpakken.
• Dat er meer mensen de poep van hun hond op moeten 

ruimen. Vooral mensen met grote honden, zoals Duitse 
dog, herdershonden en andere grote honden.

• Hondenpoep opruimen of controleren hierop.
• Controle op hondenpoep.
• Strenger worden op hondenpoep, overal waar je loopt 

ligt een drol.
• Strenger toezicht op hondenpoep.
• Vervuilende hondenbezitters harder straffen.
• Een boete laten betalen door oenen die hondenpoep op 

straat laten liggen.
• Meer controle op hondenpoep, vooral bij scholen. Geef 

de bezitters maar eens een flinke boete.
• Beloning voor melders bewijsbare hondenpoep 

achterlaters.
• Beboeterij eigenaren die uitwerpselen van hun dier niet 

opruimen.

• Hoge boetes voor hondenbezitters bij overlast van 
hondenpoep en hier ook streng op controleren zeker op 
plaatsen waar kinderen komen.

• Meer aanspraak tegen mensen over hondenpoep.
• Meer controles op hondenbezitters die de hond op de 

stoep laten poepen.
• Lik op stuk beleid aangaande hondenpoep met ‘hoge’ 

boetes!!
• Meer controle hondenpoep, controleur verdient zichzelf 

ruim terug.
• Het schandelijke gedrag van vele hondenbezitters. 

Loopt de spuigaten uit (ben nota bene zelf een 
hondenbezitter). Het deponeren van hondenpoep is 
vaak bij het walgelijke af. 1: betere en schonere paden. 
2: controle en beboeting.

• Meer gelet worden op hondenpoep. Kattenpoep daar 
mag ook opgelet worden, mogen gewoon schijten in 
jouw tuin, ik vind dit walgelijk!

• Wandel eens door een park, hondenpoep overal. Ik heb 
zelf een grote hond. Als ik zijn poep opruim sta ik met 
mijn voeten in andermans poep. Dus meer controle, 
incognito.

• Hondeneigenaren bekeuren die geen attributen bij zich 
hebben om poep op te ruimen.

• Verplichte hondenpoepcontainer voor elke 
hondenbezit ter ! ! ! !  Zeer hoge boete bi j 
onregelmatigheden.

• Hondeneigenaren betrappen op het niet opruimen van 
hondenpoep.

• Hogere straffen + extra controles op hondenpoep door 
bv stadswachten met bevoegdheid verbalisering.

• Beter hondenpoep beleid! Meer controle, hogere boetes
• Spreek hondenbezitters meer aan op hun gedag (ook 

het voortdurend urineren van honden tegen tuinhekken 

Via een jaarlijkse enquête geven de inwoners van Groot Venlo aan wat ze vinden van allerlei zaken 
die spelen in de gemeente. Het is vaak zeer verhelderend wat de gemiddelde mening is! We 
hebben ervoor u het volgende themauitgelicht
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e.d. is irritant).
• Door mensen te bekeuren die honden op de stoep laten 

poepen.
• Eigenaren van honden verplichten de uitwerpselen van 

hun huisdier op te ruimen OOK in het buitengebied. Ik 
en mijn gezin hebben geen hond maar stront voor 20!

• Meer controle op hondenpoep.
• Geen honden uitlaatplek midden in een woonwijk. Daar 

er 100 meter een groot bos ligt.
• Hondenpaden vaker schoonmaken.
• Grote zorgen. Honden moeten zij niet in de straat 

uitlaten beter ergens bij groenveld of grasveld.
• In ’t Ven meer honduitlaatplaatsen, bij basisschool ligt 

veel te veel hondenpoep.
• Meer honden ‘poepzakjes-machines’.
• Poepzakjesapparaten in parken.
• Honden-uitlaatroutes maken.
• Meer plastic zakjes voor hondenpoep.
• Meer kleine honden uitlaatplaatsen.
• Honden uitlaatplaatsen vies, waarom hangen er geen 

zakjes.
• Afvalbakjes voor hondenpoepzakjes.
• Zorg voor ruime honden uitlaat velden waar je de hond 

los kunt laten dan gaan hondenbezitters veel vaker 
juiste plaatsen want een honden uitlaat toilet werkt niet 
afdoende.

• Onderhoud hondenpaden.
• Honden wc’s zoals in Grubbenvorst.
• Automaat met hondenpoepzakjes.
• Meer doen voor de hondenbezitter. In Venlo is dit al 

goed in de dorpen eromheen absoluut niet.
• Hondenuitlaatplaatsen.
• Op meer locaties prullenbakken en zakjes voor
• hondenpoep.
• Geen poep meer in de wijk (poepzakjes).
• Bijvoorbeeld hondenpaden maken en beter 

onderhouden

Draagvlak hondenbeleid
Hondenpoep vormt steevast een van de grootste bronnen 
van ergernis van burgers. De gemeente Venlo besteedt in 
het kader van het project Venlo Schoon dan ook veel 
aandacht aan het bestrijden van overlast van 
hondenpoep. Met de inkomsten uit de hondenbelasting 
worden o.a. hondenpaden en uitrenplaatsen aangelegd 
en onderhouden. Inmiddels telt Venlo 140 hondenpaden 
en 30 uitrenplaatsen. Hondenbezitters, die hun hond in de 
openbare ruimte binnen de bebouwde kom uitlaten, 
dienen gebruik te maken van een hondenpad of men 
moet de poep zelf opruimen. Een andere maatregel is het 
verbod om met honden op speelplekken te komen.

Van de deelnemers aan de stadspeiling 2010 bezit 22% 
een hond. Een kleine meerderheid van de hondenbezitters 
(52%) vindt het terecht dat men hondenbelasting moet 
betalen. Een overgrote meerderheid van de 
hondenbezitters (93%) heeft er begrip voor, dat ze met 
hun hond geen toegang tot speelplekken van kinderen 
hebben. Evenzo onderschrijft 91% van de hondenbezitters 
de regel, dat honden in de bebouwde kom uitgelaten 
moeten worden op een hondenpad of dat ze anders de 
poep van hun hond moeten opruimen.
Ongeveer 71% van de hondenbezitters laat zijn hond 
meestal zijn behoefte doen op een hondenpad en 67% 
ruimt de poep van zijn hond meestal op met een zakje, dat 
men in een afvalbak gooit.

Aandeel hondenbezitters dat het eens is met de 
volgende uitspraken
• Ik vind het terecht dat hondenbezitters hondenbelasting 

betalen. 52 %
• Ik ben het eens met de regel dat het verboden is om met 

honden te komen op speelplekken van kinderen. 93 %
• Ik ben het eens met de regel, dat honden in de 

bebouwde kom uitgelaten moeten worden op een 
hondenpad of dat de hondenbezitter de poep van de 
hond op moet ruimen. 91 %

• Ik laat mijn hond meestal zijn behoefte doen op een 
hondenpad. 71 %

• Ik ruim de poep van mijn hond meestal op met een zakje 
en gooi dat zakje dan in een afvalbak. 67 %

Mensen, die hun hond niet op een hondenpad uitlaten en 
die de hondenpoep niet opruimen, laten hun hond veelal 
zijn behoefte doen in het buitengebied, bijvoorbeeld in het 
bos, op de hei, op eigen erf/in eigen tuin, bij de Maas, in 
een weiland, in de struiken of in de goot.
Al met al lijkt er ook onder de hondenbezitters een breed 
draagvlak te bestaan voor het hondenbeleid van de 
gemeente. Alleen ten aanzien van de hondenbelasting 
bestaat er verschil van mening.
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Het servicepunt Stadsbeheer is het meldpunt van de Gemeente 
Venlo waar u terecht kunt met meldingen, Klachten en vragen 
over uw woonomgeving.

Het servicepunt 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 servicpuntstadsbeheer@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.
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