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Heeft het voor uw gevoel ook zolang geduurd 
voordat die koude winter voorbij was?
De winterdagen hadden evengoed ook hun 
charme! Lekker door de sneeuw wandelen, en 
dan bedoel ik niet die oude sneeuw die eigenlijk 
allang door de strooidiensten, maar ook de 
bewoners verwijderd had moeten worden! Maar 
daar zullen we het maar niet meer over hebben. 
De gemeente heeft beterschap beloofd voor de 
volgende winter, maar dat gaat gelukkig nog een 
tijdje duren!!
Uw wijkraad heeft meegestreden om 
deze, en komende wijkkranten te kunnen 
waarborgen. Het was echter niet makkelijk, 
maar met de vasthoudendheid van de voorzitter 
van wijkoverleg Blerick is alles gelukkig 
goedgekomen en zal de wijkkrant de komende 
jaren bij u in de bus vallen. De redactie heeft dan 
ook weer hard gewerkt om voor u wederom een 
leuke en informatieve wijkkrant in elkaar te zetten.
Het voorjaar is in aantocht en dan ziet er alles 
weer anders uit. U kunt weer meewerken aan een 
bloemenpracht in de wijk. Meer info leest u terug 
in het artikel over de zomerbloeiers.
Verder leest u in deze krant o.a. over de 
vooruitgang van het monument aan de "Drie 
Kronen" en de vorderingen van de bouw op het 
Wilhelminaplein. Gaat het plein nu eindelijk de 
gezellige huiskamer van Tegelen worden?
Complex de Nieuwe Munt nadert zijn voltooiing. 
Er is veel overlast in het Tegelse centrum.
De bouw van de A 74 vordert gestaag en is te 
volgen via internet (www.A74-duravermeer.nl)
Ook een artikel over de nieuwe naam voor 
de basisschool De Wingerd aan de Van 
Wevelickhovenstraat, en nog veel meer…
Ik wens u dan ook veel leesgenot in deze eerste 
wijkkrant van 2011.
 
Ger Hensen
Voorzitter
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Initiatiefnemer Wijkraad De Noordkern 
zocht ruim een jaar geleden toenadering 
tot de Culturele Raad Tegelen en de 
Heemkundige Kring Tegelen om samen bij het 
Gemeentebestuur een verzoek in te dienen. 
Als financiële basis dienden de door het Rijk 
ter beschikking gestelde vouchers die in 
de woonwijken ingezet mogen worden. De 
commissie die de aanvragen behandelde 
besliste deze keer positief na een eerdere 
afwijzing. Met medewerking van de afdeling 
cultuur van de Gemeente Venlo werd oud 
Tegelenaar Nicolas Dings benaderd om een 
ontwerp voor een kunstwerk te maken. Nicolas 
ontwierp drie soldaten, staande op biertonnen, 
welke voorzien zijn van het Tegels wapen. Deze 
soldaten “bewaken” de Tegelse identiteit die 
er ondanks de fusie met Venlo, toch nog is. De 
“soldaten” dragen ieder een gedeelte van een 
slagboom in de handen. De slagboom staat 
echter open, want iedereen is welkom in Tegelen. 
Er zijn geen barrières meer.

In een gieterij in Cuijk  is men volop bezig de 
beelden te vervaardigen.Dit gaat zo’n beetje als 
volgt. De kunstenaar heeft uit schuimmateriaal 
de beelden gevormd tot modellen. Door een 
gietspecialist worden deze modellen in stukken 
verdeeld. Van elk stuk worden in gedeelde 

gietkasten de holtes gemaakt in 
zand of gips. Om te zorgen dat 
het niet massief wordt, komen 
er in de gietholtes kernen. Het 
gietwerk krijgt zodoende een 
wand en is dan niet zo zwaar. 
Na het gieten van vloeibaar 
brons worden de gegoten 
delen uitgebroken, afgebraamd 
en gepoetst. Daarna worden 
de delen weer samengesteld 
door ze aan elkaar te lassen. 
Tot slot worden de beelden 
gepatineerd, waardoor ze een 

BeeldenGroep 3 Kronen eInd meI Klaar!

In mei 2011 zal de wijk Tegelen noord verrijkt worden met een eigen kunstwerk. op de grens 
van Tegelen en Venlo, vlakbij de plekwaar eens het  café de drie Kronen stond, komen drie 
soldaten te staan die de Tegelse identiteit bewaken. Hierbij wordt het verband gelegd naar 
het oude tolhuis dat er vroeger stond en waar passanten eerst drie kronen tol moesten 
betalen om gebruik te mogen maken van de doorgaande weg door Tegelen. een grenspost 
dus. de scheiding tussen het Gulickse en het Gelderse.

Impressie van de beeldengroep gezien 
in de richting Tegelen 

Het  gieten van enkele 
onderdelen.

Nicolas Dings legt uit hoe de beelden 
worden   gemaakt
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kleur krijgen. Zo worden in dit geval de fusten 
waarop de beelden staan bruin en de figuren zelf 
groen, zoals op de foto bij dit artikel te zien is.

Eind mei worden de beelden geplaatst en op 
zaterdag 28 mei wordt de beeldengroep onthuld. 
We zijn er zeker van dat deze beeldengroep een 
aanwinst is voor Tegelen. Op de dag van de 
onthulling wordt in de Tiendschuur een expositie 
geopend met allerlei werk van Nicolas. Hij maakt 
veel meer dan alleen maar grote beelden.
En alsof dat nog niet genoeg is, wordt ook op die 
zelfde dag in de tuin van de Jochumhof in Steyl 
een expositie geopend met wat grotere beelden 
van deze kunstenaar!

In mei vorig jaar hebben wij een brief van de 
gemeente ontvangen met de mededeling dat er 
flink bezuinigd zou gaan worden in de budgetten 
van de wijkkranten. De redacties van Groot-
Venlo waren zeer verbaasd dat dit besluit, zonder 
enig overleg met de wijkraden, genomen werd. 

De redacties lieten het daar niet bij zitten 
en hebben op eigen initiatief een aantal 
bijeenkomsten georganiseerd om meer 
duidelijkheid te krijgen. Vanuit de gemeente 
werd 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 zou worden. Daar 
konden de redacties het mee doen! Wij vonden 
het onacceptabel dat de wijkkrant zou gaan 
verdwijnen, zeker omdat een wijkraad zonder 
wijkkrant niet kan functioneren. 

In juli 2010 plaatsten wij een strookje in de 
wijkkrant. We vroegen de  wijkbewoners om ons 
te steunen in de protesten naar de gemeente. 
Maar liefst 350 strookjes kregen we binnen 
en dat deed ons erg goed. Een teken dat we 
moesten doorzetten om de wijkkrant voor onze 
wijk te kunnen behouden.

In december 2010 kregen we, na veel overleg, 
groen licht. Er kon geschoven worden met 
budgetten binnen de organisatie van de wijkraad, 
waardoor er meer geld overbleef voor het 
drukken van de wijkkrant. De bezorgers gingen 
akkoord met een lagere bezorgprijs, zodat ook 
hier geld bespaard kon worden. Tevens werd 
er een nieuwe drukker gevonden, die dezelfde 
kwaliteit wijkkrant levert voor minder geld. 
Uiteindelijk kunnen we dan toch nog melden dat 
de wijkkrant kan blijven voortbestaan. Hier zijn 
wij heel erg blij mee! 

Voorlopig is onze wijkkrant gered!

de WIJKranT BlIJFT 
VoorTBeSTaan

de nIeUWe mUnT 
TeGelen

Op dinsdag 11 januari 2011 hebben de eerste 
bewoners van de Nieuwe Munt in Tegelen de 
sleutel van hun nieuwe woning gekregen. De 
Nieuwe Munt is een moderne, nieuwe wijk en 
vervangt de verpleeghuizen Martinushof en De 
Erkenkamp. 
Naast het zorgwonen zijn er ook 189 huur- en 48 
koopappartementen. Daarnaast zal er ook een 
behandel- en revalidatiecentrum komen.
Met een prachtig park, ligt de Nieuwe Munt op 
een uniek plekje in Tegelen. Ook is de Nieuwe 
Munt goed bereikbaar voor woon- werkverkeer. 
Wij komen in onze volgende wijkkrant uitvoerig 
terug op dit nieuwe stukje Tegelen.
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De leerlingen van de school bereidden deze dag 
onder begeleiding van artiesten van “Circus 
Tadaa” een echte circusvoorstelling voor. ’s 
Ochtends werden alle acts onder leiding en 
begeleiding van de artiesten en een groot 
aantal hulpouders verkend en geoefend. Later 
die dag kozen de leerlingen hun favoriete act 
die ze vervolgens vol enthousiasme verder 
inoefenden. De voorstelling werd aansluitend 
voorgedragen aan de talloze ouders, opa’s, oma’s 
en leerkrachten die aanwezig waren. De leerlingen 

genoten zichtbaar van hun eigen kunsten en talenten. Samen met de artiesten van het circus en de 
vele helpende ouders is het de leerlingen gelukt een wervelende voorstelling neer te zetten! Aan het 
einde van de voorstelling werd op mooie wijze de nieuwe naam bekend gemaakt. De brede school, 
evenals de bijbehorende school, gaan vanaf de stralende eerste lentedag van 2011 verder onder de 
naam PassePartout! De circusvoorstelling en de onthulling van de naam was het hoogtepunt van de 
feestelijke dag. 
De circusvoorstelling werd overigens voorgedragen op een voor ons zeer speciale locatie. Hij werd 
namelijk voorgedragen in de voormalige Sint Jozefkerk. Deze kerk staat al enige tijd leeg en het is dan 
ook bijzonder te noemen dat er op deze fantastische manier toch gebruik is gemaakt van de ruimte 
die de kerk biedt. 

De hele week stonden er op PassePartout allerlei feestelijkheden op het programma. Zo werd er 
de dag na de feestelijke opening een sponsorloop georganiseerd. De leerlingenraad bedacht deze 
sponsorloop en wilde hiermee extra geld binnen halen, zodat er nog meer extra dingen gerealiseerd 
konden worden en een extra impuls gegeven kan worden aan activiteiten. Natuurlijk werd er met de 
leerlingen ook stilgestaan bij de Nationale Boomfeestdag. Op deze dag werd ook de speelplaats 
van de onderbouw verder aangekleed met diverse bomen. In het weekend voorafgaand aan de 
heropening werden op de speelplaats van de bovenbouw al verschillende bomen geplant, een 
door de leerlingen gemaakt kunstwerk geplaatst en een aantal vrolijk gekleurde en beschilderde 
kletskrukken neergezet. Het is een sfeervolle en uitnodigende speelplaats geworden. 

Met de nieuwe naam PassePartout hopen we beter uiting te kunnen geven waar we als brede school 
voor staan. We willen namelijk het kind centraal stellen en alles van het kind inlijsten en uitvergroten. 
Wanneer we goed naar het nieuwe logo kijken, is er rondom de naam een lijst te zien die niet helemaal 
dicht is. Hiermee symboliseren we dat leerlingen binnen onze organisatie mogen ontwikkelen op hun 
eigen manier, ook als dit betekent dat dit niet helemaal binnen de standaard kaders, of de lijst past.

De week vol feestelijkheden sloot in elk geval al mooi aan bij de nieuwe visie en nieuwe naam. Het was 
immers een week waarbinnen het kind de hoofdrol speelde tijdens alle activiteiten en was daarmee 
voor ieder kind een week om in te lijsten!

FeeSTelIJKe HeropenInG
mUndIUm en BaSISScHool de WInGerd Worden paSSeparToUT

maandag 21 maart was het dan eindelijk zover. op deze stralende eerste lentedag gingen 
tijdens de door de leerlingen voorgedragen circusvoorstelling multifunctioneel centrum 
mundium en basisschool de Wingerd te Tegelen over op de nieuwe naam: passepartout!
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mooI en lelIJK

Dit zijn de panden 2a en 4 aan 
de Bongerdstraat. Het pand 
no. 4 is gebouwd in 1905. 
De architect was Caspar 
Franssen. Deze architect 
heeft de St. Martinuskerk in 
Tegelen ontworpen. De stijl 
van pand en kerk lijken ook wel 
enigszins op elkaar. Dit pand 
werd gebouwd als kapelanij. 
De bouwkosten bedroegen 
destijds 5300 gulden. 
In de oorlog is het pand no. 2a 
verwoest door een Engelse 

bom.In 1956 is dit pand weer opnieuw opgebouwd als kapelanij. Voornoemde panden 
zijn recentelijk samen volledig gerenoveerd in opdracht van de firma Kok Advocaten 
Tegelen. Zij dienen als huisvesting voor hun advocatenkantoor. Het geheel ziet er 
voortreffelijk uit en is een aanwinst voor Tegelen. 

Nee, dit is geen achtergelaten roestige badkuip! Nee, dit is een heuse bloembak. Je 
kunt er in het centrum van Tegelen verschillende vinden! De lelijkheid van de bak valt 
op zich wel mee. Maar er zijn 
ook mensen die het afschuwelijk 
vinden. Gemaakt van cortenstaal 
en daardoor egaal bruin geroest, 
maar dat is toch de trent?! 
Veel lelijker is de beplanting. Dat 
is een regelrechte aanfluiting! In 
deze bak staan enkele sprieterige 
rozenstruiken. Op sommige 
plaatsen staat er ook nog een 
armzalig boompje bij. En dan 
natuurlijk niet te vergeten het 
onkruid en het afval! 
Dat zou toch veeeel beter 
moeten kunnen?

mooI

lelIJK
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Eerst zou in 2008 de schop in de grond gaan, 
maar omdat er toen geen overeenstemming was 
met het kerkbestuur werd de herinrichting van 
het Wilhelminaplein uitgesteld. In 2008 werd 
daarom eerst begonnen met de herinrichting van 
de Grotestraat. In 2010 zijn de voorbereidingen 
begonnen op het Wilhelminaplein. Omdat bij de 
kerk een kerkhof is geweest, zijn de stoffelijke 
overschotten opgegraven en herbegraven op het 
huidige kerkhof, zodat het Wilhelminaplein 
bouwklaar kon worden gemaakt. 

De bouw is door Antares zelf ook uitgesteld 
gezien de financiële risico’s. Antares zou pas 
beginnen met de bouw als vijftig procent van de 

appartementen verkocht zou zijn. Tot op heden is 
pas een kwart van de appartementen verkocht. 
Antares laat weten dat ze een uitzondering 
maakt, omdat de bouw van de appartementen 
deel uitmaakt van het Centrumplan Tegelen. Ook 
is de maatschappelijke druk om te starten met de 
bouw erg groot. 

Potentiële kopers wordt een huurperiode 
aangeboden als zij hun eigen woning nog niet 
hebben verkocht. De huur wordt later verrekend 
met de koopprijs. De appartementen zijn te koop 
vanaf € 189.000,-, de penthouses kosten € 
319.000,-.

Bron: Omroep Venlo en Dagblad de Limburger

na een aantal jaren van onzekerheid, gaat woningbouwcorporatie antares nu toch beginnen 
met de bouw van de appartementen op het Wilhelminaplein in Tegelen. dat heeft directeur paul 
Stelder dinsdag 1 maart jl. laten weten aan omroep Venlo.

anTareS STarT TocH meT 
BoUW WIlHelmInapleIn

nieuwe hondenuitrenplaats bij de doolhof
Op een van onze openbare vergaderingen afgelopen jaar,  was een 
mevrouw die in de buurt van de Heilig Hartkerk woont. Zij betoogde dat 
er in die buurt nergens een uitlaatplaats was voor honden. Volgens haar 
was zo’n plek daar meer dan nodig. Zij vroeg of de wijkraad de aanleg 
voor een dergelijke plek eens bij de gemeente wilde bepleiten!
De wijkraad vond dit een heel goed idee en maakte er direct werk van. 

De gemeente heeft ook meteen ingezien dat dit idee gehonoreerd moest worden.
De hondenuitrenplaats is nu gerealiseerd op het grasveld, tegen de Doolhof aan. Niemand heeft er 
daar last van en het is fijn voor de hondenbezitters dat ze daar hun honden makkelijk kunnen 
uitlaten. Het is wel de bedoeling dat de honden hun behoeften moeten doen binnen de hekken en 
niet zoals al door bewoners gezien is, aan de buitenkant tegen de hekken aan! Op die manier 
schieten we er niets mee op. 
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Zaterdag 24 september 2011 is ’t weer zover; de 
jaarlijks terugkerende, landelijke Burendag - een 
initiatief van het Oranje Fonds. Buurten worden 
leuker, socialer en veiliger als buren elkaar 
ontmoeten en zich samen inzetten voor hun 
buurt. De oude wijsheid die als rode draad door 
deze landelijke Burendag heen loopt is: ‘Beter 
een goede buur dan een verre vriend’. Dit 
verraadt  de gedachte achter de Burendag; het 
vergroten van de sociale samenhang in de wijk, 
voor jong en oud! 
Douwe Egberts en het Oranje Fonds ondersteunen 
u graag in het organiseren van een Burendag in uw 
wijk. Waar Douwe Egberts inspireert en helpt met 
het bedenken van goede ideeën onder het genot 
van gratis kop koffie, maakt het Oranje Fonds deze 
goede ideeën mogelijk met een vergoeding van 
maximaal € 500,-.
Neem gerust eens een kijkje op www.burendag.
nl voor meer informatie. 
Heeft u een leuk idee voor uw buurt en kunt u 
hulp gebruiken in het vormgeven ervan? Dan 
kunt u contact opnemen met Sanne Kever 
(Opbouwwerkster bij Stichting Wel.kom). 
s.kever@welkom.nu / 06- 52 56 28 14

BUrendaG

Het kunstwerk voor het voormalig gemeentehuis 
in Tegelen wordt gerenoveerd. Het werk van 
Hans Reijnders, dat in de volksmond de Piramide 
genoemd wordt, verkeert al enige tijd in slechte 
staat. Onder meer de technische installatie van 
de waterpomp en het licht worden vernieuwd. 
Ook krijgt het kunstwerk een nieuwe bekleding. 
Wanneer de piramide klaar is, is op dit moment 
nog niet geheel duidelijk. Dit hangt nauw samen 
met de weersomstandigheden en de 
materiaallevering. Alle materialen zouden eind 
maart binnen zijn. Indien het weer meezit hoeven 
de herstelwerkzaamheden maar een week of drie 
te duren. De piramide komt er weer hetzelfde uit 
te zien. Water en verlichting komen gewoon 
terug. Kortom er verandert optisch gezien niets!

pYramIde

VoorBereIdInGen aanleG a74 In Volle GanG

De aanleg van de nieuwe snelweg heeft geleid tot veel protest. Onder meer de Stichting Geen 
Twee Snelwegen heeft aan de Raad van State gevraagd het tracébesluit voorlopig te schorsen. 
De Raad van State heeft op 4 november 2010 besloten om de aanleg gewoon door te laten gaan. 
In 2004 werd er ook al onderzoek gedaan naar de A74. Dit onderzoek heeft toen veel bezwaren 
opgeleverd. Bij het nieuwe ontwerp is rekening gehouden met 
de vele bezwaren, zo wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden 
met geluids- en stankoverlast van het verkeer. In december 
2009 hebben de toenmalige ministers Eurlings en Cramer hun 
handtekening gezet onder het besluit voor de aanleg van de A74.

Vrijdag 25 februari jl. heeft de Raad van State laten weten nog 
twaalf weken nodig te hebben om een definitieve uitspraak te 
doen op de bezwaren. Wanneer de bezwaren ongegrond worden 
verklaard, kan de snelweg definitief worden aangelegd. 

In november 2010 is dura Vermeer eindelijk begonnen met het treffen van voorbereidingen 
voor de aanleg van de nieuwe snelweg a74. deze snelweg moet zorgen voor een snelle 
verbinding  tussen duitsland en nederland en moet vóór april 2011 gereed zijn. dan wordt 
namelijk de Floriade 2012 geopend. de snelweg is van groot belang voor de bereikbaarheid 
van de Floriade 2012, omdat er tussen de twee en de drie miljoen bezoekers worden 
verwacht. 
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De medewerkers van Albert Heijn en 
Timmermans, maar ook de bewoners van de 
Kerkstraat, zijn dan ook genoodzaakt om met 
enige regelmaat de politie te bellen. Het gaat 
hier dan om diefstal/ berovingen, maar ook om 
vernielingen en het maken van ontzettend veel 
rommel en rotzooi. Neem maar eens een kijkje 
in het pad tussen Martinushof en de lunchroom 
op de Kerkstraat! Bijna dagelijks moeten de 
bewoners de rommel opruimen. Met name de 
winkels van Timmermans zijn vaak het doelwit. 
Tevens hangen er veel jongeren rond bij de 
ingang van het appartementencomplex boven 
Jan Linders en de HEMA. Ook daar zorgen ze 
voor veel overlast.

In 2008 heeft ProRail camera’s geplaatst 
bij het station in Tegelen. Dit vanwege het 
toenemende vandalisme. De gemeente Venlo 
vond in 2008 dat het plaatsen van camera’s niet 
nodig was, maar dat een betere verlichting de 
oplossing zou zijn. In maart 2009  heeft ProRail 
de camera’s weer moeten verwijderen, omdat 
de gemeente Venlo geen medewerking zou 
verlenen. Hierdoor zijn de camerabeelden bij 
een misdrijf niet bruikbaar. Volgens de gemeente 
zou het vandalisme met zestig procent zijn 
afgenomen. Het onveiligheidsgevoel is echter 
niet afgenomen. Veel mensen voelen zich nog 
steeds onveilig.

De politieke partijen VVD en Realisten 82 hebben 
eerder een motie ingediend inzake het bestrijden 
van de overlast in het centrum van Tegelen. Ook 
willen beide partijen weer camerabewaking. 
Helaas kreeg deze motie geen meerderheid in de 
Venlose gemeenteraad. 

Uit cijfers van de Politie Limburg Noord blijkt 
dat er in 2009 maar liefst 1.002 incidenten zijn 
geweest in Tegelen. Van deze cijfers had 441 
betrekking op diefstal, waarvan 13 met geweld. 
Ook werden er 155 vernielingen gemeld in het 
centrum. 

De gemeente Venlo heeft in een reactie 
aan de wijkkrantredactie laten weten dat 
burgemeester Bruls medio april 2011 met een 
notitie komt inzake de overlast in  het centrum 
van Tegelen en de buurt rond het NS-station. 
Momenteel zijn een aantal veiligheidspartners 
bezig met het schrijven van het Integraal 
Veiligheidsbeleidsplan 2011-2014. Dit zal 
later dit jaar gepresenteerd worden aan de 
gemeenteraad.  

Veel oVerlaST door JonGeren                             
In cenTrUm TeGelen

al geruime tijd zorgt een bepaalde groep jongeren voor veel overlast in het centrum van 
Tegelen. Bijna wekelijks ondervinden de winkels albert Heijn en Timmermans hinder van 
deze groep jongeren. de jongeren hebben een gemiddelde leeftijd van 14 jaar.
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VerGaderInG d.d.  14 dec.  2010:

Bespreking verslag van:   Bewoners doen 
hun woordje….   9 nov.  2010: 

• De locatie die door de buurtpreventie werd 
getipt in de St. Annastraat is niet geschikt 
bevonden voor opvang van hangjongeren.

• Venloseweg: Het heeft geen zin voor 
de gemeentelijke verkeersdeskundige 
om op dit moment in deze vergadering 
zinnige dingen te zeggen over diverse 
situaties. Eerst moeten allerlei andere 
zaken eerst afgewikkeld worden. De 
verkeersregelinstallatie aldaar moet 
mettertijd opnieuw ingesteld worden. 
Dit geeft misschien enige verlichting van 
filevorming. Fietsers op het fietspad houden 
is bijna ondoenlijk.  We zullen in ieder geval 
met ingrijpende maatregelen moeten 
wachten tot de A74 gereed is.

• De verplaatsing van de bloembakken bij 
Cambrinus zit in de planning. Het is nu 
vanwege de vorst niet uitvoerbaar.

• Planning en uitvoering van een 
hondenuitrenplaats in de H.Hartparochie zijn 
ter hand genomen.

• De plek zonder verharding op de 
Raadhuislaan is gerepareerd.

nIeUWe VraGen en KWeSTIeS 14 dec.:

✮	Een bewoner vindt de paaltjes die geplaatst 
zijn vanaf de  Schoolstraat naar de Kerkstraat 
onveilig. De doorgang is te nauw voor zieken- of 
politieauto’s. Andere bewoners wilden daar de 
paaltjes om ramkraken te voor komen. Actie: De 

wijkraad gaat dit voor evaluatie terugkoppelen 
naar de stadsdeelmanager.

✮	Een mevrouw van de Venloseweg 
had een vijftal punten te melden aan de 
gemeente. Dit moest zij splitsen in vijf aparte 
meldingen, het mocht niet in een keer. Te weten: 
verzakking parkeerhavens, groenvoorziening 
rechts, groenvoorziening links,  last van een 
overhangende tak en een losliggende stoeptegel. 
Vooral de ophoging van de parkeerhavens vond zij 
urgent. Er is nog steeds niets aan gedaan. Actie: 
De voorzitter zegt toe vanwege allerlei problemen 
op deze weg, daarvoor speciale aandacht te 
vragen bij de stadsdeelmanager.

✮	Een mevrouw van de Morgenster geeft 
aan dat de Watermunt terecht gestrooid is, 
maar de Beekpunge niet,   terwijl dat wel had 
gemoeten vanwege kadewerkzaamheden in de 
Watermunt. Zij zegt daarvoor zes maal gebeld te 
hebben en nog begreep men niet dat er niet op 
de Morgenster maar op Beekpunge gestrooid 
moest worden.

✮	Er zijn meer opmerkingen over strooien en 
het strooiplan. Elk jaar weer blijkt dat het publiek 
niet altijd goed beseft hoe moeilijk het is om 
overal te strooien. Men moet keuzes maken. De 
mening van enkelen is dat bij zorginstellingen, 
openbare parkeerplaatsen en scholen meer 
gestrooid moet worden. Actie: De wijkraad gaat 
dit nog eens voorleggen aan de gemeente.

✮	Iemand weet te vertellen dat als je de 
gemeente wilt bellen, je in een lang telefoonmenu 
terecht komt. Je hebt kans dat je een kwartier of 
zelfs een half uur moet wachten om iemand te 

             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. Antwooden komen zo mogelijk meteen of kan men later 
terugvinden in de wijkkrant of ziet men mettertijd terug in de wijk zelf. 

 

de noordKern
TeGelen

Lees verder op pagina  10
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bereiken die je kan helpen met de vraag die je wilt 
stellen. Actie: De stadsdeelmanager zal dit bij de 
gemeente aanhangig maken.

✮	Er is enige discussie over het beschikbaar 
stellen van het financiële budget voor de 
doorgang bij Zeeman. De stadsdeelmanager heeft 
vorige vergaderingen gezegd dat de gemeente 
wel bij wil dragen, maar zeker niet alles wil betalen. 

✮	Waar is het beeld van Petattenelke? Dat is 
gestald in een opslagloods van de gemeente. Te 
zijner tijd krijgt dat zeker weer een plaats in het 
centrum van Tegelen. Waar precies dat is nog 
niet bekend.
      
✮	De voorzitter wenst alle bezoekers van 
deze vergadering namens de wijkraad een 
zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar en 
bedankt alle aanwezigen voor hun vragen en 
opmerkingen.

VerGaderInG d.d.  25 Jan. 2011:

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

• De paaltjes die geplaatst zijn vanaf de  
Schoolstraat naar de Kerkstraat waren 
aanvankelijk weg maar zijn nu weer 
terug. Dat is zeer tegen de zin van enkele 
buurtbewoners/winkeliers. Zij willen die 
paaltjes perse weg hebben. De doorgang 
is te nauw voor zieken- of politieauto’s. 
Actie: De stadsdeel manager vindt dat dit 
teruggekoppeld moet worden naar het 
Centrumplan. Hij gaat de projectleider 
dhr. Freek Kusters uitnodigen om hier de 
volgende vergadering aanwezig te zijn om 
alles uit te leggen.

• Venloseweg: Het verzakken van het fietspad 
wordt erger en er gebeurt maar niets. 
Vooral voor scooters en brommers is dit 
gevaarlijk.Vooral het gedeelte van Tango 
tot bij G&H is slecht. De putten liggen zo 
hoog dat het hemelwater niet afgevoerd kan 
worden. Actie: De stadsdeelmanager gaat 
daar persoonlijk samen met Jos Reynders 
en eventueel dhr. Brous van Els van de 
gemeente kijken en rapporteert aan de 
gemeente.

• Er werd door de gemeente beloofd dat er 
nabij de scholen gestrooid zou worden maar 
ze doen het niet. Actie: De stadsdeelmanager 
belooft dat er meer duidelijkheid zal komen in 
het strooibeleid van de gemeente.

nIeUWe VraGen en KWeSTIeS 25 Jan.:

✮	Mevrouw Jacobs vertelt dat de 
ambulance de BS Maasveld niet kon vinden. 
Dat is eigenlijk te gek voor woorden en kan 
in noodgevallen levensgevaarlijk zijn. Actie: 
De stadsdeelmanager gaat dit melden bij de 
betreffende dienst en mevr. Jacobs via de 
school. Zij zullen de bevindingen met elkaar 
communiceren. Komen we volgende vergadering 
op terug!    

✮	Dhr.v. Lier legt uit dat er bij de doorgang 
bij Zeeman geen poorten maar deuren moeten 
komen. Hij vraagt bovendien maar weer eens 
met klem wanneer de gemeente geld gaat 
reserveren voor de uitvoering van dit project. 
Alle plannen zijn klaar het wachten is op de 
gemeentelijke financiering. Hij wil dit zelf wel 
aanhangig maken bij wethouder Beurskens maar 
kan deze maar niet bereiken! De vergadering 
vindt ook dat de gemeente duidelijk bescheid 
moet geven in deze zaak. Actie: De stadsdeel 
manager gaat dit zeker bespreken en bepleiten 
bij de betreffende wethouder.Wordt vervolgd!

VerGaderInG d.d.  22 maarT 2011:

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

• De voorzitter heet iedereen welkom. Speciaal 
verwelkomt hij twee genodigden namelijk 
dhr. Brous van Els verkeersdeskundige 
van de gemeente en dhr. Freek Kusters 
projectleider van het Centrumplan 

Dhr. Van Els geeft uitleg en de stand van zaken 
met betrekking tot het centrumplan:
   
• Het laatste stuk van de 30 km zone in het 

centrum wordt aan de hand van een kaart 
duidelijk  gemaakt door dhr. Van Els. Vooral 
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het laatste stuk in de buurt van de Muntstraat 
en de Raadhuislaan, krijgt de aandacht.  De 
relevante stukken komen op de website van 
de wijkraad te staan.

• Dhr. Van Els en de stadsmanager laten weten 
dat er aan het fietspad aan de Venloseweg, 
tussen Tango en G&H, volgens de gemeente 
niets hoeft te gebeuren. Dat is duidelijk een 
andere mening dan die van de bewoners, die 
een brief hierover aan de gemeente zullen 
sturen.

• Over de kwestie dat de ambulance  B.S. 
Maasveld niet kon vinden is geen reactie 
gekomen.

• Dhr. Van Lier heeft weer niets vernomen 
over de het budget van de gemeente voor 
het plaatsen van deuren in de doorgang 
op de Kerkstraat nabij Zeeman. Dit loopt 
al langer dan een jaar!  De gemeente doet 
wel beloftes via de stadsmanager maar 
er gebeurt niets. De voorzitter stelt voor 
dat de wijkraad dit in haar vergadering zal 
bespreken en het resultaat zal melden bij de 
bewoners. De Wijkraad: Uit de vergadering 
van de wijkraad blijkt dat er daadwerkelijk 
iets moet gaan gebeuren. Dit moet zich niet 
langer voortslepen. De bewoners voelen 
zich miskend en zijn teleurgesteld in het 
gemeentebestuur. De wijkraad gaat via een 
brief aan burgemeester Bruls en wethouder 
Beurskens bepleiten dat deze zaak op korte 
termijn wordt opgelost!

nIeUWe VraGen en KWeSTIeS 22 maarT

✮	Een bewoner van de Hoogstraat vraagt om 
een bepaalde nieuwe drempel door te trekken 
naar een vlakbij gelegen oudere drempel. Dit is 
even effectief maar voor de automobilisten veel 
rustiger rijden. Actie: De stadsmanager zal dit 
doorgeven aan de verkeersafdeling.    

✮	Iemand vraagt hoe de stand van zaken is 
met de beeldengroep “Drie Kronen”. Antwoord: 
uitgerekend vandaag zijn enkele personen van 
de wijkraad gaan kijken naar het gieten van 
de beelden. Aan het gedeelte wat al af is, is te 
zien dat het straks een schitterend resultaat 
zal opleveren, een aanwinst voor Tegelen. Op 
zaterdag 28 mei zal de beeldengroep onthuld 

worden. Op die dag zullen er ook exposities 
geopend worden van ander werk van de 
kunstenaar Nicolas Dings. In de binnenkort 
verschijnende wijkkrant kan men er meer over 
lezen.

✮	Bewoners van de Kerkstraat klagen over het 
wangedrag van jeugdige personen in en rond de 
winkels. Bij Jan Linders hebben ze al een eigen 
bewaker! De politie is zeer alert in deze overlast. 
Ook de Buurtpreventie treedt op en gaat zelfs op 
hun rondes door de winkels. Actie: Bij problemen 
meteen en altijd de politie bellen!!!

✮	Een bewoonster van het Maasveld somt 
zonder moeite enkele gevaarlijk verkeersplekken 
op in haar buurt. Kan daar eens naar gekeken 
worden voordat er echt ernstige ongevallen 
plaatsvinden? Actie: Bij de rondgang door deze 
buurt, die op korte termijnplaats zal vinden wordt 
dit meegenomen. Eventueel zal gevraagd worden 
aan de bewoonster even mee te gaan voor 
duidelijke uitleg

✮	Dhr. Freek Kusters geeft informatie over het 
Centrumplan:

• tot grote tevredenheid van een aantal 
bewoners worden op korte termijn de 
paaltjes op de Kerkstraat verwijderd! Alleen 
als er klachten komen kan dit later discutabel 
worden.

• Eind mei/begin juni begint Antares met de 
bebouwing op het Wilhelminaplein. Dit gaat 
ongeveer anderhalf jaar duren. Daarna volgt 
de her inrichting van  het plein. Dit gaat een 
halfjaar in beslag nemen.

• In deze periode zal de weekmarkt verplaatst 
worden naar de Raadhuislaan direct bij de 
rotonde.

• De kermis zal op een enigszins aangepaste 
plek komen.

• De najaarskermis zal vanwege de geringe 
belangstelling van het publiek, maar ook 
vanwege de exploitanten,  gaan vervallen. 
Het artikel in de krant over de kermis is 
gepubliceerd buiten de wijkraad om.

• Tijdens de kermis zal zo goed als zeker de 
Grotestraat tussen de Gasthuisstraat en 
Bongerdstraat afgesloten gaan worden. 
Dit is tevens de oplossing voor ruimte 

Lees verder op pagina  12
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voor de kermis tijdens de bouw op het 
Wilhelminaplein en waarschijnlijk ook 
daarna, want ook het Smidspleintje kan 
worden benut.

• Overigens wordt het Smidspleintje  tegelijk 
met het Wilhelminaplein aangepakt.

• Tijdens de bouw blijven er nog ongeveer 
20 parkeerplaatsen beschikbaar op het 
Wilhelminaplein. Het wordt dus wel even 
behelpen.

• Er wordt naar gestreefd, dat ook na de 
reconstructie van het plein, het “Witte huis” 
tijdens de carnavalsdagen ook nog geplaatst 
kan worden.

• Ook voor de frietkraam wordt op het plein 
een plaatsje ingeruimd! Misschien in een iets 
andere vorm. Een en ander wordt besproken 
met de eigenaar.

• In het gebied In de Beeten en dan met name 
tussen de Gastronoom en waar de inrit 
van de parkeergarage komt is niet meer 
toegankelijk voor auto's. Auto's kunnen van 
hieruit niet meer doorrijden. Bevoorrading 
zal plaatsvinden via In de Beeten (Chinees 
Indisch Restaurant De Maan) naar de 
Kerkstraat en men verlaat de Kerkstraat weer 
via de uitrit bij First Lady (waar nu de paaltjes 
verwijderd worden) naar In de Beeten.

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

Zoals we jullie in een eerdere editie van deze 
krant al hebben verteld, is “ Ontmoetingscentrum 
De Hinkelbaan”  druk bezig met haar eigen rol 
in de buurt en de verbreding van het aanbod 
vanuit het ontmoetingscentrum. De Hinkelbaan 
richt zich steeds meer op activiteiten voor de 
buurt, die wij graag samen met de bewoners 
vormgeven.

Zo bieden we de bewoners van Tegelen de kans  
op ontmoeting en om samen leuke activiteiten 
te ondernemen.  Het is de bedoeling dat 
buurtbewoners zelf met een initiatief komen 
en indien het tot onze mogelijkheden behoort 
zullen de medewerkers van de Hinkelbaan de 
bewoners helpen om dit gezamelijk te realiseren 
en te organiseren.

Zo hebben we al met een aantal buurtbewoners 
de volgende activiteiten opgezet:

• 1 keer  per maand is er kookworkshop voor 
vrouwen .

• 1 keer per maand is er een creatieve 
workshop

• 1 keer per maand hebben we een 
informatiemiddag of informatieavond

• Om de 2 weken is er een naaiclubje

Al deze activiteiten zijn gezamenlijk met, voor en 
door buurtbewoners georganiseerd. We zouden 
het leuk vinden als meer mensen uit de wijk mee 
zouden willen doen met deze initiatieven. Voor 
het deelnemen aan deze activiteiten vragen 
wij een kleine bijdrage als tegemoetkoming in 
de onkosten. Voor meer informatie over deze 
activiteiten, of het aandragen van  ideeën voor 
activiteit kunt u terecht bij de Hinkelbaan aan de 
Gasthuisstraat of bellen met 077-3260061

de HInKelBaan WIl U een KIJKJe In Haar
acTIVITeITen Voor de BUUrT BIeden
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GeVelmozaïeK marTInUSHoF UIT Beeld!

Het immense, kleurrijke mozaïek op de gevel van Martinushof, destijds ontworpen en gemaakt 
door Daan Wilschut, is in zeer slechte staat. Complete stukken brokkelen af en vallen naar 
beneden. Op de bijgaande foto is te zien dat het kunstwerk om veiligheidsredenen is afgedekt. De 
situatie is anders te gevaarlijk. Er is momenteel geen geld voor een onmiddellijke restauratie.  

Nu blijkt dat er zelfs geen geld is voor behoedzaam indelen weghalen en opslag van het mozaïek! 
Mocht het mozaïek opgeslagen worden, dan is er meteen het probleem van een ontsierende gevel 
waar de Tegelse mensen misschien nog jaren tegen aan moeten kijken. En alweer, er is zelfs nog 
geen geld om die gevel af te dekken, met bijvoorbeeld een fotodoek van het kunstwerk op de 
gevel! Het geld ligt echt niet voor het oprapen in bezuinigingstijd!

Zorggroep Noord-Limburg, eigenaar van Martinushof, en de gemeente Venlo, hebben samen 
gekeken naar de mogelijkheden om het mozaïek te behouden. De gemeente laat de 
cultuurhistorische- en kunsthistorische waarde van het kunstwerk onderzoeken. Hoe belangrijk is 
het mozaïek? Is het kunstwerk het behouden echt waard? Dit is van belang om verder een goede 
afweging te kunnen maken over de toekomst van het mozaïek.

Voor alsnog pleit ook de wijkraad voor behoud en herstel van het beeldbepalende kunstwerk voor 
het centrum van Tegelen.  Wordt vervolgd!
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De enquête zal in de maand mei huis aan huis worden afgenomen, waarbij u uw mening persoonlijk 
kunt toelichten. Als één van onze enquêteurs bij u aanbelt, kost het slechts 5 à 10 minuten van uw tijd 
om deze enquête te beantwoorden. Resultaten van de enquête zullen aan u terug worden gekoppeld; 
vanuit deze resultaten kan er concreet aan de slag worden gegaan met de invulling van het Huis van 
de Wijk in de Tegelse Noordkern! 

U vraagt zich wellicht af ‘wat is het Huis van de Wijk?’ Het Huis van de Wijk is geen bestaand gebouw, 
maar een idee. De gedachte is dat woonbuurten leefbaarder worden als mensen gezamenlijk voor 
elkaar zorgen. Door elkaar te ontmoeten, te informeren en te ondersteunen. Want slechts met de 
betrokken inzet van wijkbewoners en vrijwilligers is de huidige samenleving betaalbaar en menselijk 
te houden. 

Elk stadsdeel van de gemeente Venlo heeft inmiddels een eigen projectgroep, waarin een groot aantal 
professionele organisaties samenwerkt om het mogelijk te maken dat buurtbewoners elkaar kunnen 
bereiken. In Tegelen zijn dat Ontmoetingscentrum De Hinkelbaan, Gemeente Venlo, Woonservice 
Urbanus, Proteion Thuis, Stichting Wel.Kom Venlo-Beesel, Mensana, De Zorgondersteuner, De 
Zorggroep en Plan Jongerencoaching.

Met de peiling van behoeften en wensen die onder de inwoners van de Tegelse Noordkern leven op 
het gebied van welzijn, wonen en zorg, krijgt het Huis van de Wijk materiaal in handen om een prachtig 
“buurthuis” op te bouwen. Een huis met tal van voorzieningen die voor iedereen in de wijk gemakkelijk 
toegankelijk zijn. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de wijkbewoners en vrijwilligers het initiatief en de leiding gaan 
nemen voor activiteiten in hun eigen buurt, terwijl de beroepskrachten hen (helpen) opleiden, 
begeleiden en coachen. En wie professionele zorg nodig heeft, krijgt die ook. De organisaties hebben 
afgesproken dat binnen het Huis van de Wijk het buurtbelang en het belang van de cliënt boven het 
eigen belang gaat. 

Een concreet voorbeeld van het Huis van de Wijk in de Tegelse Noordkern is Ontmoetingscentrum De 
Hinkelbaan, waar de dagbesteding voor ouderen wordt gecombineerd met buitenschoolse opvang 
voor kinderen, terwijl allochtone vrouwen er met elkaar koken.

Met de inbreng van de Tegelse bewoners wil projectgroep Zuid nog veel meer structurele en 
langdurende activiteiten opzetten. Dit kan op verschillende locaties binnen Tegelen gebeuren. 

peIlInG WenSen en noden
In cenTrUm TeGelen

Binnenkort vindt er een huis aan huis enquête plaats in centrum Tegelen.
deze enquête is een initiatief van de projectgroep zuid van het zogenaamde “Huis van 
de Wijk”. U wordt dan ook uitgenodigd om mee te denken hoe de Tegelse gemeenschap 
behulpzamer, zorgzamer, contactrijker en gezelliger kan worden!



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  8  ■  n r.  1  ■  ap r i l  2011

15

Het zal u vast niet ontgaan zijn. De 
Nachtegaalstraat in Tegelen heeft deelgenomen 
aan het Klimaatstraatfeest. Met maar liefst 
21 huishoudens werden energiebesparende 
maatregelen uitgevoerd waarmee vele punten 
werden binnengehaald. De insteek die de 
deelnemers zelf gekozen hadden, was dat de 
acties met name laagdrempelig moesten zijn. 
Verder was bij het bedenken en uitvoeren van 
acties het versterken van de onderlinge band 
met alle buren een pré. Het was de uitdaging om 
met een “low budget oplossing” zoveel mogelijk 
energie te besparen. En dat is gelukt!

Het begon allemaal met een spelletjesavond. 
Een gezellige actie die deelnemers uitvoeren 
en tevens een behoorlijke energiebesparing 
oplevert. Eén keer per week wordt deze 
spelletjesavond georganiseerd. Dan komen 
buren bij elkaar en worden de hele avond 
fanatiek spelletjes gespeeld. In de eenzame en 
lege huizen staat dan de thermostaat een stuk 
lager en is er geen enkel lichtje aan. Diegene 
waarbij ze de spelletjesavond houden, zorgt voor 
het drinken en de rest neemt wat te eten mee. 
Dan staat de tafel ineens vol lekkers! Uiteraard 
wordt er tijdens de avond ook gepraat over 
ieders energietips van de week, maar natuurlijk 
wordt er ook volop gelachen. 

Verder worden maandelijks door enkele buren 
alle meterstanden genoteerd, naast elkaar 
gelegd en besproken. Al snel was er zelfs een 
competitie gaande! Iedereen probeerde zo 
laag mogelijk in het verbruik uit te komen. Het 
mooie is natuurlijk dat dit zorgt voor een enorme 
bewustwording in het verbruik en de dingen 
die je kunt doen om te besparen. Iedereen 
ziet nu zelf dat het ook zonder daadwerkelijke 
kosteninvesteringen al veel oplevert. Iedereen 
bespaart zonder grote investeringen veel energie 
en sociale contacten worden enorm beïnvloed! 
Ook twee ondernemers uit de straat beloofden 

mee te doen aan de wedstrijd en sloegen hun 
handen ineen. De bakker verving reeds eerder 
zijn oude bakkersoven en bespaarde daarmee 
al zo’n 6.000 m3 gas op jaarbasis, maar voor 
het Klimaatstraatfeest ging hij graag nog een 
stapje verder. Hij bedacht samen met de slager 
uit de straat een unieke energiebewuste pizza. 
De bodem van de pizza is voorgebakken met de 
restwarmte van de bakkersoven en belegd met 
ambachtelijke saus van de slager. Het unieke van 
het concept is dat de pizza door zijn specifieke 
ingrediënten en bereiding vooraf, afgebakken 
kan worden in een koekenpan met deksel 
erop. Dit verbruikt aanzienlijk minder energie 
dan het voorverwarmen en het op temperatuur 
houden van een oven. Daarmee is dus het hele 
bereidingsproces erg energiebewust.

Terugkijkend op de deelname aan het 
Klimaatstraatfeest zijn de bewoners trots dat ze 
zo ver gekomen zijn, maar het voornaamste is 
dat de onderlinge band enorm versterkt is! De 
deelnemers kunnen iedereen aanraden ook eens 
deel te nemen aan deze jaarlijks terugkerende 
wedstrijd. Het is erg gezellig om samen bezig 
te zijn en het draagt ook nog eens bij aan een 
positief imago van de straat. Ook al was de 
wedstrijd op 31 maart jongstleden afgelopen. 
De deelnemers gaan gewoon door. Er staan 
nog een aantal acties op de planning die nog vol 
enthousiasme uitgevoerd zullen gaan worden. 

deelname KlImaaTSTraaTFeeST
nacHTeGaalSTraaT In TeGelen
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Wilt u telefonisch contact maken met de
Gemeente Venlo voor klachten en/of vragen
over uw woonomgeving of andere zaken 
kies dan telefoonnummer:

14 077
Het servicepunt is bereikbaar tussen 08.00 uur en 16.30 uur. 
Ook kunt u een e-mail sturen naar 
servicpuntstadsbeheer@venlo .nl
over de volgende zaken:

• 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.

de noordKern
TeGelen
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dinsdag 17 mei
dinsdag 28 juni
dinsdag 6 sept.
dinsdag 1 nov.
dinsdag 13 dec.

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


