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Zoals bekend, heb ik op 1 januari 2016 het 
stokje voorzitter overgenomen van Ger Hensen. 
Ger heeft op zijn eigen manier jaren lang het 
voorwoordje geschreven voor de wijkkrant. Nu is 
het mijn beurt om u kort te informeren waar we 
zoal mee bezig zijn in onze wijk.

Wij hebben als wijkraad het afgelopen jaar een 
steentje bijgedragen bij het realiseren van een 
wijkbus, die ingezet gaat worden tegen een kleine 
vergoeding. Ook de bewoners van onze wijk, voor 
wie het even niet mogelijk is om deel te kunnen 
nemen aan alle maatschappelijke activiteiten 
biedt deze bus de kans, om zich binnen het 
afgesproken gebied te verplaatsen. 

In onze wijk is een nieuwe school in gebruik 
genomen. Voor iedereen bekend onder de naam 
Vijverhofschool. De nieuwe naam van de school 
is 'Impuls'. Natuurlijk heten we hen als wijkraad 
van harte welkom in onze wijk. Als bestuur van 
de wijkraad zijn we druk doende om alle sub-
groepjes weer goed te bemannen zodat we de 
geleverde service van de afgelopen jaren kunnen 
continueren. Zie achterzijde van de wijkkrant. Als 
eerste kunt u natuurlijk weer gebruik maken van 
de zomerbloeiers. Hiervoor is weer een budget 
beschikbaar. 

Er zijn inmiddels gesprekken over de samenwerking 
met het huis van de wijk. Afgesproken is dat we 
elkaar aanvullen met een eigen identiteit. Hier gaan 
we dit jaar gezamenlijk aan werken. 

Tenslotte wens ik u veel leesplezier.

Jos Pelzer
Voorzitter
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Een jaar of 12 geleden kwam Eed de wijkraad versterken. Hij 
had veel belangstelling voor de lokale politiek. Dat was mooi 
meegenomen in een tijd dat er nog van alles uitgevonden moest 
worden om de wijkraad van de Sint Joseph Parochie een goede 
rol te laten spelen in Tegelen en Groot Venlo. 

Als oud postbode kende hij Tegelen en de Tegelenaren op zijn 
duimpje. Zijn inbreng binnen de wijkraad was hem op het lijf 
geschreven! Eed was en is van mening dat als iemand tijd en 
ambitie heeft, werk ten dienste van de gemeenschap niet moet 
schuwen

Nu hij 80 jaar oud is geworden, vindt Eed dat er ruimte moet 
komen voor jongere leden voor wijkraad de Noordkern. Al zijn 
die jonge mensen niet zo gemakkelijk te werven.

Het besluit te stoppen is genomen in de laatste dagen van 2015. 
Op de eerste algemene vergadering van dit jaar heeft de voorzitter Eed bedankt voor zijn inzet in al die jaren. 

Namens de wijkraad en de bewoners van Tegelen wensen wij Eed en zijn echtgenote alle goeds toe.

WIJKraad de NoordKerN Neemt afscheId vaN 
eed heuvelmaNs

daar er bIJ de WIJKraad vele KlachteN zIJN bINNeN GeKomeN, 
heeft de WIJKraad besloteN volGeNde brIef aaN b&W te stureN

haNdhavING IN teGeleN

Tegelen, 16 februari 2016

Geacht college van Burgemeester en wethouders,

Enkele jaren geleden is het centrum van Tegelen vernieuwd. Een prachtige “huiskamer van Tegelen”, nieuwe 
trottoirs, appartementen en parkeerplekken. Een verbetering voor velen, een doorn in het oog voor anderen. 

Echter, met de vernieuwingen ontstond er ook parkeeroverlast. Er is in een deel van het centrum een 
parkeerverbodzone ingesteld, waarbij alleen geparkeerd mag worden in de parkeervakken. Een duidelijke 
regel voor ons, maar een regel waar veel wijkbewoners en klanten van de winkels en horeca blijkbaar moeite 
mee hebben. 

In onze wijkkrant hebben wij hieraan al enkele malen aandacht besteed, maar de problemen blijven. Het 
Buurtpreventieteam Tegelen spreekt tijdens hun ronde door de wijk de foutparkeerders aan, maar ook dit 
geeft niet het gewenste resultaat. Het team handhaving zou voor een oplossing kunnen zorgen, door te 
surveilleren, maar zij zijn op straat te weinig of zelfs niet te zien.

Middels deze brieven willen wij dan ook onze teleurstelling uiten over de handhaving in Tegelen. Achter de 
Sint Martinuskerk, aan de Bongerdstraat, staan de auto’s bumper aan bumper geparkeerd, terwijl daar een 
parkeerverbod geldt. Op de Kerkstraat fietsen de mensen tussen het winkelend publiek door. Op de 
Grotestraat wordt veel harder gereden dan de toegestane maximum snelheid van 30-km per uur. Op de 
zebra bij restaurant “d’n Ingelbewaarder” gebeuren bijna dagelijks ongelukken, omdat automobilisten niet 
stoppen voor overstekende voetgangers. Het is een kwestie van afwachten tot er ongelukken gaan 
gebeuren.

“De maat is vol”. “Er moet echt iets gaan gebeuren”. Enkele reacties op bovengenoemde problemen die wij 
van wijkbewoners te horen krijgen op onze openbare vergaderingen. En hier sluiten wij ons bij aan. Ook het 
Buurtpreventieteam Tegelen deelt deze mening.

Graag willen wij van u weten wanneer het team handhaving naar Tegelen terugkeert en hun aanwezigheid 
weer zichtbaar wordt voor de wijkbewoners. Wanneer gaat team handhaving eindelijk verbaliserend 
optreden? 

Wij hopen op een spoedige reactie van uw kant!

Met vriendelijke groeten,

J. Pelzer   voorzitter   Wijkraad de Noordkern Tegelen
B.Huskes  secretaris  Wijkraad de Noordkern Tegelen

 

de NoordKerN
teGeleN
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✮Zijn er recent verkeerstellingen uitgevoerd op de 
Grotestraat? Bewoner geeft aan dat het hier erg druk 
is. De laatste tellingen zijn van 2013.
Actie: P. van de Rijdt zal nagaan of er recent nog een 
telling is uitgevoerd. 

✮Er is nog steeds overlast van fout parkeren op 
de Gasthuisstraat. De Gasthuisstraat wordt in 2016 
gerenoveerd. De bewoners zullen te zijner tijd worden 
uitgenodigd voor een infoavond. 

✮Bewoners bedanken de Wijkraad voor hun hulp 
bij het oplossen van problemen in de Beijtelstraat en 
het plaatsen van de bloembakken. De bewoners willen 
graag de straat opfleuren door “hanging-baskets” aan 
de lantaarnpalen op te hangen. Is dit mogelijk? 
Actie: Bewoners zullen uitzoeken of dit mogelijk is via 
het SAM-fonds.
Actie: De Wijkraad zal bovenstaande verkeer-
gerelateerde punten meenemen in gesprek met 
verkeersdeskundige J. van Beek.

✮G. Hensen geeft aan dat hij zijn voorzitterschap 
overdraagt aan J. Pelzer. G. Hensen zal binnen de 
Wijkraad actief blijven. Hij wordt bedankt voor de 
goede inzet!

verGaderING dINsdaG 26 JaNuarI 2016

bespreking verslag van: bewoners doen hun 
woordje dinsdag 8 december 2015 

J. Pelzer heet iedereen welkom op deze eerste 
bijeenkomst van 2016. Hij neemt vanaf 1 januari 2016 
het voorzitterschap van Ger Henssen over. Hij stelt 
zich kort voor.

Rectificatie notulen dinsdag 8 december: Bij de 
Bongerdflat staat geen openbare glasbak. De 
doorgang bij de Trekpleister (langs de ingang van 
de winkel) is geen doorgaande fietsroute. Dit is een 
voetpad. Lopen is dus verplicht!

Op de Bongerdstraat, achter de kerk, is een 
verkeersbord toegevoegd. Hopelijk wordt het 

parkeerverbod dat hier geldt daardoor nog beter 
zichtbaar.

Wat is de stand van zaken betreft de actie’s omtrent het 
parkeergedrag rondom de St. Jozefschool? Er lopen 
momenteel gesprekken met de jeugdagent (agent met 
aandachtsgebied scholen) en de schoolleiding. Wordt 
vervolgd in de volgende vergadering.

NIeuWe zaKeN dIe IN de WIJK leveN 

✮ Een bewoner van de Bongerdstraat heeft een 
brief gestuurd naar de Bedrijven Investeringszone 
Tegelen (BIZ). Met de vraag of de BIZ een glasbak op 
het Wilhelminaplein ondersteunt. Bewoner en Wijkraad 
hebben nog geen reactie ontvangen. Wordt vervolgd.

✮ Op 2 februari 2016 is er een bijeenkomst voor de 
bewoners van de Gasthuisstraat georganiseerd waar 
de werkzaamheden aan de Gasthuisstraat toegelicht 
zullen worden.

✮ De Zilverplak is in de winter gevaarlijk glad. Is het 
mogelijk om hier een voorziening te treffen voor een 
bak met strooizout?
Actie: P. van de Rijdt zal dit oppakken met bewoner.

✮ Het groen op de Zilverplak heeft meer onderhoud 
nodig dan dat de Gemeente nu verzorgd.
Actie: P. van de Rijdt, J. Relouw en de bewoner zullen 
samen inventariseren wat via het SAM-fonds geregeld 
kan worden.

✮ Het kruid duizendknoop verstoort de groei van 
de rest van de flora die aan de geluidswal aan de 
Zilverplak groeit. De grond is van ProRail.
Actie: Bewoner maakt zelf een afspraak met ProRail. P. 
van de Rijdt zal aansluiten.

✮ Veel zebrapaden binnen onze wijk worden 
genegeerd.
Actie: Helaas is dit een mentaliteitsprobleem. 
Bewoner zal suggesties aandragen aan de Wijkraad. 

verGaderING  8 december 2015

bespreking verslag van: bewoners doen hun 
woordje 13 oktober 2015. 

Voorheen stond er op het Wilhelminaplein een 
glasbak. Kan deze terugkomen? Bewoners geven 
aan dat er op meerder plekken (Bongerdflat en in de 
Beeten) al glasbakken staan.
Actie: Wordt meegenomen met de gemeente-
rondgang.

Weer wordt er, nu door een andere bewoner, 
aangegeven dat het parkeerverbod op de 
Bongerdstraat onduidelijk is. Tevens wordt er (helaas) 
onvoldoende gehandhaafd. Ook buurtpreventie ziet 
problemen.
Actie: Het is bekend bij handhaving, maar hier wordt 
door handhaving geen prioriteit aangegeven. Advies 
naar Buurtpreventie is om verkeersergernissen/ 
verbeteringen te bundelen en naar het College van 
B&W te mailen.

Er hangt weer jeugd op de Kerkstraat die voor overlast 
zorgen. Dit is bekend bij de straatcoaches.

Kan de gele streep weer terug op de Bongerdstraat?
Nee, dit kan niet in verband met het verkeersbeleid 
van de Gemeente: binnen de 30km zones worden 
geen gele strepen aangebracht.

De T-splitsing Gasthuisstraat – Grotestraat is 
onoverzichtelijk en de drempels zijn hier erg hoog wat 
schade aan de voertuigen en het wegdek te weeg 
brengt.

Het nieuwe fietspad aan de Grotestraat is een 
onduidelijk fietspad. Er zijn in het verleden al 

aanpassingen gedaan, maar het blijft volgens de 
bewoners onoverzichtelijk.
Actie: De Wijkraad zal bovenstaande verkeer-
gerelateerde punten meenemen in gesprek met 
verkeersdeskundige J. van Beek.

Bewoners aan de Meidoornlaan hebben overlast van 
de bomen.
Actie: Bomen worden gekapt en nieuwe zullen 
herplant worden

NIeuWe zaKeN dIe IN de WIJK leveN 

✮Bewoners van de St. Jozefstraat hebben overlast 
van de vele auto’s die hier verkeerd geparkeerd staan 
tijdens aanvang en uitgaan van de St. Jozefschool. De 
bewoners hebben geprobeerd om in gesprek te gaan 
met de school, dit heeft helaas niet tot verbetering 
geleid. 
Actie: Bewoners worden in contact gebracht met 
een verkeersdeskundige om tot een mogelijke 
oplossing te komen. Daarnaast zal er samen met de 
bewonersondersteuner (J. Relouw) bekeken worden 
om het probleem bij school en/of Kerobei (het 
schoolbestuur) neer te leggen.

✮Enige tijd geleden stond er een feesttent op de 
Alde Mert. Deze stond gevaarlijk dicht op fietspad.
Actie: Bewoner wordt doorverwezen naar het 
Meldpunt van de Gemeente Venlo.

✮Bewoner geeft aan dat de doorgang bij het filiaal 
van Trekpleister erg smal is en onveilig voor fietsers 
door de spullen die buiten uitgestald zijn. Terplekke 
staat een verkeersbord, wat aangeeft dat je er moet 
lopen! De vraag is dus of hier wel gefietst mag worden!
Actie: Bewoner zal dit aangeven bij de Trekpleister.

     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

veel van de hierboven genoemde punten zijn al opgelost of er wordt aan gewerkt!
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“uW WIJKbus” offIcIeel vaN start

op dinsdag 26 februari jl. is onder grote belangstelling van zo’n 100 genodigden en toekomstige 
gebruikers “uw Wijkbus” in tegelen, belfeld, op de hei en steyl officieel van start gegaan. 

Na een welkomstwoord door voorzitter Ruud Plum van Stichting Uw Wijkbus, Herman van de Eertwegh als 
bewoner-ondersteuner gemeente Venlo en Wouter Frencken, coördinator van de Huizen van de Wijk, konden 
Vera Kamphorst en Anneke van Meurs van het Nationaal Ouderenfonds de bus officieel onthullen. Pastoor 
Dautzenberg nam daarna de inzegening van de bus voor zijn rekening. 

Onder het genot van een kop koffie, de zang van een smartlappenkoor en een stukje Limburgse vlaai werd er 
door de genodigden en bewoners nagepraat in ontmoetingscentrum de Glazenap over de totstandkoming 
van dit burgerinitiatief en konden zij de bus bewonderen. Later op de avond kon er voor het eerst telefonisch 
een rit aangevraagd worden en enkele inwoners maakten daarvan meteen gebruik.

Wilt u ook gebruik maken van “Uw Wijkbus”? Neem dan minimaal een dag van tevoren telefonisch contact op 
met nummer 06-15 24 62 17. U kunt bellen van maandag t/m vrijdag tussen 18.00 – 20.00 uur.  Geef uw naam, 
adres en telefoonnummer door, hoe laat u thuis opgehaald wilt worden, waar u naar toe gaat en hoe laat u 
weer naar huis gebracht wilt worden. De ritvergoeding bedraagt € 1,50 per enkele reis. U kunt bij de chauffeur, 
bij Bruna in Tegelen of bij De Hamar in Belfeld een 10 rittenkaart kopen voor de prijs van € 13,50 per kaart.

Wilt u deelnemen aan uitstapjes, ook dan kunt u bellen met telefoonnummer 06-15 24 62 17 van maandag t/m 
vrijdag, tussen 18.00 – 20.00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.uwwijkbus.nl of u stuurt een mailtje naar: 
info@uwwijkbus.nl.

INGezoNdeN brIef
What's app buurtpreveNtIe Groep hoorNbloem 1 t/m 31

Enkele weken geleden las ik een artikel in de Limburger over 
What's app Buurtpreventie, met verwijzing naar de website 
www.wabp.nl. 

Dankzij deze WhatsAppgroep Buurtpreventie hebben inwoners 
de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in hun eigen 
woonomgeving met elkaar te delen en door te geven aan de 
politie. Hierdoor kan de criminaliteit worden verminderd. 
Tegelijkertijd wordt de sociale samenhang vergroot.

Ik besloot om (voor een deel) van onze straat, Hoornbloem 1 
t/m 31, ook zo'n groep te gaan opzetten. Als leidraad heb ik de 
richtlijnen van bovenstaande website gebruikt:

•	 Ik heb een flyer gemaakt met duidelijke regels en afspraken 
(zie website) . Ik heb de bewoners persoonlijk benaderd, de flyer overhandigd en gevraagd of ze wilden 
deelnemen aan de What's App groep. Ik heb hun mobiele nummer en e-mailadres genoteerd. 85% van de 
bewoners was enthousiast en deed mee. Enkele oudere bewoners beschikten helaas niet over What's App.

•	 Ik heb een What's App groep " Hoornbloem 1 t/m 31 " aangemaakt, waar ik de beheerder van ben. 
Daarnaast heb ik een geheime Facebooksite "Hoornbloem" aangemaakt, waar de bewoners hun wel en 
wee op kwijt kunnen. Hier maken op dit moment nog maar 10 mensen gebruik van. De App wordt uitsluitend 
gebruikt voor meldingen van inbraak of een misdrijf.

•	 De wijkagent is op de hoogte gesteld, evenals een vrijwilliger van de buurtbrigade. Deze is tevens 
toegevoegd aan What's App groep. De wijkagent doet navraag of de gemeente Venlo Buurtpreventie 
stickers wil sponsoren. Ook hier gaat een preventieve werking van uit.

De bedoeling is om dit netwerk(je) uit te breiden met aangrenzende straten in Tegelen. Hiervoor hebben we 
beheerders nodig die een 50-tal personen wil gaan beheren. De beheerders van de verschillende straten kunnen 
dan via een BeheerdersApp onderling contact hebben.

Voorwaarden voor deelname aan deze WhatsAppgroep zijn het hebben van een gsm met internetverbinding/
wifi en je moet minimaal 18 jaar zijn.

Ben je geïnteresseerd in het opzetten van een  Buurtpreventiegroep, dan kun je contact opnemen met Marianne 
van den Hout, Hoornbloem 31 Tegelen / e- mail : buurtpreventie.hoornbloem@gmail.com.

Ik wil graag adviseren bij het opzetten van een Buurtpreventie App!
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✮Gasthuisstraat
In onze wijkkrant van oktober jl. berichtten we u al over het niet 
doorgaan van de herinrichting van de Gasthuisstraat in 2015. 
Op aandringen van de wijkraad werd er wel een bewonersavond 
gepland om een en ander toe te lichten. Op 2 februari gaven 22 
bewoners van de Gasthuisstraat hun mening over het al dan niet 
aanleggen van parkeerplaatsen in hun straat. De grote opkomst 
was een teken van wat er leeft in deze straat. Aan de hand van 
tekeningen die er lagen konden de bewoners zien hoe het ging 
worden in de ogen van de gemeente. In de plannen staat een geheel nieuwe asfaltlaag, nieuwe trottoirs en 
parkeerhavens. De meeste bewoners waren tegen het meer creëren van parkeerplaatsen, omdat het grootste 
probleem ligt bij de winkels aan de zuidkant van de straat, richting de Grotestraat. Omdat hier vaak en lang 
geparkeerd wordt door busjes en andere auto’s, wordt de doorgang belemmerd voor het doorgaande verkeer, 
ook omdat er nauwelijks of niet gehandhaafd wordt. Terplekke geldt een parkeerverbod!
De gemeente gaat nu opnieuw aan de slag met de suggesties van de bewoners en maakt dan een nieuwe 
afspraak met de bewoners om dit te presenteren. De bewoners waren in elk geval tevreden over deze 
bijeenkomst.

✮crossbaan aan de zilverplak
Al geruime tijd is het erg gevaarlijk op en rond het terrein 
van de voormalige fietscrossclub achter het kerkhof. 
Enkele weken terug is de gemeente overgegaan 
tot sloop van de startheuvel en het voormalige 
clubgebouw. Hier werd vaak overlast ervaren. Dit is een 
eerste stap in de goede richting. Verder wordt er nog 
gekeken in hoeverre de rest afgebroken of geëgaliseerd 
gaat worden. Een groepje enthousiaste bewoners 
kunnen nu plannen gaan maken hoe ze het verder 
gaan aanpakken, en wat er moet komen. Er moet nog 
heel wat gebeuren, voordat het terrein helemaal is 
opgeknapt en weer veilig is voor iedereen.

✮Woningobservatie in de wijk
Zoals bekend loopt er momenteel een landelijk politieproject, waarbij agenten tijdens de surveillance een oogje 
in het zeil houden wanneer u afwezig bent, bijvoorbeeld omdat u van een vakantie geniet. Nu blijkt steeds vaker 
dat de politie geen tijd heeft om deze taak goed uit te voeren.  
In overleg met de politie heeft het buurtpreventieteam in onze wijk het initiatief genomen om deze taak van de 
politie over te nemen. Als u afwezig bent kunt u het buurtpreventieteam op de hoogte brengen. Zij zullen uw 
woning dan ongeveer 3 keer per week observeren. Wanneer er aanleiding voor is, zullen zij contact opnemen 

     
Berichten uit de wijk

 

de NoordKerN
teGeleN

met de door u opgegeven contactpersoon en/of de politie. De bevindingen van het buurtpreventieteam worden 
genoteerd en zullen na thuiskomst aan u worden teruggekoppeld. 
Deze service geldt alleen maar voor de inwoners van onze wijk, dus in het gebied van “De Noordkern”. Wilt u er 
gebruik van maken, dan kunt u contact opnemen met Herm Janssen via telefoonnummer 0615250725 of via de 
mail: contact@buurtpreventietegelen.nl

✮basisschool sint Jozef viert 100 jarig jubileum
100 jaar geleden opende de St.-Jozefschool in het 
centrum van Tegelen voor het eerst haar deuren, eerst nog 
als Julianaschool en na enkele jaren als Basisschool St.-
Jozef. Veel mensen uit Tegelen hebben in de afgelopen 
eeuw op deze school onderwijs genoten. Dit jaar staat men 
natuurlijk stil bij dit bijzondere jubileum en wordt er met een 
knallende feestweek warmgedraaid voor de grote dag, 26 
juni 2016. Op deze dag zal er, na een officieel gedeelte, een 
open dag zijn, waarbij de school haar deuren opent vanaf 
12.00 uur tot 15.00 uur voor het grote publiek. Tijdens de 
open dag zullen er veel feestelijke activiteiten zijn en is er 
vermaak voor jong en oud. Daarna vindt vanaf 16.00 uur tot 
21.00 uur de reünie plaats, waarvoor alle oud-leerlingen en 
oud-medewerkers en bestuursleden zich kunnen opgeven 
via jubileum@sintjozef.kerobei.nl. 
Op de Facebookpagina www.facebook.com/100jaarsintjozefschooltegelen en de website van de school vindt u 
meer informatie. De entree voor de reünie bedraagt een bescheiden € 10,- die ter plekke voldaan dient te worden 
en waarvoor men 2 consumptiebonnen en een mooi herdenkingsspeldje ontvangt. Omdat de ruimte beperkt is, 
is de reünie nadrukkelijk alleen bedoeld voor oud-leerlingen, oud-medewerkers en bestuursleden. 

✮hondenpoep
Geregeld komen er bij de wijkraad berichten binnen die gaan over 
overlast van hondenpoep. Hier heeft u op deze plek reeds vaker over 
gelezen. Nu de lente weer voor de deur staat en de kinderen weer lekker 
op het gras gaan spelen, zou het fijn zijn als de hondenbezitters rekening 
kunnen houden met deze spelende kinderen. We vragen dan ook aan 
alle hondenbezitters om hun hond niet overal de behoefte te laten doen. 
Veel mensen hebben er last van! Of de baasjes ruimen natuurlijk zelf de 

hondenpoep op. Samen zorgen we voor een betere leefomgeving en houden we de wijk voor iedereen netjes en 
opgeruimd!

✮zilverplak
Na veel vragen en doorzettingsvermogen van 
bewoners en wijkraad is het er eindelijk van gekomen. 
Op de Zilverplak, aan de spoorzijde richting de 
Muntstraat, is het onkruid hopelijk definitief verwijderd. 
Terplekke is zogenaamd stortpuin met een bovenlaag 
van gravel aangebracht. Het stuk ziet er weer keurig 
netjes uit. Nu is het nog noodzaak om prorail zover te 
krijgen om ook de grond aan de andere kant van het 
hek aan te pakken.
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Inbrekers gesignaleerd

Wijkagenten, Wiel belemans en michiel cremers, waarschuwen dat inbrekers de laatste weken actief 
zijn in tegelen. de inbraken vinden vooral overdag en de avonduren plaats. vaak komen ze binnen via de 
achterzijde.  slachtoffers raken geld, sieraden, elektronica en waardepapieren kwijt. maar - nog erger - 
het gevoel van veiligheid in eigen huis is ook weg.  met een aantal maatregelen kunnen bewoners zelf de 
kans op inbraak te verkleinen.

Inbrekers zoeken meestal snelle buit. Daarom scannen zij huizen op inbraaktijd en risico’s. Hoe langer ze denken 
bezig te zijn een deur of raam te forceren, hoe groter de kans dat ze al bij voorbaat op zoek gaan naar een betere 
plek. Hetzelfde geldt met betrekking tot verbergplekken. Als hoge struiken en blinde hoeken ontbreken, is dat 
ook ongunstig voor hen.

preventietips
•	  Op www.politiekeurmerk.nl vindt u advies over goed hang- en sluitwerk op ramen en deuren.  
•	  Draai voor- en achterdeur altijd op slot. Dan kan niemand ze met een stukje plastic openen. 
•	  Haal de sleutel altijd uit het slot. Inbrekers kunnen er dan niet met een handigheidje bij.
•	  Kunnen inbrekers zich bij deuren of ramen verstoppen? Snoei struiken. Plaats buitenlampen.
•	  Laat ladders, groenbakken of andere ‘opstapjes’ niet ’s nachts in de tuin. Inbrekers gebruiken ze graag.
•	  Hang geen adres aan de sleutelbos. Na verlies kan iedere vinder het huis binnen.
•	  Leg de huissleutel nooit op een geheime plek buiten uw huis. Inbrekers kennen al die plekjes.
•	  Leg geld, sieraden of andere waardevolle spullen niet op een van buiten zichtbare plek.
•	  Heeft u vaker waardevolle spullen in huis of woont u afgelegen? Overweeg dan een kluis of alarmsysteem.
•	  Bent u een paar dagen - of langer - van huis? Zorg dat het er ‘normaal bewoond’ uitziet. Laat buren, familie 

of vrienden post opruimen. Gebruik tijdschakelaars voor wisselende verlichting.
•	  Meldt niet op voicemail en sociale media dat u weg bent.

tips na ontdekking van inbraak
Heterdaad: kom nergens aan. Wacht buiten. Bel alarmnummer 112 en wacht op de politie. 
Ziet u de dief of dieven wegvluchten? Onthoud hun signalement, het kenteken van de auto of brommer en de 
richting waarin zij verdwenen.
Geen heterdaad: bel 0900 – 8844 voor een afspraak met de politie om aangifte te doen.

Uw wijkagent

Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch 
verschijnen dan naam en foto.

Met vriendelijke groet, 
  
Wiel Belemans

Wijkagent 
Tegelen

vaN de polItIe...

politie| eenheid limburg | rbt venlo - beesel    
rijnbeekstraat 1, 5913 Ga venlo
postbus 1230, 6201 be maastricht
t 0900-8844

zomerbloeIers fleureN oNze WIJK op!
zoals de laatste jaren gebruikelijk is, bestaat ook nu weer de mogelijkheid om gratis 
zomerbloeiers aan te schaffen via wijkraad de Noordkern. Wij vinden het belangrijk om de 
wijk leefbaar te houden. een mooie uitstraling behoort ook tot deze leefbaarheid.

 
Vanzelfsprekend zijn er wel een aantal strikte regels om van deze actie gebruik te kunnen maken. Deze worden 
hieronder uitgeschreven:

1. Alleen particulieren uit onze wijk kunnen zich aanmelden via het volgend e-mailadres:  wijkraad.de.
noordkern@hotmail.com. Bedrijven en verenigingen van huiseigenaren komen dus niet in aanmerking.

2. Vermeld in de aanvraag voor hoeveel m² u planten wilt bestellen. Let op: het gaat om zomerbloeiers, dus 
groenblijvers komen niet in aanmerking! De aanvraag kan alleen gelden voor planten in de openbare, volle 
grond en planten die voldoende duidelijk vanaf de openbare weg te zien zijn. De door de gemeente 
aangelegde geveltuintjes komen niet in aanmerking voor deze regeling. Aanmelden is mogelijk tot en met 
woensdag 20 april 2016.

3. Iemand van Wijkraad de Noordkern neemt contact met u op om te komen kijken en met u te overleggen.
4. Met de vertegenwoordiger van de wijkraad wordt besproken of de aanvraag geheel, gedeeltelijk of niet 

wordt toegewezen.
5. De vertegenwoordiger van de wijkraad bepaalt uiteindelijk voor hoeveel geld planten uitgezocht kunnen 

worden. Daartoe wordt een voucher uitgeschreven waarop een bedrag geschreven staat. Dit bedrag 
bepaalt voor hoeveel geld u planten kunt gaan uitzoeken en kopen. U bepaalt zelf waar u de zomerbloeiers 
koopt.

6. Er wordt geen vergoeding gegeven voor aarde, mest, potten of gereedschap. 
7. Nadat u de zomerbloeiers heeft aangeschaft, bewaart u de kassabon. Met deze kassabon en de voucher 

kunt u het bedrag bij de wijkraad verzilveren. Dit kan op dinsdag 24 mei aanstaande, tussen 19.15 uur en 
19.30 uur, voor aanvang van onze openbare vergadering in “Ut Zaelke” in Tegelen

8. Bewaar deze boodschap als u voornemens bent om zomerbloeiers aan te vragen.

veurjaor
Lekker Zunke ,lekker  Windje, lekker Waerke,
dit vastelaoves leedje gaat nog niet uit mijn hoofd op het moment dat ik weer achter de typemachine ga zitten 
om mijn column te schrijven.
Het voorjaar nadert, maar de zon wordt toch ook weer snel afgewisseld door sneeuw en hagelbuien.
Zoals elk voorjaar zijn er ook dit jaar weer opstart problemen, maar de lente komt.!!!
Zelfs de vastenaovend werd dunnetjes overgedaan met halfvasten. 

Dit is ook de tijd dat we weer naar buiten gaan en het frisse groen gaan bekijken.
Maar ook in de wijk zie je dat er nieuwe activiteiten plaats vinden, een nieuwe school geopend, 
een school die 100 jaar bestaat, een buurtbus die gaat rijden,
Maar ook minder goede dingen vallen dan op: zoals parkeer overlast, honden poep,
busjes en fietsers in de Kerkstraat, onveilige zebra’s enz., enz. 
En op een van mijn wandeling door de wijk zag ik dat er plotsklaps  weer bomen gerooid waren.
Nu was de Plechhelmus straat  aan de beurt. 
Wat gebeurt er in Tegelen? Zijn onze bomen niet meer veilig of gezond, of  vergen ze teveel onderhoud? 
Wie het weet mag het zeggen.

Sjeng  de Wandelaer.  



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  13  ■  n r.  1  ■  ap r i l  2016
12

WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  13  ■  n r.  1  ■  ap r i l  2016
13

vIJverhof Is verhuIsd eN heet Nu Impuls
op 16 februari zijn de 160 leerlingen voor de eerste keer in ons nieuwe 
schoolgebouw begonnen. het einde van een periode van 
voorbereiding, bouw en verhuizing maar vooral het begin op een 
mooie nieuwe plek in een mooi, fris gebouw.

Allereerst willen wij alle buurtbewoners danken voor het begrip voor de 
ondervonden overlast tijdens bouw en verhuizing. Op sommige dagen 
tijdens de bouw waren er 14 bedrijven tegelijk aan de slag met hun 
materiaal en medewerkers. Een hele bedrijvigheid en drukte voor de 
directe omgeving. De verhuizing is voorspoedig verlopen en hebben we 
gelukkig helemaal op eigen terrein kunnen realiseren.  

We zijn nu nog druk bezig met het inrichten en organiseren van de school. 
Het zal nog wel even duren voor we alles hebben zoals we het willen maar 
het is ook een mooi proces om dit samen met de leerlingen te doen. Dat is 
meteen een goede praktijkervaring. Vooral het buitenterrein behoeft nog 
meer aankleding.

Een nieuwe school op een nieuwe plek vraagt ook om een nieuwe naam. De naam Vijverhof kwam  van de straat 
in Venlo waar ooit onze school stond. Dit is niet meer van toepassing in de huidige situatie. We hebben gekozen 
voor de naam “Impuls”. Een impuls is een prikkeling, een stimulans en dat is precies wat we onze leerlingen in 
ons onderwijs willen bieden; een stimulans om later zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven in te richten. Maar 
het heeft ook te maken met hoe wij de relatie met onze omgeving graag zien. De omgeving dient een stimulans 
te zijn voor onze leerlingen om te leren, praktische ervaring op te doen met groenonderhoud of gasten te 
ontvangen in onze Creashop. Deze is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 10.30 uur.  Op 
deze manier hopen wij ook een impuls te kunnen zijn voor de buurt. Wij zijn al in contact met het buurtcomité en 
de wijkraad en we willen dit graag verder uitbreiden. 

De komende tijd staan al enkele activiteiten in de planning. Op 15 april is de officiële opening voor genodigden. 
Op zondag 17 april houden we een Open Dag van 11.00 tot 15.00 uur voor alle belangstellenden. Graag nodigen 
we bij deze u allen daar voor uit om dat grote bruine gebouw eens van de binnenkant te bekijken. Behalve 
informatie over ons onderwijs zijn er dan ook allerlei gezellige activiteiten. Wij hopen dan veel buurtbewoners te 
mogen begroeten.

Onze leerlingen zijn nu bezig om een musical in te studeren. Er komen 2 of 3 uitvoeringen waarvoor ook de 
buurtbewoners worden uitgenodigd. Precieze informatie hierover krijgt u de komende weken. En tot slot is er op 
22 april de ImpulsRun (voorheen Vijverhofloop). Leerlingen van ZMLK-scholen in Limburg lopen dan in de buurt 
een wedstrijd van 1 of 3 kilometer. Dit vindt plaats in de middag. Start en Finish is bij de school en het parcours 
gaat van de van Wevelickhovenstraat, Pastoor Freybeuterstraat naar de Piechelmusstraat en terug.

De start is gemaakt en is ons goed bevallen. Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben neem dan gerust 
contact op met de schoolleiding; Gert-Jan Wismans of Thijs van Montfort.
We hopen op een prettige samenwerking met jullie allemaal.

oNtmoetING beWoNers passaGeflat 
bewoners passageflat creëren zelf een mogelijkheid tot ontmoeting
Gewoon gezellig een kop koffie drinken en bijkletsen met je buren. Voor velen heel vanzelfsprekend. Maar wat 
doe je als dat voor jou minder vanzelfsprekend is wegens ruimtegebrek? Inwoners van de Passageflat in Tegelen 
besloten zelf op zoek te gaan naar een oplossing. 

In december 2015 startten de bewoners van de 
Passageflat in Tegelen (boven de Albert Heijn) met een 
eigen ontmoetingsmoment in het Peske. Dit deden zij 
nadat ze samen tot de conclusie waren gekomen dat dit 
binnen hun eigen flat tot nu toe niet mogelijk was. 
Inmiddels organiseren ze een keer per week een inloop 
in het Peske waar ze gezellig samenkomen, een kaartje 
leggen en bijkletsen. 

Mevrouw Haanen, een van de initiatiefneemsters geeft 
aan erg blij te zijn met de mogelijkheid tot ontmoeting. 
‘We zagen elkaar eerder wel al, maar doordat onze appartementen niet heel groot zijn was het lastig om met z’n 
allen bij elkaar te zitten,’ vertelt ze. Het Peske was voorheen een dagvoorziening maar kwam leeg te staan nadat 
deze in 2012 werd gesloten. Bewoners in de flat van het Peske besloten de ruimte te gebruiken voor eigen 
activiteiten. Jac Ewals, bestuurslid van het Peske en tevens bestuurslid van de TZBO is blij dat de twee partijen 
elkaar hebben gevonden. ‘We wonen allebei in een gebouw van Antares, een straat van elkaar vandaan, dus 
waarom zouden we elkaar niet helpen?’ geeft hij aan. ‘Daarnaast kunnen wij vanuit de TZBO de bewoners een 
leuke activiteit aanbieden.’ Dat gebeurde afgelopen vrijdag voor het eerst. Jacky Relouw is 
bewonersondersteuner in Tegelen en ondersteunde de bewoners van de Passageflat bij hun zoektocht naar een 
ontmoetingsplaats. ‘Wat ik vooral mooi vind om te zien is dat de bewoners niet bij de pakken neer gaan zitten. 
Samen zijn we tot deze mooie oplossing gekomen.’ vertelt hij.

Voor nu vindt de ontmoeting één maal per week plaats. Voor de toekomst bekijken de deelnemers nog of het 
aantal dagen uitgebreid kan worden. Mensen die vragen hebben over de ontmoeting kunnen een e-mail sturen 
naar: j.relouw@synthese.nl

INGezoNdeN brIef
 
Beste wijkraad,

Afgelopen maandag was op de groenstrook aan de 
Plechelmusstraat een vervroegde boomplantdag. De aannemers 
gingen speels aan de slag met hun opdracht, het kriskras planten 
van gezellige boompjes. Als eerste werd het voetbalveldje onder 
handen genomen, zonder enige emotie werden de rechtsback,  
linker middenveld, mid-mid en rechtsvoor –positie voorzien van een 
jonge aanplant!  Met dit groenbeleid zal Tegelen ook de komende 
jaren geen nieuwe Messi of Ronaldo afleveren.

Namens een verbaasde bewoner van de Plechelmusstraat,
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bruisend huis van de Wijk !
steeds meer mensen weten huis van de wijk d’m bóngerd te vinden voor het 
meedoen aan de activiteiten bij de inloop. de een komt voor een kopje koffie 
en een praatje, de ander wil graag een spelletje kaarten of rummicub en weer 
een ander wil graag op een creatieve manier bezig zijn. bent u op zoek naar 
activiteiten of wilt u graag andere mensen ontmoeten dan bent u van harte 
welkom bij d’m bóngerd.

Daarnaast zijn er verschillende mensen die als vrijwilliger iets willen betekenen voor andere mensen en 
de handen uit de mouwen willen steken. Zij worden ingezet bij de inloopactiviteiten, in de keuken of bij 
de schoonmaakwerkzaamheden. Ook voor activiteiten op woensdagmiddag en in de avonduren helpen 
vrijwilligers mee bij allerlei taken. Er zijn nog enkele vacatures voor vrijwilligers, hebt u interesse dan kom 
gerust een kijkje nemen en maak een afspraak met Anke Daniels via telefoonnummer 077-851 02 12.

Nieuwe initiatieven bij het huis van de wijk :
Een wandelgroepje op de woensdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur met begeleiding van vrijwilligers. Hebt u 
interesse dan meldt u op tijd aan bij het huis van de wijk, tussen 9.00 en 17.00 uur zijn er elke dag mensen aanwezig.

Op d’m Bóngerd zijn enkele heren die graag met hout willen gaan werken, er leven al enkele ideeën en er zijn 
gesprekken geweest met verschillende partijen. Hebt u zin om hierover mee te denken en bent u handig met 
houtbewerken dan laat het ons weten.

Huis van de Wijk d’m Bóngerd, Bongerdstraat 41, 5931NB Tegelen
Tel: 077-851 02 12    E-mail: info@hvdwdebongerd.nl   Site: www.hvdwdebongerd.nl

april
6 april 14:00 - 16:30 Filmmiddag
7 en 21 april 14:30 - 16:30 Koersbal
13 en 27 april 10:00 - 12:00 Seniorweb
15 april 17:00 - 17:45 Heilige mis
19 april 20:00 - 22:00 HKT lezing
20 april 14:00 - 16:00 TZBO
27 april 14:00 - 17:00 Kienen (oranje committé)
30 april 13:00 - 16:30 Rapair café

mei
4 mei 14:00 - 16:30 Filmmiddag
5 en 19 mei 14:30 - 16:30 Koersbal
11 en 25 mei 10:00 - 12:00 Seniorweb
18 mei 14:00 - 16:00 TZBO
19 mei 20:00 - 22:00 KVG lezing
20 mei 17:00 - 17:45 Heilige mis
25 mei 14:00 - 17:00 Kienen
28 mei 13:00 - 16:30 Rapair café

activiteiten

het buurt- eN beWoNersNetWerK 
het buurt- en bewonersnetwerk in tegelen: initiatieven helpen elkaar verder

het buurt- en bewonersnetwerk in tegelen (kortweg bbN) is een groep actieve bewoners die zich 
ontmoeten om kennis en ideeën uit te wisselen. het netwerk vindt één keer per twee maanden plaats in 
huis van de Wijk d’m bongerd in tegelen. Iedereen die graag iets wil delen of wil horen wat er leeft in 
tegelen (centrum) is van harte welkom! carin van de ven is deelneemster van het bbN en vertelt over 
haar ervaringen.

Als toezichthouder van de Bongerdflat en bewoner van deze wijk ben ik een tijdje geleden gestart met het 
bijwonen van de bijeenkomsten van he Buurt- en bewonersnetwerk.In het begin was het moeilijk om alle 
onderwerpen te volgen en het doel van deze bijeenkomsten te ontdekken. Gaandeweg werd dit gemakkelijker 
en leerde ik de aanwezigen wat beter kennen.

verslag van mijn bevindingen in de vergadering van het buurt-  en bewonersnetwerk (Noordkern) in het 
huis van de Wijk de bongerd op 18 januari 2016:

Mensen van TZBO, de Kruidentuin, de Wijkkrant, Antares, Huis van de Wijk en bewoners van de Muntstraat (die 
hier het groen onderhouden), zijn eigenlijk altijd aanwezig. Alsook de professionals die dit gebeuren begeleiden. 
Maar ook bewoners die geïnteresseerd zijn of die nieuwe initiatieven willen opstarten om de wijk te verbeteren 
en de saamhorigheid te vergroten. Deze keer kwam Trots op Tegelen zich voorstellen en PSW (Pedagogisch 
Sociaal Werk) toelichten welk traject in Tegelen wordt opgestart. Het opstarten van de Buurtbus, die binnenkort 
van start gaat, is hier ook begonnen. De WAA, die gestart is met het zwerfvuilafval opruimen, kwam de stand van 
zaken doorgeven. De Kerstmarkt in de Bongerd van december jl. werd geëvalueerd.

Er worden veel tips onderling uitgewisseld over financiën, gemeentelijke regels, vrijwilligers die altijd welkom zijn, 
hoe een initiatief op te starten, etc.. Vaak zijn dit erg waardevolle tips.

Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die voorbijkomen. Steeds meer bewoners weten de weg te vinden, 
maar hier is nog veel winst te behalen. De sfeer is relaxed en informeel en het kopje koffie gratis. De 
drempelvrees die er in het begin bij mij was, is nu wel weggenomen. Je hoeft niet van een organisatie of 
vereniging te zijn om deze bijeenkomst bij te wonen. Ik hoop dat er steeds meer bewoners de weg hier naar toe 
weten te vinden. Alleen al voor de informatie die je krijgt, is dit voor mij steeds weer een waardevolle avond.

Ik hoop volgende keer weer enkele nieuwe gezichten te zien.

het volgende bbN vindt plaats op medio mei 2016 in de bongerd (bongerdstraat 41, tegelen). aanmelden 
is niet nodig en deelname is gratis. meer informatie is op te vragen via: j.relouw@synthese.nl.

Bezoek ook onze website
www.denoordkern.nl

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

ouderen gymnastiek
elke maandag van 9:30 - 10:30 uur

Kerkdienst pastor moses
elke zaterdag van 19:00 - 20:00

Kerkdienst pastor moses
elke zondag van 11:00 -13:00
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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
•	 Reserveren van de Wijkbus 0615246217  

de NoordKerN
teGeleN

opeNbare verGaderINGeN IN 2016
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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