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Voor u ligt de laatste wijkkrant van 2015. Een 
jaar dat heel wat losgemaakt heeft in de wereld. 
Veel onrust bij vele mensen om de vluchtelingen, 
maar vooral om vreselijke aanslagen op het eind 
van het jaar.  

Wat is er allemaal gebeurd in onze wijk? 
De rotonde bij AH is weer open, de bouw 
van de nieuwe Vijverhofschool is gestart 
in april. Bewoners in de Beytelstaat zijn 
verrast met bomenkap en ondernemen actie. 
De Passiespelen zijn succesvol verlopen. 
Martinushof is verkocht en de nieuwe eigenaar 
Jan Linders maakt momenteel plannen. 
Verhuisplannen van de moskee naar oude 
Vijverhofschool. De oversteekplaats aan de 
Kerkhoflaan is beter beveiligd. De nieuwe 
bewonersondersteuners stellen zich voor. Een 
mooi pleinfeest bij de Munt, ondanks het slechte 
weer. Plannen worden gemaakt voor het terrein 
van de oude crossbaan aan de Zilverplak. Maar 
zeker niet te vergeten de Buurtbus. En op de 
drempel van dit jaar, eindelijk camerabewaking 
op en nabij het NS-station. Laten we hopen dat 
het weer veiliger wordt op deze plek. 

In deze editie van de wijkkrant leest u nog veel 
meer over wat er in uw wijk gebeurt!

Tevens is dit het laatste voorwoord dat ik schrijf, 
u leest er verder over in deze editie.

Ik wens u allen namens alle leden alvast hele fijne 
feestdagen en voorspoedig 2016!

Ger Hensen, 
Voorzitter
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Per 1 januari zal onze huidige voorzitter dhr. Ger Hensen zijn 
taak als voorzitter neerleggen. Vanaf die datum zal ik deze 
functie op mij nemen. 

Mijn naam is Jos Pelzer. Ik ben 63 jaar, 41 jaar getrouwd en 
even zolang in Tegelen woonachtig, waarvan de laatste 13 
jaar in het Maasveld. Wij hebben 3 kinderen, die allemaal op 
zichzelf wonen en sinds augustus zijn wij de trotse opa en oma 
van onze kleindochter Fleur en twee kleinkinderen hebben we 
met de schoentjes aan gekregen.

Ik ben fulltime werkzaam als account manager. Mijn 
betrokkenheid bij de Tegelse gemeenschap bestaat reeds 
lange tijd. 

Verschillende jaren was ik bij Scouting Tichlouw 
groepsvoorzitter en daarna stichtingsvoorzitter. Dat heb ik 
altijd met veel plezier gedaan, maar na deze periode vond ik 

het tijd worden om plaats te maken voor de jongere garde.

Graag wil ik mijn voorganger Ger Henssen van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet. Hij heeft dit steeds 
met volle overgave gedaan. Helemaal verdwijnt Ger niet. Hij zal plaats nemen in het dagelijks bestuur als 
vicevoorzitter en wij zijn ervan overtuigd, dat wij nog veel van zijn ervaringen kunnen leren. 

Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn om in de voetsporen van Ger te treden maar ik heb er zin in.

Ger, bedankt

Jos Pelzer

EVEN VOORSTELLEN

Gezocht: adverteerders
De Wijkkrant is dringend opzoek naar adverteerders. Daar de subsidiegelden van de Gemeente Venlo 
steeds verder omlaag gaan, en wij  toch 4x per jaar onze wijkkrant willen uitbrengen, zijn wij op zoek naar 
ondernemers en bedrijven die in onze wijkkrant willen adverteren. 

De wijkkrant verschijnt 4 x per jaar in een oplage van ruim 5.700 stuks. De wijkkrant verschijnt in Tegelen 
(postcodegebied 5931) en het gebied “ongeraan d’n berg”, ten westen van de snelweg A73. 

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met het secretariaat van de Noordkern, via wijkraad.de.
noordkern@hotmail.com of via het telefoonnummer op de achterkant van deze wijkkrant.
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BESTE BEWONERS...
Als inwoner van de wijk Sint Joseph heb ik me in 1998 
aangemeld bij de wijkraad Sint Joseph. Ik wou meehelpen om 
de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Van losliggende 
stoeptegels tot de groenvoorziening, het was niet altijd even 
netjes in de wijk. Maar door de schouders eronder te zetten 
ging het weer iets beter. Met een paar leden zijn we in 2000 
begonnen met de eerste wijkkrant (een A4tje groot). We waren 
er trots op.

In de loop van de jaren en met samensmelten van Venlo is er 
toch wel veel veranderd. In juni van 2004 zijn we samen 
gegaan met wijkraad Centrum. De naam werd toen door een 
bewoner bedacht middels een prijsvraag,  (het noorden van 
Tegelen en de kern van Tegelen ). We werden Wijkraad “De 
Noordkern”.

Diverse voorzitters zijn me voor gegaan totdat er in 2008 geen 
meer was. Ik heb toen die taak tijdelijk op me genomen, maar 

tijdelijk is wat lang uitgelopen. Samen met de leden hebben we van alles bereikt. Het ging niet altijd even 
gemakkelijk.

Nu ik pas 70 jaar ben geworden vind ik het tijd dat iemand anders het roer overneemt. Samen met het dagelijks 
bestuur en in goed overleg hebben we Jos Pelzer bereid gevonden om deze taak van mij over te nemen. Ik heb 
er dan ook alle vertrouwen in dat hij deze wijkraad goed zal voorzitten. Ik wens Jos veel succes. Graag wil ik wel 
nog actief blijven binnen de wijkraad en enkele taken op me nemen. 

Tot slot; bedankt voor het vertrouwen dat u in mij heeft gehad en wens ik u allen weer te zien in het nieuwe jaar 
2016.

Met vriendelijke groet,
Ger Hensen
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VERGadERING 3 OKTOBER 20155

Bewoners doen hun woordje van dinsdag 1 
september 2015 . 

Geen bijzonderheden.

NIEuWE zaKEN dIE IN dE WIJK LEVEN 

✮ Een bewoner geeft aan dat het parkeerverbod 
op de Bongerdstraat onduidelijk is. Er wordt (helaas) 
onvoldoende gehandhaafd.

✮ Binnen onze wijk wordt er in het algemeen 
slecht gehandhaafd met betrekking tot het verkeer.

Actie: P. van de Rijdt koppelt dit terug met 
handhaving.

✮ Op de hoek Beijtelstraat/Kerkstraat staan twee 
motoren geparkeerd. De eigenaar is aangesproken. 
Dit heeft helaas niet geholpen.

✮ Op de hoek Bongerdstraat/In de Beeten staat 
een bankje met daarnaast een prullenbak. In deze 
prullenbak wordt vaak glas gedumpt. Waar kunnen 
bewoners informatie vinden betreft glasinzameling?
Dit is te vinden op de site van Gemeente Venlo.

✮ Het fietspad aan de rotonde bij de Albert Heijn 
zorgt soms voor onduidelijkheid bij fietsers en 
automobilisten. 
Echter uit onderzoek bleek dat deze opzet de meest 
veilige  optie is. Het is voor iedereen even wennen.

✮  Komen er bij de wegversmalling op de 
Kerkhoflaan nog verkeersborden?
Nee, deze komen hier niet. Deze keuze is bewust 
gemaakt.

✮  Parkeren aan de rechterkant van de 
Geldersebaan richting Venlo ter hoogte van 
de Acaciastraat, mag dit? Dit punt is erg 
onoverzichtelijk.

Actie: Hier is geen parkeerverbod. P. van de Rijdt, E. 
Heuvelmans en de bewoner zullen samen naar een 
oplossing kijken.

✮  Bewoners van de Meidoornlaan hebben 
overlast van de bomen. Dit is door de bewoners 
verschillende keren gemeld bij de Gemeente.

Actie: P. van de Rijdt, G. Hensen en de bewoners 
zullen samen in gesprek gaan om tot een oplossing 
te komen.

✮ Het Huis van de Wijk is op dit moment in de 
Bongerd. Op de stadsomroep werd aangegeven dat 

     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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het Huis van de Wijk verhuisd naar het voormalig 
Gemeentehuis. 
Deze informatie is niet juist. Vooralsnog zal het Huis 
van de Wijk gehuisvest blijven in de Bongerd.

✮ Op de Muntstraat staat een pand waarvan het 
hekwerk deels het voetpad blokkeert. Dit zorgt voor 
veel overlast. De gemeente Venlo is met de bewoner 
in gesprek.

✮ Vroeger stond in het E3-journaal de gemeente 
info. Waar kunnen we deze nu vinden?
Dit is te vinden op de gemeentelijke site.

✮ Bewoners rondom de Zilverplak hebben een 
werkgroep opgericht. Deze werkgroep wil op de 
zilverplak een kindveilige speelomgeving creëren. 
Op 3 november om 20.00 zal er een informatieavond 
georganiseerd worden in het scoutinggebouw. Alle 
bewoners zijn welkom. 

✮ Een bewoner van de wijk bedankt de wijkraad 
voor alle inzet. Een groot compliment! De wijkraad 
vindt het heel erg fijn om dit compliment te 
ontvangen.

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

Bezoek ook onze website

www.denoordkern.nl
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✮ Martinushof
Half november hebben wij bij Jan Linders Vastgoed 
navraag gedaan over de stand van zaken rondom 
Martinushof. Dhr Bart Pluk gaf ons het volgende 
antwoord: De actuele status is op dit moment dat 
de gemeente Venlo medewerking aan onze plannen 
heeft toegezegd. Daarbij zijn wel een fors aantal 
voorwaarden gesteld en Martinushof BV is de 
plannen nu op basis van de principe-medewerking 
verder aan het uitwerken. Inzake de sloop lopen de 
voorbereidingen. Samen met een sloper wordt er 
een plan uitgewerkt en tevens worden de nodige 
onderzoeken uitgevoerd. Wanneer er precies 
gesloopt gaat worden is nog niet bekend. Wanneer 
dat bekend is, zal de omgeving daarvan tijdig op de 
hoogte gebracht worden.

✮ d’m Bóngerd
De huurovereenkomst met Antares inzake D’m Bóngerd is medio 2015 verlengd tot 1 juli 2016 met optie tot 
31 dec 2016. Er dient uiterlijk 1 februari uitsluitsel te worden gegeven of de Bongerdflat de definitieve locatie 
wordt, of dat het Huis van de Wijk gaat verhuizen naar een ander pand. De verlenging geeft ruimte om te zoeken 
naar alternatieven, waarbij zeer zeker gekeken wordt naar gemeentelijk vastgoed in Tegelen. Het is steeds 
meer gebruik mede vanuit financiële overwegingen om bij huisvestingsvraagstukken eerst te kijken naar de 
mogelijkheden om leegstaande gemeentelijk vastgoed te benutten. Er zijn daarvoor enkele opties, waaronder 
het Raadhuis in Tegelen. 

✮ Nieuwbouw Wozoco en Vijverhofschool
De planning is dat de Wozoco voor Stichting Dichterbij 
en de School voor de Stichting Buitengewoon 
Onderwijs aan de Van Wevelickhovenstraat in week 
5 (begin februari 2016) wordt opgeleverd. Dan kan de 
school in de carnavalsvakantie verhuizen. Deze data 
zijn voorlopig vastgesteld. Een en ander is natuurlijk 
afhankelijk van de winter in verband met de inrichting 
van het buitenterrein.

     
Berichten uit de wijk

 

dE NOORdKERN
TEGELEN
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✮ Werkzaamheden Gasthuisstraat
In onze laatste wijkkrant schreven wij dat de werkzaamheden in de Gasthuisstraat zouden starten in oktober. 
Echter, net na de deadline kwam bij ons het bericht binnen, dat er in 2015 niet meer kon worden overgegaan 
tot herinrichting van de Gasthuisstraat (Grotestraat/Schoolstraat). Een van de redenen is de naderende winter, 
met kans op nachtvorst en vorst, waardoor niet geasfalteerd kan worden. Ook was er in het najaar onvoldoende 
budget beschikbaar voor dit project. Er wordt nu ingezet op een herinrichting vanuit het meeliften met de 
onderhoudsbestekken en elementen van 2016. De uitvoering zal rond in juni of juli 2016 plaatsvinden.   

✮ Station Tegelen
Al langere tijd is het NS-station van Tegelen een 
onderwerp van gesprek tussen de Gemeente en de 
Nederlandse Spoorwegen. Het gaat hierbij dan vooral 
om de veiligheid op het station en de vele vernielingen 
en vervuiling waarmee reizigers regelmatig worden 
geconfronteerd. Tot nu toe zijn de oplossingen 
gezocht in de vorm van toezicht, handhaving (door 
Gemeente en politie) en een gerichte inzet van 
jeugdzorg en jongerenwerk. Helaas niet met het 
gewenste effect. 
Recentelijk is besloten, mede door tussenkomst van 
het Buurtpreventieteam, om terplekke cameratoezicht 

te gaan inzetten. Dit zal op zeer korte termijn gaan gebeuren. Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant moesten 
de benodigde voedingspunten (elektra) nog worden aangelegd en de camera’s worden geplaatst. De NS hoopt 
op een significant preventief effect van deze camera’s, maar de camera’s bieden ook de mogelijkheid om op te 
treden tegen daders. 
 

✮ Bomen  Meidoornlaan
De laatste tijd hebben de bewoners van de 
Meidoornlaan (Maasveld I), steeds meer klachten over 
de bomen in hun straat. Aan beide zijden van de straat 
zijn twintig jaar geleden Elzenbomen geplant. Deze 
bomen hebben de eigenschap dat zij het liefst aan de 
oppervlakte wortelen. Je begrijpt dan meteen dat de 
stoep/straat met opsluitbanden spontaan omhoog 
geduwd worden. Dat is riskant voor struikelpartijen. 
Dat betekent ook dat de stoepen opnieuw gelegd 
moeten worden. Ook de boomwortels moeten dan 
weggehaald worden, hetgeen instabiliteit van de 
bomen kan betekenen. De gemeente heeft de laatste 
jaren de boomspiegels gevlakt door de wortels dicht 
tegen de boom af te frezen en de bestrating opnieuw 
te leggen. Ook dit kan instabiliteit geven. Dit is een oplossing die niet lang  helpt, want de wortels groeien door!  
Er zal op niet al te lange termijn toch echt een  definitieve oplossing moeten komen! Ook geven de bladeren 
veel overlast,  want die vallen het hele jaar door. Deze bomen trekken zich van de herfst niks aan. En dan wordt 
er ook nog last ervaren van de “bloeiwormpjes” en “elzenpropjes” Menigmaal is de vieze troep van vooral 
de bloeipropjes vervloekt, omdat die smurrie nauwelijks van de auto te halen is. Zelfs tot in de luchtkanalen 
van de auto’s komt dat spul! Een en ander is bij de gemeente gemeld en besproken en daar zal intern overleg 
plaatsvinden.  De bewoners wachten intussen hoopvol af en staan open voor goede plannen!
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GLadhEIdBESTRIJdINGSpLaN 2015 – 2016

dit plan wordt jaarlijks vastgesteld door het College en vervolgens wordt de gemeenteraad 
geïnformeerd. uitgangspunten zijn dat inwoners binnen 500 meter op een  gestrooide weg moeten 
kunnen komen.

Waar bestrijden we de gladheid?       
•	 Belangrijke wegen - Wegen -  Busroutes -  Hulpdiensten - Primaire fietspaden. 
•	 Bijzondere routes langs scholen, verzorgingsinstellingen, hellingen etc.  
De prioriteit ligt bij de hoofd- en wijkontsluitingswegen en niet in de wijken waar bewoners binnen 500 meter op 
een gestrooide weg kunnen komen. Let op: Géén parkeerplaatsen - Géén voetpaden! Afstemming met de  
omliggende gemeenten gebeurt alleen bij aanhoudende gladheid, zoals aanhoudende sneeuwval en alleen 
overdag tijdens werkdagen.

hoe doen we dat?  
We hebben materieel voor:        
•	 de wegen: 5 vrachtwagens met strooier
•	 de fietspaden: 4 smalspoor voertuigen met strooier 
•	 1 smalspoor voertuig met sproeier

hoe weten we zeker dat we altijd de juiste wegen strooien?
Autologic, route navigatie en strooi instellingen  (hoeveel zout, hoe breed, verschillend per weg, vooraf ingesteld)

Wat strooien we?
Nat zout - Sproeien van pekelwater

Wanneer gaan we strooien?
Bij verwachte gladheid – Gladheid Meld Systeem – weersverwachtingen-  tijdens sneeuwval – en  na 
onverwachte gladheid

Waar strooien we welke wegen in Tegelen?

Voor meer info zie internet pag. van de Gemeente Venlo
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Vanaf medio februari 2016 rijdt er in Tegelen, Belfeld, Op de heide en Steyl een buurtbus. de bus geeft 
mensen die minder mobiel zijn de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding vervoer ‘van deur tot 
deur’ te bestellen.  

Ruud Plum, voorzitter van de stichting “Uw Wijkbus” 
in Tegelen, Belfeld, Op de Heide en Steyl vertelt: 
“We willen inwoners die minder mobiel zijn – zowel 
fysiek als sociaal – vervoer aanbieden dat ze op een 
gemakkelijke manier kunnen bestellen. Zo krijgen 
zij toch de kans om onder de mensen te komen. De 
achterliggende gedachte is te voorkomen dat mensen 
in een sociaal isolement raken.” 

De bus gaat rijden van maandag tot en met vrijdag. 
Mensen die straks gebruik willen maken van de 
buurtbus moeten minimaal een dag van tevoren een 
afspraak maken en betalen een kleine vergoeding 
voor de rit. Behalve het gebied tussen Belfeld, Steyl, 
Tegelen  en Op de Heide zijn verdere bestemmingen 
onder meer het ziekenhuis en het station in Venlo. 
Eén dag per week wordt de bus gereserveerd voor 
uitstapjes, afhankelijk van de behoefte van de 
bewoners en de aanwezigheid van vrijwilligers om 
bijvoorbeeld ergens samen lunchen, een middag te 
gaan winkelen of de Jochemhof bezoeken. 

“Het initiatief is zo’n driekwart jaar geleden ontstaan 
vanuit een enthousiaste groep inwoners,” vertelt 
Plum. “Samen met de buurtondersteuner Herman 
van den Eertwegh van de gemeente Venlo hebben 
we onderzocht hoe de buurtbus opgezet kon worden. 
Inmiddels is de Stichting “Uw Wijkbus” officieel 
opgericht en zijn alle benodigde overeenkomsten 
ondertekend.

Het idee is mede ontstaan doordat voorzieningen vanuit de overheid steeds meer teruglopen. Maar we hebben 
het wiel niet opnieuw uitgevonden. In Noord- en Oost-Venlo rijden al buurtbussen die erg succesvol zijn. Er is 
grote behoefte aan dit soort vervoer. Dat blijkt ook uit onze samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds. 
Het fonds stelt straks het voertuig tegen een maandelijks bedrag aan ons ter beschikking. Zo rijden er door heel 
Nederland al meer dan 75 van dit soort bussen.” 

“Naast de kleine ritvergoeding die we vragen, benaderen we ondernemers uit Belfeld, Steyl, Op de Heide en 
Tegelen. Zij kunnen een sticker kopen met hun eigen logo, die op de buurtbus te zien zal zijn. Op deze manier 
hopen we een groot deel van de kosten gedekt te krijgen. Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers om de 
buurtbus draaiend te krijgen. Denk aan chauffeurs, begeleiders voor de uitstapjes en mensen die de ritten 
inplannen. Als dit gaat lukken, staat straks niets de buurtbus meer in de weg.” 
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via e-mail adres: info@uwwijkbus.nl

BuuRTBuS RIJdT VaNaf fEBRuaRI 2016
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Seniorweb op huis van de Wijk d’m Bóngerd
Vanaf woensdag 18 november a.s. is SeniorWeb Tegelen terug met een Open Inloop in het Huis van de Wijk d’m 
Bóngerd in Tegelen. 

Om de belangstelling te peilen, houden zij deze inloop voorlopig op woensdag 18 november, woensdag 2 en 
woensdag 16 december a.s. van 10.00 en 12.00 uur. 

U kunt er terecht met al uw vragen op computergebied, ook voor uw Tablet ( Android en iPad).  Kosten 3 euro 
per bezoek. Aanmelden is niet nodig.

uitnodiging Kerstmarkt bij huis van de Wijk d’m Bongerd
Op zaterdag 19 december bent u van 11.00 tot 16.00 uur van harte welkom om de kerstmarkt van Huis van de 
Wijk d’m Bóngerd te bezoeken, Bongerdstraat 41 in Tegelen.

In het sfeervol versierde Huis van de Wijk vindt u kraampjes met verschillende producten die u kunt kopen 
en bewonderen. Voor de muzikale opluistering wordt gezorgd, verschillende muzikanten en een spontaan 
ontstaan Huis van de Wijk koor treden op en verhogen de kerstsfeer.

Voor een hapje en drankje kunt u deze dag zeker ook bij ons terecht.

Tot ziens op onze Kerstmarkt.

december
16-dec.-15 14:00 - 16:00 TZBO
16-dec.-15 10:00 - 12:00 Seniorweb
17-dec.-15 14:30 - 16:30 Koersbal
18-dec.-15 17:00 - 19:00 Kerstviering
19-dec.-15 11:00 - 17:00 Kerstmarkt
19-dec.-15 19:00 - 20:00 Kerkdienst pastor Moses
20-dec.-15 11:00 -13:00 Kerkdienst pastor Moses
20-dec.-15 14:30 - 17:30 Cencert St. Cecilia Tegelen
25-dec.-15 hele dag Gesloten

activiteiten
27-dec.-15 11:00 -13:00 Kerkdienst pastor Moses
31-dec.-15 21:30 - 01:00 Kerkdienst pastor Moses

januari
01-jan.-15 hele dag Gesloten
06-jan.-16 14:00 - 16:30 Filmmiddag
07-jan.-16 14:30 - 16:30 Koersbal
12-jan.-16 13:30 - 15:30 Informatie middag brandweer
13-jan.-16 13:30 - 15:30 Informatie middag brandweer
20-jan.-16 14:00 - 16:00 TZBO
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21-jan.-16 14:30 - 16:30 Koersbal
27-jan.-16 14:00 - 17:00 Kienen

februari
03-feb.-16 14:00 - 16:30 Filmmiddag
03-feb.-16 20:00 - ? KVG
05-feb.-16 ? Vasteloavend avond
8 en 9-feb 16 hele dag Gesloten
11-feb.-16 14:30 - 16:30 Koersbal
17-feb.-16 14:00 - 16:00 TZBO

27-dec.-15 11:00 -13:00 Kerkdienst pastor Moses
31-dec.-15 21:30 - 01:00 Kerkdienst pastor Moses

januari
01-jan.-15 hele dag Gesloten
06-jan.-16 14:00 - 16:30 Filmmiddag
07-jan.-16 14:30 - 16:30 Koersbal
12-jan.-16 13:30 - 15:30 Informatie middag brandweer
13-jan.-16 13:30 - 15:30 Informatie middag brandweer
20-jan.-16 14:00 - 16:00 TZBO

Kerkdienst
Vanaf januari: 
Elke zaterdag Kerkdienst pastor Moses 
van 19:00 - 20:00.
Elke zondag Kerkdienst pastor Moses 
van 11:00 -13:00

Info & advies
elke dinsdag van 13:00 - 19:00 uur

Ouderen gymnastiek
elke maandag van 9:30 - 10:30 uur
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de babbeltruc

Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan en gebruiken een 
mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en andere waardevolle bezittingen. In 
sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met bedreiging en/of geweld. dieven doen zich soms ook 
voor als meteropnemer of reparateur. Of ze vragen om een glas water of een pen, terwijl een handlanger 
het huis binnenglipt. deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om mensen op te lichten. het gebeurt 
voornamelijk aan de deur en bij pinautomaten. denk niet dat het u niet overkomt, want de dieven zijn 
zeer behendig met hun smoezen. de politie is alert op deze vorm van diefstal. Lees hieronder meer over 
babbeltrucs en hoe u kunt voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc.

aangebeld?
•	 Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en vertrouwt u het niet? 

Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
•	 Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek. Kijk door het 

raam, de deurspion of gebruik de intercom.
•	 Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een deurketting of kierstandhouder. Of laat een 

kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat zonder uw deur open te doen.
•	 Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ‘s avonds plaats. Blijf ook overdag alert op mensen met 

verkeerde bedoelingen.

Opengedaan?
Dieven komen in alle vormen en maten voor en dragen vaak keurige pakken. Ook schattig ogende kinderen of 
moeders met kinderen kunt u niet per definitie vertrouwen. Er zijn verhalen bekend van kinderen die vragen of 
iemand wil meewerken aan een werkstuk en er vervolgens vandoor gaan met geld en sieraden. 

In gesprek?
•	 Laat nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. -Wilt u iets pakken, 

bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht. Neem nooit uw 
portemonnee mee naar de deur. Het is ook handig om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te 
leggen (in de meterkast bijvoorbeeld).

•	 Komen onbekenden aan de deur met de vraag of ze het alarmnummer mogen bellen? Laat ze dan niet 
binnen en bel zelf 112.

•	 Laat vreemden geen gebruikmaken van uw toilet, maar verwijs ze naar een openbaar toilet.
•	 Wissel geen geld aan de deur.
•	 Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n tweeën. De ene persoon maakt een 

praatje met u, terwijl de andere uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
•	 Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, 

terwijl u bij de voordeur staat te praten.

Geld?
•	 Geef nooit uw pinpas en/of pincode af. Een bank of de politie vraagt daar nooit naar.
•	 Bewaar altijd uw pinpas en pincode apart.
•	 Betaal geen (porto)kosten voor niet door uzelf bestelde pakjes. Er zijn gevallen bekend waarbij een 

nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt dan 
teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen.

VaN dE pOLITIE...
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Bij spoed: Bel  112

u wilt de politie spreken:  Bel 0900-8844
u wilt digitaal aangifte doen: Kijk op www.politie.nl voor de mogelijkheden 
u wilt aangifte doen: Bel voor een afspraak 0900-8844
u wilt telefonisch aangifte doen: Bel voor een afspraak 0900-8844
u wilt aangifte doen van ernstige feiten: de politie komt naar u thuis om aangifte op nemen,          
 Bel 0900-8844

u wilt op afspraak aangifte doen bij het  
politieservicepunt in het gemeentehuis 
van Beesel (maandag t/m donderdag 
09.00 uur -16.00 uur):                Bel 0900-8844

u wilt op afspraak aangifte doen in Venlo:   Bel 0900-8844
(maandag/zaterdag 08.00 uur - 21.00 uur 
en zondag 09.00 uur - 17.00 uur)

u zoekt contact met uw wijkagent: Kijk op www.politie.nl, facebook of twitter 
 of bel 0900-8844 als u geen internet hebt

•	 Er is vaak sprake van buitverwachting. De overvaller verwacht dat er geld, sieraden of autosleutels in uw 
woning zijn. Het is daarom belangrijk om over dit soort bezittingen met zo weinig mogelijk mensen te praten. 
Voorkom dat u grote geldbedragen thuis bewaart.

Onbetrouwbaar?
•	 Kijk goed naar het uiterlijk van onbekende bezoeker(s), noteer dit voor de zekerheid. Probeer ook bij vertrek 

van onbekenden het kenteken van een eventueel voertuig te zien en te noteren.
•	 Twijfelt u achteraf over de oprechtheid van een bezoeker, of mist u goederen, bel dan 112 (als de dader 

nog in de buurt is), 0900-8844 en doe aangifte. Laat spullen staan die door de oplichters zijn aangeraakt 
(bijvoorbeeld een peuk of het glas waaruit degene gedronken heeft).

•	 Voelt u direct wantrouwen tegen onbekende bezoekers en/of zijn de daders zijn nog in de buurt, bel dan 
direct de politie via alarmnummer 112.

Geweld?
In sommige gevallen verloopt een babbeltruc in combinatie met bedreiging en/of geweld. Zo kan een babbeltruc 
uitlopen op een woningoverval. Mocht u slachtoffer worden van een woningoverval, dan is het verstandig om 
de overvaller niet tegen te werken. Het gaat immers om uw veiligheid. Het is beter om het signalement van de 
dader(s) in u op te nemen en wanneer de gelegenheid daar is dit direct op te schrijven. Een goed signalement kan 
de politie helpen de dader te achterhalen. 

de politie adviseert ook voor woningovervallen het RaaK-principe: Rustig blijven, aanvaarden, afgeven 
van geld of goed en Kijken. Bel zodra het kan 112. hebt u professionele hulp nodig? Neem dan contact 
op met Slachtofferhulp.
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In 2014 hebben een aantal bewoners van de Bongerdstraat, 
door eigen inspanning, een afvalbak geplaatst gekregen in het 
plantsoentje dat in de bocht van die straat ligt. Die afvalbak wordt 
veel gebruikt, maar wordt helaas ook verkeerd gebruikt. Er wordt  
glas en (ander) huishoudelijk afval ingegooid, waarvoor de afvalbak 
niet bestemd is. Vooral door glas, dat na de val breekt, scheurt de 
zak binnenin en is het ledigen van de afvalbak – op zijn zachtst 
gezegd – geen pretje. De Bongerdstraat loopt daardoor het risico 
de afvalbak kwijt te raken en (verder) te worden vervuild door 
zwerfafval. 

Ondergetekende heeft daarom de afvalbak nu voorzien van de tekst 
(die te verwijderen is): “geen glas/huishoudafval”. Of dit mijn taak 
is? Een schone omgeving is in elk geval in ons aller belang, dat is 
glashelder!

Misschien is zo’n tekstactie evenzo in andere straten met 
afvalbakken nodig, terwijl er toch aparte glasbakken zijn. In  ‘Stad 
van Actieve Mensen’ Venlo lijkt mij een dergelijke handeling – ook 
door andere burgers – die de gemeente ontlast, niet slecht.

Wat mij ook niet slecht lijkt, is het herplaatsen van een glasbak op, of in de buurt van het Wilhelminaplein door 
de gemeente. Het gemeentebestuur heeft al flexibiliteit getoond met diverse aanpassingen in de Huiskamer van 
Tegelen. 

In de openbare vergadering van wijkraad de Noordkern op 13 oktober 2015 heb ik die glasbakplaatsing als 
vraag aan de gemeente voorgelegd. Op een volgende wijkraad-vergadering kan mogelijk met meer mensen 
van gedachten worden gewisseld over de aanpak van afval. Is bijvoorbeeld de plastic zak in de afvalbakken te 
vervangen door iets duurzaams? Of blijft iedereen in zijn/haar eigen huiskamer en wordt het: wie zwijgt stemt 
toe?  Vandaar deze ‘open oproep’ aan de Noordkern(st)ers en de gemeente. Glashelder!

T. Gommans, 
wijkbewoner

GLaShELdER?

Ingezonden briefen: de spelregels
Geregeld vernemen wij van  bewoners dat ze willen reageren op gebeurtenissen of zaken die in de wijk 
leven. We willen hier graag aan meewerken en zullen ingezonden brieven plaatsen wanneer deze bij ons 
binnekomen. Hieraan zijn wel een aantal spelregels verbonden:

•	 Geef aan naar aanleiding van welke gebeurtenis of welke zaak of  u reageert. 
•	 Houd de brief kort en krachtig, max. A5-formaat. Maak duidelijk waar het omgaat. 
•	 Houd het bij feiten en geef een zakelijke mening. Een serieuze toon is van belang.  
•	 Anonieme brieven worden niet geplaatst. Te lange brieven worden ingekort. 
•	 De redactie heeft altijd het recht om de teksten aan te passen.
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SJENG dE WaNdELaER
Samenleven

De donkere dagen voor kerst komen er weer aan, maar op dit moment trekken er ook donkere wolken 
over onze samenleving. Samenleving is een mooi woord als je het ook als zodanig beleidt, maar 
sommigen onder ons hebben daar toch een heel ander idee over. In de lichtstad Parijs zullen ze daar op 
een heel andere manier over denken, dan in menig AZC.

Maar ook dicht bij huis heeft het woord samenleving voor deze of gene toch een andere inhoud. Het is 
moeilijk om onderscheid te maken tussen mijn en dijn, zeker als je er niet op bedacht bent. Zoals de 
buurman die even vergeet zijn achterdeur te sluiten en vrijwel meteen bezoek krijgt van ongenode 
gasten. Of zoals de mensen van NS die ten langen leste toch maar hebben besloten om camera’s op het 
station te plaatsen  om te voorkomen dat ook daar de samenleving een keer ontspoort.

Chapeau voor de mannen van de Buurtpreventie die de moed hebben om mensen te wijzen op wat 
samenleven eigenlijk inhoudt.

Ik wens jullie allemaal prettige feestdagen en een gezond en veilig 2016

Sjeng de Wandelaer

Honderd van de 950 medewerkers van WAA groep zullen in de toekomst gaan werken vanuit huizen van de Wijk. 
WAA groep zal in de komende tijd veranderen. Het is de bedoeling dat de meeste medewerkers gaan werken bij 
werkgevers in de regio. Hierdoor wordt WAA groep omgevormd tot een soort detacheringsbedrijf. 

Een aantal activiteiten, zoals de Business Post en Kringloopbedrijf ´t Pakhoès worden overgedragen aan 
ondernemers. De medewerkers 
van de WAA blijven hier wel 
werkzaam. Een honderdtal 
medewerkers zal gaan werken 
in de wijk vanuit de huizen van 
de wijk. Uiteindelijk moeten er 
achttien Huizen van de Wijk komen 
binnen de gemeente Venlo.

Uit een proefproject in de Witte 
Kerk in Venlo-Noord bleek dat de 
medewerkers van WAA groep zich 
prima verdienstelijk kunnen maken 
voor het wijkhuis, de bewoners, de 
bedrijven en instellingen in de wijk. 

Aldus verantwoordelijk wethouder 
Ramon Testroote. 

OOK MEdEWERKERS VaN Waa GROEp aaN hET WERK IN ONzE WIJK
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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 tel.14077
•	 Meer informatie van de Gemeente: venlo.nl
•	 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
•	 Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld 06-49341479  

dE NOORdKERN
TEGELEN

OpENBaRE VERGadERINGEN IN 2016
dinsdag 26 januari  
dinsdag 12 april
dinsdag 24 mei  
dinsdag 12 juli
dinsdag 13 september
dinsdag 08november
dinsdag 13 december 

Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in 
Grand-café “ut Zaelke” aan de Ariënsstraat

Wijkkrant Noordkern wordt uitgegeven voor de bewoners van Tegelen Centrum +Noord

Wijkgerichte aanpak is een initiatief van de gemeente Venlo, ondersteund door de 
bewoners, woningstichtingen, de politie en de stichting Wel.Kom.
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