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Niet zolang geleden schreef ik een voorwoord bij het 
aanbreken van de zomervakantie.
Nu ik dit voorwoord schrijf, is het alweer bijna oktober. 
De herfstdagen komen er  al weer aan. Al dacht ik dat 
deze in augustus al waren geweest! Gelukkig heeft 
de mooie septembermaand veel goed gemaakt Uw 
redactie is weer op sterkte door een nieuw redactielid 
die al zijn sporen heeft verdiend in dit vak, maar 
overtuig u zelf maar in deze oktobereditie. Er zijn in 
de afgelopen maanden nog net voor de bouwvak 
enkele aanpassingen gedaan in het centrum. Een 
begin is gemaakt, maar nog lang niet alles is klaar. 
Volgens de gemeente moet hier en daar nog naar 
geld gezocht worden. Zo zie je maar weer; we hangen 
aan de achterste…….!   Op 18 september zijn de 
bewoners in de aangrenzende straten van de nieuw 
te bouwen Vijverhofschool  uitgenodigd voor een 
informatieavond. Er is op deze avond een en ander 
duidelijk geworden voor de buurtbewoners. Tevens 
gaat De wijkraad een dezer dagen in gesprek met 
onze nieuwe wethouder Henk Brauer.  Een verslag 
van beide gebeurtenissen vindt u in de volgende 
wijkkrant. De onderdoorgang bij Zeeman is eindelijk 
verlicht dankzij onze nieuwe wethouder die er vaart 
achter heeft gezet. Maar door de woningstichting zal 
nog veel werk verricht moeten worden.
Het “buurt- en bewonersnetwerk” komt langzaam 
op gang. Er is ondanks de vakanties al aan van alles 
gewerkt de laatste weken.
Als laatste wil ik u wijzen op de reportage van het 
pleinfeest aan het Lingsplein. Een grandioos feest 
met een dikke pluim aan allen die hieraan hebben 
meegewerkt. Maar de weergoden waren ons ook 
gunstig gezind en zorgden ook voor goed  weer. Als 
je al de ouderen, maar ook de kinderen van onze wijk 
zag genieten, kan ik alleen maar zeggen: we doen het 
volgend jaar weer!

Ik wens u allen veel leesplezier toe.
Uw voorzitter,
Ger Hensen
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Geheel onverwachts is in de nacht van 8 op 9 juli 2014 oud burgemeester Piet Visschers overleden. 
Piet Visschers was van 1981 tot 2001 burgemeester van Tegelen. Hij was een beminnelijke man, sterk 
betrokken bij de mensen om hem heen en bij alles wat Tegelen betrof. Hij kon als geen ander iets kort 
en bondig samenvatten en vandaar uit een zaak bespreken. Hij was het die zorgde dat de Tegelse 
“Kroonjuwelen” als cultuurerfgoed niet teloor zouden gaan. In die zin maakte hij zich dienstbaar tot 
het laatste toe.

 Wijkraad De Noordkern

OuD-burGemeesTer PIeT VIsscHers OVerleDeN

HeT “KONINGIN WIlHelmINa mONumeNT” VerPlaaTsT
Dit 3 meter hoge beeld stond in eerste instantie vanaf de 
onthulling op de Kerkstraat. In 1970 is het verplaatst naar 
een plekje achter het voormalige gemeentehuis, maar daar 
had het weinig uitstraling.  Begin september is het beeld 
verplaatst naar het Wilhelminaplein. Daar hoort het eigenlijk 
ook beter thuis. De sculptuur van aluminium beeldt de drie 
belangrijkste momenten uit de 50-jarige regeerperiode 
van koningin Wilhelmina uit. Het ontwerp van de Tegelse 
kunstenaar Dries Engelen is destijds gemaakt door 
metaalgieterij Giesen.
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ceNTrumPlaN - VerKeerscIrculaTIe

afgelopen juni werden tijdens een inloopavond voor bewoners en geïnteresseerden de plannen 
gepresenteerd op het gebied van verkeer en parkeren in het centrum van Tegelen. 

Parkeren op het Wilhelminaplein gaat niet door. Wel zijn er drie parkeerplaatsen die gebruikt kunnen worden 
tijdens diensten in de Sint Martinuskerk. Op deze inloopavond werden negen maatregelen voorgesteld om 
de situatie in het centrum te verbeteren. Er wordt momenteel nog naar een aantal maatregelen gekeken of er 
budgetten zijn om deze voorstellen na goedkeuring van de gemeenteraad te realiseren. De voorstellen worden 
hieronder kort uitgeschreven.

•	 Voor de friture op het Wilhelminaplein drie parkeerplaatsen realiseren, waar klanten voor korte tijd kunnen 
parkeren, zogenaamd “friet&ride”. 

•	 De bereikbaarheid van het Smidsplein verbeteren. Het eenrichtingsverkeer vanuit de Posthuisstraat 
opheffen of omdraaien. Uitrijden via de Hoogstraat.

•	 Aan de Grotestraat zeven extra parkeerplaatsen aanleggen voor langparkeren.
•	 Uitbreiding van de 30km-zone vanaf de Engerstraat tot voorbij de Bongerdstraat. Tevens aanleggen van 

snelheidsremmende maatregelen op de Grotestraat.
•	 De bewegwijzering vanuit de Grotestraat naar de parkeerplaatsen in het centrum zal geoptimaliseerd 

moeten worden.
•	 Invoer van zogenaamde blauwe zone op de nieuwe parkeerplaats bij restaurant De Maan, In de Beeten 

en op het Smidsplein. Tevens wordt gekeken naar het handhaven of terugbrengen van het aantal 
invalidenparkeerplaatsen op deze locaties. 

•	 Aanleggen van twaalf extra parkeerplaatsen in de Gasthuisstraat.
•	 De uitrit van de parkeerplaats bij Albert Heijn aansluiten op de rotonde. 
•	 Openstellen van het kruispunt Gasthuisstraat/Grotestraat en het aanpassen (beter zichtbaar maken) van de 

huidige snelheidsremmende verhoging op deze plek.

We moeten we er rekening mee houden dat alle genoemde punten hierboven voorstellen zijn, dus geen 
beloftes die daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. De wethouders Jos Teeuwen en Henk Brauer zullen deze 
maatregelen steunen en de gemeenteraad vragen om akkoord te gaan. De gemeenteraad zal samen met de 
wethouders hierover beslissen. Alleen het laatste punt van de reeks hierboven is bij het ter perse gaan van deze 
wijkkrant aangepakt.

Geachte lezers, 
Gaarne hadden wij in deze wijkkrant het nieuwe verkeerscirculatie plan gepresenteerd, wij hadden 
dit ook min of meer beloofd op onze laatste vergadering. echter kregen wij van de gemeente Venlo 
het volgende bericht:

“We kunnen op dit moment nog niet concreet zeggen wanneer we wat gaan uitvoeren. De maatregelen 
worden op dit moment uitgewerkt tot bestek- niveau, waarna we kunnen aanbesteden. Afhankelijk van de 
kosten moeten we waarschijnlijk keuzes maken wat we nog dit jaar uitvoeren, en wat eventueel later kan. 
Op dit moment is dat nog niet inzichtelijk en willen we geen verkeerde verwachtingen wekken.“

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker Verkeer
Gemeente Venlo | Afdeling Ruimte en Economie | Team Regie en Advies
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VerGaDerING 10 JuNI

bespreking verslag van: bewoners doen hun 
woordje van dinsdag 22 april 2014     
•	 Buurtpreventie is op de foutparkeerders 

afgestuurd en handhaving is ingeschakeld. Er is 
ook al verbaliserend opgetreden.

•	 Op Venloseweg wordt binnenkort geasfalteerd.
•	 Paaltje op kruising Gasthuisstraat/Betouwstraat 

is geplaatst.
•	 Komende week is er een gesprek met de 

bewoners van de Breukenhof. 

NIeuWe zaKeN DIe IN De WIJK leVeN 

✮Een afvaardiging van de Sint Martinuskerk heeft 
een handtekeningenactie gehouden wat betreft 
parkeerplaatsen bij de kerk op het Wilhelminaplein. 
Waarom wordt dit niet gedragen door meerdere 
partijen in de wijk, zoals winkeliersvereniging en 
wijkraad? Krachten bundelen werkt toch veel beter! 
Helaas weet de wijkraad niets van deze actie. 
Maandag 16 juni is er een inloopavond waar de 
plannen over parkeren en het verkeersplan worden 
besproken. Standpunt van de wijkraad: wij zijn 
VOOR gedeeltelijk parkeren, TEGEN een overvolle 
parkeerplaats op het Wilhelminaplein.

✮Wat gebeurt er met de vervelende drempel op 
de Gasthuisstraat? Deze drempel wordt op korte 
termijn aangepakt. De drempel wordt beter zichtbaar 
gemaakt door middel van een witte streep. De 
drempel zal niet verlaagd worden.

✮Er wordt veel overlast van jongeren ervaren in het 
gebied rond de jeu-de-boulesbaan aan het Medaillon/
Riviersingel. Er zijn explosief meer meldingen gedaan 
bij de politie de laatste tijd. Er is intussen al contact 
geweest met de politie en ook de straatcoaches 

zijn ingeschakeld. Deze plek heeft meer dan de 
aandacht van de wijkagent. Echter, de wijkagent kan 
pas verbaliserend optreden wanneer er bijvoorbeeld 
alcohol in de spel is. 

De jongerenwerkers/straatcoaches van de gemeente 
Venlo die in de ons gebied actief zijn kunnen niet 
verbaliseren, maar wel met de jongeren in gesprek 
gaan. Zo kunnen deze jongeren inzien welke 
problemen ze veroorzaken. Ook de jongerenwerkers/
straatcoaches hebben de aandacht voor het gebied, 
of er nou meldingen zijn binnengekomen of niet. 

Actie: Herman gaat met een groepje bewoners 
bespreken wat er gedaan kan worden aan deze 
situatie. Wat is er nodig? Kunnen de banken weg? 
Kunnen de ouders van de jongeren betrokken 
worden? Etc.

Actie: Mariëlle Wilms wil graag met de 
jongerenwerkers/straatcoaches in gesprek om 
te bekijken wat het Huis van de Wijk hierin kan 
betekenen, eventueel als “hangplek” voor deze 
jongeren.

Ook op het trapveldje aan de Watermunt wordt weer 
overlast ervaren. Er staan bordjes dat er na 21.00 uur 
niet meer gevoetbald mag worden, maar dit gebeurt 
toch. Tip: bewoners moeten de politie blijven bellen 
en alle klachten moeten steeds weer  doorgegeven 
worden!

✮Het groen in het Rietpark staat er belabberd 
bij. Kan hier iets aan gedaan worden, bijvoorbeeld 
snoeiwerkzaamheden? Actie: Ger heeft dit door.

  VerGaDerING 9 sePTember

bespreking verslag van:  bewoners doen hun 
woordje van 10 juni 2014 

         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. Ant-
wooden komen zo mogelijk meteen of kan men later terugvinden in de wijk-
krant of ziet men mettertijd terug in de wijk zelf. 

 

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

In de Martinusstraat zou meer handhaving op zijn 
plaats zijn! Automobilisten trekken zich van regels 
niets aan. Parkeren daar waar het niet mag en rijden de 
straat in wat ook niet mag! 

NIeuWe zaKeN DIe IN De WIJK leVeN 

✮Muntstraat/Zilverplak: De straat wordt hier smaller 
omdat ondanks beloften niet voldoende gesnoeid 
wordt. De bomen zijn zo groot geworden dat ze de 
dakrand gaan raken. Actie: Pieter gaat dit bij de 
gemeente regelen. 

✮In de Goselingstraat moet bij een particuliere tuin 
gesnoeid worden omdat de overhangende wildgroei 
de passanten hindert! De eigenaar heeft beloofd dit 
te doen maar er gebeurt niets. Actie: Mariëlle gaat hier 
bemiddelen.

✮Paul Guillaumestraat/Bergstraat. Het aanleggen 
van een goede grasmat is door het slechte weer 
mislukt. Mede daardoor ziet het er belabberd uit op 
deze plek. Het ontsierende hekwerk wil men echter 
voorlopig nog laten staan. Waar blijft het speeltuintje? 
Actie:  Pieter gaat dit bespreken.

✮Er zouden 4 nieuwe abri’s komen! Waar zijn die? 
Je hoort er niets meer van! Actie:  Pieter gaat dit bij de 
gemeente achter halen.

✮Heet hangijzer blijven de kinderkopjes op het 
Wilhelminaplein! Er zijn mensen die overtuigd zijn dat 
dit nog in orde komt.

✮Er was eens een mevrouw die haar hond liet 
piesen onder een bank op de Kerkstraat. Niet te 
geloven en toch waar! Actie: Ergeren!!

✮Wie is onderhoudplichtig voor de dijk langs de 
Maas? Het gras langs het pad moet zeer dringend 
gemaaid worden. Actie: Pieter gaat dit bij de gemeente 
regelen.

✮In de Broeklaan zijn al meerdere keren auto’s 
bekrast met scherpe voorwerpen. De buurtbewoners 
zijn alert om dat soort streken verder te voorkomen. 
Buurtpreventieteam en wijkagent zijn op de hoogte.

✮Speeltuin Riviersingel. Vaker wordt daar met de 
hogedrukspuit schoongemaakt maar de eventuele 
rommel laat men liggen. Ook wordt er gegraven vlak 
langs het voetpad en dat is gevaarlijk, vooral in de 
nacht. Mensen daarop aanspreken helpt niet. Actie: 
Dit zelf melden bij de Buurtbemiddeling.

✮In de Ariensstraat wordt structureel veel te hard 
gereden op sommige punten. Dit is gevaarlijk. Actie: 
Pieter gaat dit bij de gemeente regelen.

✮Riethstraat/Spoorstraat.  Bij fikse regenbuien 
spoelt het voegzand van de straat in de putten die 
dat vervolgens niet kunnen verwerken. Actie: Dit zelf 
melden bij de infopunt van de gemeente.

✮”Verpaupering” buurt de Lings.  Slechte stoep, 
bultig voetbalveldje, parkeer-problemen, achterstallig 
onderhoud, hondenpoep, groen en dealen. Daar moet 
eens goed over gepraat worden! Gesprekken tussen 
scholen en Wijkraad kunnen zeer nuttig zijn. Actie: In 
eerste instantie gaan Antares, Pieter en Ger daar over 
denken en praten. 

✮Bij school Passe Partout is het verkeersbord 
“Rijrichting” niet te zien door over hangende takken!   
Actie: Takken mogen geknipt worden

✮Door problemen in de buurt van Medaillon 
zijn enkele bankjes verwijderd. Niet iedereen is 
hier gelukkig mee. Deze beslissing is onvoldoende 
gecommuniceerd. De werkgroep komt over 2 weken 
bij elkaar en zal dit verder bespreken. 
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 FeesT OP HeT lINGsPleIN

Op zaterdag 6 september 2014 vond onder ideale weersomstandigheden het jaarlijkse buurtfeest 
van de wijk de “ nieuwe munt “ plaats, gecombineerd met de buurt sport spelen die wijkraad 
De Noordkern al vele jaren organiseert.  een ontmoetingsdag voor bewoners en familie van de” 
nieuwe munt “ en voor alle mensen daarbuiten, maar vooral ook voor de schooljeugd van de 
scholen in onze wijk. 

Al vroeg waren de vele vrijwilligers druk in de weer met het opbouwen van de kramen, het versieren met 
vlaggen en ballonnen, en het opbouwen van de verschillende attracties.

Tafels, stoelen en banken werden klaargezet en diverse tenten werden opgezet, voor het geval dat het zou 
gaan regen. Ze konden echter gebruikt worden als zonnescherm. De hele morgen was het een drukte van 
belang op het plein, want ook de diverse verenigingen kwamen hun stands opbouwen en versieren. Zo werd 

er o.a. een spectaculaire kabelbaan gebouwd door Scouting Tichlouw, hoog tussen enkele hoge bomen. 

Het Kindervakantiewerk was ruim vertegenwoordigd met diverse mensen, maar had ook op ruime schaal 
hun materiaal beschikbaar gesteld voor deze middag. De leden van beugelclub de Kuiters hadden zelfs 
een heuse beugelbaan opgebouwd Schutterij sint Anthonius was aanwezig met een schietstand met echte 
luchtdruk geweren.

Om 13.00 uur werd door de voorzitter van de wijkraad, dhr. Ger Hensen  de middag geopend, waarna het 
feest onder de vrolijke klanken van het accordeon van Hay Huys van start ging. In het begin was het nog vrij 
rustig, maar aangetrokken door de vrolijke muziek kwamen er geleidelijk toch steeds meer mensen.

Ook het Diashantlappenkoor, vrolijk uitgedost in rood en wit, zorgde voor gezelligheid, met hun uitgebreid 
repertoire aan dialect, levensliederen en shantie liederen. De diverse kramen van de deelnemende 
verenigingen, o.a. Wel.com, Huis v.d. Wijk en de Algemene hulpdienst werden goed bezocht. Ook bij de 
schminkkraam was het een drukte van belang.
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Op de stand van de Politie had men het gevoel op de camping te zijn, want de wijk- agent had niet alleen 
een politieauto, maar ook een heuse caravan mee gebracht. Op het politieterras voor de caravan werd druk 
gebruikgemaakt van de aanwezigheid van de politie om allerlei vragen te stellen en antwoorden te krijgen.

De middag werd verder nog opgeluisterd door het bekende damesduo Yvonne en Mariska. 

Voor diegenen die het feest eens van boven wilden zien, was er de mogelijkheid om met de hoogwerker van 
ZIUT het plein vanuit de hoogte te bekijken. In de loop van de middag werden enkele dansuitvoeringen door 
de dansgroep van de “Boereraod” op het plein ten uitvoer gebracht, waarbij de jonge dames fraai gekleed en 
opgemaakt ten tonele verschenen.

De dames en heren van brasserie de Nieuwe Munt zorgden er deze middag voor dat niemand iets tekort hoefde 
te komen op het gebied van eten en drinken. Voor de kinderen was er gratis limonade te verkrijgen bij de 
infostand van de organisatie.

Op de straat voor het plein vonden ook nog diverse activiteiten plaats. Zo hadden de mensen van Veilig 

Verkeer Nederland een verkeersparcour uitgelegd, waar vooral de jeugd hun fietsvaardigheid kon tonen. Ook 
kindervakantiewerk en de handbal vereniging Explosion lieten hier zien wat er zoal te beleven was bij deze 
organisaties. 

Als hoogtepunt en tevens als afsluiting van de middag was het de organisatie gelukt het bekende Tegelse duo “ 
Thei en Marij “ te strikken. Dat dit zeer gewaardeerd werd, mag blijken uit de blijde en vrolijke gezichten van de 
talrijke toeschouwers. Na een ruime toegift van het duo kwam er rond de klok van 17.00 uur een einde aan deze 
zeer geslaagde middag.

Opmerkingen van bezoekers als :”volgende week weer!!!!!!, of waarom organiseren jullie dit niet iedere maand?  
Gaven aan dat we mogen terug kijken op een geslaagde middag.

Hierbij worden  alle vrijwilligers en mede organisatoren hartelijk bedankt voor hun 
belangeloze inzet voor deze middag.
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sOcIaal resTauraNT bONGerD
leerlINGeN VsO De VelDDIJK VerzOrGeN WeKelIJKs 3-GaNGeN meNu IN HuIs VaN De WIJK

Vanaf 17 september kunnen buurtbewoners elke woensdag een 3-gangen menu nuttigen in het Huis 
van de Wijk aan de bongerdstraat 41 in Tegelen. De maaltijden worden bereid door leerlingen van 
Voortgezet speciaal Onderwijs De Velddijk, onder begeleiding van een docent. Voor de leerlingen, die 
vaak een extra steuntje in de rug nodig hebben is het een mooie kans om praktijkervaring op te doen. 
De buurt profiteert mee.
 
Het initiatief is afkomstig van Jack Kerkhofs, werkzaam bij het Transfer & Expertise Centrum Arbeidsintegratie. 
Een dienst van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Middel-Limburg waar professionals op het gebied van 
onderwijs, zorg en arbeid samenwerken om jongeren gericht naar werk op te leiden en te begeleiden. “Door 
onze leerlingen praktijkervaring te laten opdoen leren ze niet alleen hoe ze goed moeten koken maar ook hoe ze 
moeten uitserveren en met klanten moeten omgaan. Daarnaast vergroot het vaak de zelfwaarde van de 
jongeren. Het Huis van de Wijk waar ontmoeting centraal staat en burgerparticipatie wordt gestimuleerd, is de 
perfecte locatie voor dit initiatief. Mensen die eenzaam zijn, graag een keer voor een zacht prijsje buitenshuis 
eten of het leuk vinden om anderen te ontmoeten, kunnen zo gezellig samen eten. En de jongeren zijn super 
enthousiast. Het mes snijdt daarmee aan twee kanten”. 
 
mee-eten?
Buurtbewoners die graag mee-eten kunnen tegen een tarief van € 7,50 elke woensdag vanaf 12 uur eten. 
Aanmelden de vrijdag voorafgaande. Bij een 10-ritten kaart bedraagt het bedrag € 7,35 per maaltijd. 
Aanmelden kan bij Huis van de Wijk D’m Bongerd, Bongerdstraat 41 in Tegelen, telefoonnummer  077-8510212.
 
VsO De Velddijk
VSO De Velddijk, onderdeel van Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg is en school die 
onderwijs en begeleiding op maat biedt aan jongeren van 12 tot en met 20 jaar met gedragsstoornissen of 
psychische problematiek. Vanuit een integrale aanpak (maatwerk, specialistisch aanbod van scholing, 
arbeidsinpassing en arbeidstoeleiding evenals behandelingsprogramma’s) wordt gezocht naar duurzame 
oplossingen die de jongeren een reëel toekomstperspectief bieden.
 
meer informatie
Voor meer informatie over het sociaal restaurant kunt u terecht bij Mariëlle Wilms, kwartiermaker van het Huis 
van de Wijk D’m Bongerd, m.wilms@venlo.nl. Vragen met betrekking tot arbeidstoeleiding of Speciaal Onderwijs 
kunt u stellen aan Jack Kerkhofs, j.kerkhofs@ssonml.nl

sOcIaal WIJKTeam
VeraNDerINGeN IN De zOrG

Door alle veranderingen in de zorg per 1-1-2015, ontstaan er veel vragen bij u als zorgvrager/ mantelzorger. Graag 
nodigen we u uit voor een informatieavond op 28 oktober 2014 in het Huis van de Wijk d'm Bongerd, Bongerdstraat 
41 te Tegelen. Vanaf 19.30 bent u van harte welkom, de informatieavond zal om 20.00 uur beginnen.

Tijdens deze avond zullen we uitleg geven over de veranderingen, maar ook hoe gemeente Venlo in de praktijk 
vorm gaat geven aan deze veranderingen.
 
 Marielle Wilms
 Kwartiermaker Huizen van de Wijk Zuid
 06-27912959
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acTIVITeITeN De bONGerD
eetpunt
U bent van maandag t/m vrijdag van harte welkom om samen met andere wijkbewoners te genieten van een 
verse maaltijd. Het enige wat u hoeft te doen is u minimaal 48 uur vantevoren aan te melden bij: Huis van de Wijk 
d’m Bongerd; tel: 077-8510212. Ons weekmenu kunt u vinden op www.hvdwdebongerd.nl, onder het kopje 
“eetpunt” vindt u het actuele menu.

activiteiten
Wekelijks vinden er verschillende activiteiten 
plaats, denk hierbij aan:
•	 Kienen
•	 Filmmiddag
•	 TZBO
•	 Koersballen
•	 Bewegen voor ouderen
•	 Muzikaal koffieuurtje
Voor de actuele activiteiten kunt u contact 
opnemen met Huis van de Wijk d’m Bongerd ( 
077- 8510212 ) of kijk op www.hvdwdebongerd.nl

Wilt u zelf een activiteit organiseren, dan helpen wij u daar graag bij!!!!

INFO & aDVIes
Wat doet info & advies?
Hier kunt u terecht met vragen over diverse onderwerpen.bijvoorbeeld:
•	 Waar kan ik terecht voor huishoudelijke hulp?
•	  Hoe vraag ik huursubsidie aan?
•	  Ik word ontslagen en heb geen recht op een 

uitkering. Wat nu?

Voor wie is  info & advies?
Voor iedereen, jong en oud. Iedereen is welkom 
die met raad en daad bijgestaan wil worden.

Wat kost info & advies?
Helemaal niks. Wij zijn blij als we iemand kunnen 
helpen wanneer het nodig is.

Wanneer kan ik bij info & advies terecht?
Huis van de Wijk d’m Bongerd, elke dinsdag van 
13.00 tot 16.00 uur.
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KruIDeNTuIN cHâTeau De HOlTmüHle

De kruidentuin naast château de Holtmühle in Tegelen is de afgelopen tijd flink onder handen genomen 
en inmiddels een tweede leven begonnen.

De kruidentuin is de laatste jaren door omstandigheden niet meer onderhouden en daardoor totaal verwilderd. 
Enkele vrijwilligers boden aan de tuin op te knappen en gingen twee maanden geleden aan de slag met het 
snoeien van het onkruid en het uitwerken van een plan. Inmiddels hebben zij hulp gekregen en is de tuin nu een 
stageplaats voor leerlingen van VSO De Velddijk. Meer hulp is welkom, laten de initiatiefnemers weten.

Opbouwwerker Herman van den Eertwegh van Stichting Wel.kom ondersteunt de vrijwilligers in het verder 
ontwikkelen van de kruidentuin. Ook het stadsdeelteam van Wel.kom Tegelen/Steyl/Belfeld heeft een steentje 
bijdragen door onkruid te wieden en te schoffelen. Daarnaast zijn ideeën aangedragen voor het gebruik van de 
tuin. Om mest, kruidenplanten, gereedschap en werkkleding te kunnen aanschaffen heeft het SAM-fonds 
middelen ter beschikking gesteld.

De kruidentuin is in de vorige eeuw ontworpen door de toenmalige tuinman van de kasteelbewoners.  De koks 
van Château De Holtmühle hebben de weg naar de tuin intussen ook gevonden. De verse kruiden vormen de 
basis van veel van hun gerechten.

Een bezoekje aan de kruidentuin is de moeite waard! Je kunt er komen als je door de Venlosepoort naar het 
kasteel gaat en dan door de Kaldenkerkerpoort loopt. De tuin is gratis toegankelijk en elke dag open van 8.45 
tot 14.00 uur. Op de foto de ingang en enkele vrijwillige medewerkers.



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  11  ■  n r.  3  ■  ok tober  2014
13

Opsporing verzocht! 
In de omgeving van de Broeklaan-Ruys de Beerenbrouckstraat zijn de laatste tijd 10 
tot 15 auto’s bekrast. Dit zeer tot ergernis van de eigenaren. Natuurlijk zijn de daders 
onbekend en is het opsporen bijna onbegonnen werk. De bewoners hebben zich nu 
ook tot het wijkoverleg gewend, met de vraag wat nu? In overleg met o.a. de 
wijkagent hebben de bewoners besloten om hun eigendommen te gaan bewaken 
met camera’s.
Dus daders let op jullie lopen nu het risico tegen de lamp(camera) te lopen. 

In deze rubriek willen wij aandacht vragen voor zaken welke in onze wijk leven.

Ideeën gevraagd!
Het wijkoverleg roept de buurt bewoners op om samen met ons te bekijken wat er met de diverse 
braakliggende terreinen zou kunnen gebeuren. Vele van deze terreinen zullen waarschijnlijk nog jaren braak 
liggen. Het is de bedoeling dat burgers eigen initiatieven en werkzaamheden zullen gaan ontplooien, eventueel  
met ondersteuning van de wijkraad.

Bent u geïnteresseerd en heeft u of buurtgenoten ideeën meld u dan bij de wijkraad. Mensen van de wijkraad 
zullen dan een en ander inventariseren en vervolgafspraken met u maken. Wij nemen contact met u op. Wij 
hopen dat we op termijn af zullen zijn van de diverse lelijke/braakliggende terreinen. 

Reageren kan tot 15 november  via de e-mail en of telefoon
E-mail: wijkraad.de. noordkern@hotmail.com
Telefoon: 077-7850143

berIcHTeN uIT De WIJK



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  11  ■  n r.  3  ■  ok tober  2014
14

alGemeNe HulPDIeNsT TeGeleN-sTeyl-belFelD
sinds 1977 functioneert de algemene Hulpdienst welke zich als doel heeft gesteld om, op basis van 
vrijwilligheid, een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in Tegelen, steyl en belfeld. 
Gewerkt wordt uitsluitend met vrijwilligers!

De A.H.D. voert de volgende projecten uit:
•	 Hulpverlening in noodsituaties. 
•	 Hierbij moet worden gedacht aan
•	 hulp bij het doen van boodschappen
•	 begeleiding naar huisarts, fysiotherapeut of ziekenhuis
•	 administratieve hulp
•	 ondersteunende luistergesprekken
•	 het verzorgen van kleine klusjes
•	 etc. etc.

Kortom: de Algemene Hulpdienst kan helpen in gevallen en omstandigheden, waar hulp het karakter heeft van 
‘even hulp bieden’, even ‘bijspringen’. De Algemene Hulpdienst kan niet helpen daar waar de hulp een speciale 
deskundigheid vereist, bijvoorbeeld bij de verzorging van ernstig zieken.

De Klussendienst
Ouderen en gehandicapten kunnen een beroep doen op de Klussendienst, door telefonisch contact op te nemen 
met het Meldpunt. Wij vragen u dan om aan te geven wat de klus inhoudt. Als u voor hulp in aanmerking komt 
gaan we op zoek naar een geschikte vrijwilliger. Deze vrijwilliger neemt dan zelf contact met u op. Samen met u 
als aanvrager zal de vrijwilliger nagaan wanneer het karweitje kan worden opgeknapt.

Welke klusjes?
Deze kunnen van zeer uiteenlopende aard zijn, maar mogen niet meer dan drie uur in beslag nemen. Zowel in als 
buitenshuis zijn er vaak kleine karweitjes op te knappen, onder andere:
•	 iets repareren wat stuk is 
•	 iets verplaatsen  of ophangen 
•	 klein tuinonderhoud, max. 1 keer per 3 weken, in overleg met het Meldpunt

De kosten
In principe wordt de hulp kostenloos verleend. Eventuele door vrijwilligers gemaakte kosten dienen echter wel 
door de aanvrager te worden vergoed. (denk hierbij bijvoorbeeld aan autokosten).
Voor de Klussendienst ontvangt de vrijwilliger een kleine bijdrage per uur of gedeelte van een uur. Deze 
vergoeding wordt direct nadat de klus af is betaald. Het kan zijn dat de vrijwilliger materialen nodig heeft om het 
klusje te kunnen opknappen. In zo=n geval betaalt u als aanvrager ook de bijkomende materiaalkosten en de evt. 
autokosten  per gereden kilometer voor het ophalen van de benodigde materialen.

Tevens wordt er van uit gegaan dat de klant geen betaalde kracht kan bekostigen en zelf niet in staat is de klus 
uit te voeren.

Meldpunt Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld
Telefoon: 06 49 34 14 79 (op werkdagen van 9 – 12 uur)
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WIlHelmINaPleIN
Amsterdam heeft zijn Waterlooplein, 
Venlo zijn Nolensplein,
en Tegelen zijn Wilhelminaplein.
Het contrast is natuurlijk groot.
Maar verschil moet er zijn, ·klein maar fijn.
Lange tijd heeft het plein niet de
aandacht gekregen die het verdiende 
en werd het meestal vol gezet met blik op wielen.
Maar nu het plein en de omgeving klaar is,
met nieuwe bestrating, gezellige terrassen en 
een nieuwe frietkraam, 
heeft het plein weer de allure die het verdient.
Tegelen mag trots zijn op zijn plein
en dat men in de toekomst er de schoonheid
en de voordelen van zal zien.
Dus laten we het Plein dan ook gebruiken
waarvoor een plein bedoeld is
ontmoetingspunt van en voor veel mensen en activiteiten.

Sjeng de Wandelaer

INGezONDeN sTuKKeN

Voor diegenen die het nog niet wisten! 
In de wijk waar een bord staat met 30 km
betekend dit niet dat dit de minimum 
snelheid is maar de maximum snelheid voor 
deze wijk.

Honden uitlaten is dodelijk voor onze 
planten en struiken, dus gebruik je 
verstand.! 
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belangrijke contacten in de wijk:
Op onze openbare vergaderingen merken wij dat veel wijkbewoners 
de weg niet weten naar de verschillende instanties in de wijk die hulp 
kunnen bieden. Daarom zetten wij hieronder een aantal handige 
contacten voor u op een rijtje met het bijbehorende telefoonnummer.
•	 Secretariaat	wijkraad	De	Noordkern		077-7850143
•	 Buurtbemiddeling	Venlo		077-3558840
•	 Meldpunt	Gemeente	Venlo	14077
•	 Jongerenwerkers	Gemeente	Venlo		06-52562844/		
      06-52562823 / 06-52562858
•	 Wijkagent	De	Noordkern		0900-8844
•	 Alarmnummer	112
•	 Centrale	huisartsenpost	Venlo		0900-8818
•	 Huis	van	de	Wijk	d’m	Bongerd	077-	8510212
•	 Politie	(geen	spoed)				0900-8844
•	 Buurtpreventieteam			06-15250725

De NOOrDKerN
TeGeleN

OPeNbare VerGaDerINGeN IN  2014
Dinsdag 04 november 2014
Dinsdag 09 december 2014
                                                                                                           
Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur
in Brasserie De Nieuwe Munt.
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