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De laatste wijkkrant van het jaar 2016 ligt voor u. Het 
jaar, waarin heel wat zaken de revue gepasseerd 
hebben, is weer bijna achter de rug. Als wijkraad de 
Noordkern mogen we spreken van een positief jaar, 
waarin goede beslissingen genomen zijn.

Maar ook liggen er nog heel wat vragen uit de 
openbare vergaderingen van de wijkraad op ons te 
wachten. Vragen, die nog niet naar tevredenheid 
van ons allen zijn opgelost. Door het vertrek van 
Wethouder Henk Brauer is dit proces vertraagd. Maar 
we zijn nog steeds in gesprek met de ambtenaren. 
De nieuwe verantwoordelijke wethouder van onze 
gemeente zal op korte termijn weer bekend zijn. 
Gezien de visie van onze gemeente heb ik er alle 
vertrouwen in, dat we de nog niet opgeloste zaken 
in een open gesprek kunnen oppakken en verder 
kunnen zoeken naar oplossingen.

De aangekondigde verhuizing van het huis van 
de wijk heeft heel wat stof doen opwaaien. Hier 
heeft verantwoordelijk wethouder Vera Tax 
van aangegeven, dat er vooralsnog geen grote 
wijzigingen doorgevoerd gaan worden. Door de 
verhuizing gaat het huis van de wijk meer ruimtes tot 
hun beschikking krijgen. Hierover zal het team jullie 
verder op de hoogte houden via de media en onze 
wijkkrant.

Ook in deze kant gaan we in op het zwerfvuil dat 
links en rechts in onze wijk ligt. Er zijn al heel wat 
initiatieven van burgers om dit op te ruimen.  Samen 
met Buurt en Bewoners Netwerk (BBN) hebben we 
een en ander in kaart gebracht. Wij realiseren ons 
echter dat dit overzicht niet compleet is. Daar leest u 
in het artikel meer over.

Aandacht wordt er verder geschonken aan 
het Jubileumjaar Maasveldschool, bomenkap 
Meidoornlaan en de aankomende Kerstmarkt op 
de Kerkstraat op zondag 18 december, waar ook de 
wijkraad bij aanwezig zal zijn.

Ik wens iedereen alvast hele mooie Feestdagen.

Jos Pelzer
Voorzitter
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VUURWERK
Wat is Vuurwerk?
Vuurwerk is een pyrotechnisch artikel TER VERMAAK.

Wat is consumenten vuurwerk en dus te koop bij de vuurwerkwinkels in Nederland?
•	 Aanduiding: Geschikt voor particulier gebruik.
•	 Vermelding of afbeelding van verwachten effect
•	 De naam en het type van het artikel
•	 De naam, handelsnaam of het handelsmerk en de naam en de plaats van vestiging van de Fabrikant.
•	 Indien de importeur niet in Nederland is gevestigd staat  de naam en de plaats van vestiging van de 

distributeur op het vuurwerk.
•	 Nederlandse gebruiksaanwijzing op het vuurwerk
•	 CE keurmerk
•	 Categorie vermelding F1, F2 of F3 
•	 Gebruiksaanwijzing van het vuurwerk
•	 Het gewicht van de netto explosieve massa (NEM)

Waaraan is niet toegestaan consumenten vuurwerk o.a. aan te herkennen?
•	 Het vuurwerk met een wrijvingsvlak
•	 Knalvuurwerk met > 6 gram netto explosieve massa (inhoud van kruid)
•	 Er totaal geen opschrift of iets op staat. 
•	 Een vuurwerk artikel dat zwaarder is dan 10 kg
•	 Vuurwerk waarop geen Nederlandse gebruiksaanwijzing staat.
•	 Vuurwerk waarop niet staat "geschikt voor particulier gebruik".
•	 Vuurwerk met meerdere lonten
•	 Vuurwerk met als PRIMAIR effect rookontwikkeling (rookbommetjes) 
•	 Vuurwerk dat herlaadbaar is 
•	 Zelfgemaakt vuurwerk 

Verkoopdagen:
U kunt op 3 werkdagen vuurwerk kopen. De koopdagen in 2016 zijn 29, 30 en 31 december.
Je mag maximaal 25 kg consumenten vuurwerk hebben/of hebben opgeslagen (bijvoorbeeld in je woning).
Je mag maximaal 25 kg consumenten vuurwerk vervoeren
Categorie F1 vuurwerk (ook wel fop en scherts vuurwerk) mag het hele jaar door verkocht worden. 

Afsteken vuurwerk:
Alleen op 31 december vanaf 18:00 tot en met 01 januari 02:00 uur 

Vuurwerk mag verkochten worden aan?
Vuurwerk van de Categorie F1: 12 jaar
Vuurwerk van de Categorie F2: 16 jaar
Vuurwerk van de Categorie F3: 18 jaar
Vuurwerk van de Categorie F4: slechts aan een persoon met 
gespecialiseerde kennis 

LET OP!!
Vanaf 2015 is er een verbod op minivuurpijlen (ook wel babypijltjes genoemd) 
en romeinse kaarsen. Dit vuurwerk is, door verkeerd gebruik, vaak de 
oorzaak van oogletsel. Uit onderzoek onder letselslachtoffer van vuurwerk 
rond de jaarwisseling 2014/2015 blijkt dat 66% van het oogletsel is 
veroorzaakt door legaal vuurwerk. 
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VERGAdERING  13 sEPTEmbER 2016

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen 
welkom.

bewoners doen hun woordje van dinsdag 12 juli 
2016         
Geen bijzonderheden.

stand van zaken Zilverplak
De Zilverplak is ingezaaid. Helaas staat het onkruid 
erg hoog. Op korte termijn wordt de Zilverplak 
gemaaid. De buurtwerkgroep zal een plan maken. 

stand van zaken bbN
Afgelopen 5 september was er een BBN 
bijeenkomst. Er zijn meerdere straten in de wijk die 
een buurtpreventieapp hebben opgericht om zo de 
veiligheid binnen de buurt te vergroten. De volgende 
bijeenkomst is om 21 november 19.30 uur in het Huis 
van de Wijk de Bongerd. Iedereen is welkom om aan 
te sluiten.

stand van zaken Huis van de Wijk
Het Huis van de Wijk d'm Bongerd gaat sluiten en 
verhuist naar het Cultureel Centrum De Haandert. De 
verhuizing zal voor 1 januari 2017 plaatsvinden. 

Bewoners vragen zich af waarom de Gemeente de 
keus heeft gemaakt om het Huis van de Wijk in het 
Cultureel Centrum De Haandert te vestigingen en niet 
op een andere locatie. Uit onderzoek is gebleken dat 
het Cultureel Centrum de Haandert op dit moment de 
beste locatie is. De verhuizing is tijdelijk. 

Initiatief opruimen zwerfafval in de wijk
Er is een inventarisatie gemaakt van straten en wijken 
die schoon worden gehouden door vrijwilligers. 
De lijst is bijna compleet. De wijken die nog niet 

worden schoon gemaakt door vrijwilligers zullen 
nog benaderd worden om samen als buurt de wijk 
schoon te houden. Dit wordt in de volgende wijkkrant 
meegenomen.
 
NIEUWE ZAKEN dIE IN dE WIJK LEVEN 

✮Bewoners van de Raadhuislaan ervaren overlast 
van hangjongeren. Er is melding gemaakt bij de 
Gemeente en de Wijkraad. 

Actie: Is bekend bij de Wijkraad en de Gemeente. De 
bewoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
het overleg van Wijkraad, de Gemeente en andere 
instanties.

✮Medewerker van Unik vraagt of er een Zebrapad 
gerealiseerd kan worden op de Heren van Tegelen in 
de Nieuwe Munt?

Actie: De vraag zal meegenomen worden in de 
verkeersronde.

✮Veiligverkeer Nederland is samen met de 
Passepartout bezig een verkeersveiligheidsfilmpje 
te maken om de bewoners en ouders op hun 
verkeersgedrag te wijzen. Een goede zaak voor de wijk!

✮Wanneer gaat de Roermondseweg weer open? 
De werkzaamheden duren langer in verband met 
onderzoek en veiligheidsissues. De verwachting is 
dat de weg weer open is op vrijdag 14 oktober 2016.
 
VERGAdERING  8 NOVEmbER 2016

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen 
welkom.

     bEWONERs dOEN HUN
woordje.....!!! 

Op iedere vergadering van onze wijkraad de Noordkern, kan elke bewo-
ner allerlei vragen stellen of ideeën en opmerkingen naar voren brengen. 
Antwoorden komen zo mogelijk meteen of kan men later terugvinden in de 
wijkkrant of ziet men mettertijd terug in de wijk zelf. 

 

dE NOORdKERN
TEGELEN
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bewoners doen hun woordje van dinsdag 13 
september 2016         
Geen bijzonderheden.

stand van zaken Zilverplak
De Zilverplak is ingezaaid. Helaas staat het onkruid 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 

stand van zaken bbN
Er zijn meerdere straten in de wijk die een 
buurtpreventieapp hebben opgericht om zo de 
veiligheid binnen de buurt te vergroten. De beheerder 
van de whats-app groep van ’t Brook wil graag in 
contact komen met de beheerders van de ander 
buurtpreventieapp’s binnen onze wijk.

stand van zaken Huis van de Wijk
Verschillende projectgroepen zijn druk met de 
verhuizing van het Huis van de Wijk van d'm Bongerd 
naar het Cultureel Centrum De Haandert bezig. De 
verhuizing zal voor 1 januari 2017 plaatsvinden.

Initiatief opruimen zwerfafval in de wijk
Er is een inventarisatie gemaakt van straten en wijken 
die schoon worden gehouden door vrijwilligers. 
De lijst is bijna compleet. De straten en buurten die 
nog niet worden schoon gemaakt door vrijwilligers 
zullen nog benaderd worden om samen als buurt de 
wijk schoon te houden. Dit wordt in de wijkkrant van 
december 2016 meegenomen.

 
NIEUWE ZAKEN dIE IN dE WIJK LEVEN 

✮Bewoners van de Meidoornlaan hebben overlast 
van bomen in hun straat. Zij hebben hierover contact 
gehad met de Gemeente. De bewoners hebben 
informatie van de gemeente Venlo gekregen dat er 
21 bomen gekapt worden en hiervoor 8 bomen terug 
geplant worden. De bewoners zijn niet tevreden 
over het terugplaatsen van maar 8 bomen, omdat de 
afspraak die met de betreffende ambtenaar gemaakt 
is niet is nageleefd.

Actie: P. van de Rijdt (stadsdeelmanager) zal dit 

terugkoppelen naar zijn collega. Er wordt een 
afspraak georganiseerd met de bewoners en de 
verantwoordelijke (projectleider) vanuit de Gemeente.

✮Bewoner van de Breukenhof vraagt zich af wat 
de stand van zaken is over het pleintje/speeltuintje. 
De bewoners willen graag het speeltuintje behouden, 
terwijl de Gemeente gecommuniceerd heeft dit te 
willen verplaatsen. De bewoner is het hier niet meer 
eens en heeft contact gehad met de Gemeente.

Actie: J. Relouw (Buurt Bewoners Netwerk) zal dit 
samen met de bewoners oppakken.

✮Bewoners rondom het voetpad Broeklaan-
Lingsweg hebben overlast van wildgroei van groen. Er 
is contact geweest met de betreffende bewoner. De 
problemen blijven bestaan.

Actie: J. Relouw, J. Pelzer en P. van de Rijdt zullen 
samen met de bewoners kijken naar de veiligheid van 
het voetpad.
 
✮Sinds de sluiting van basisschool De Cocon in 
wijk  op de Heide fietsen veel schoolgaande jongeren 
over de Nassaustraat richting Mauritsstraat. Dit 
geeft onveilige verkeersituaties op de splitsing 
Julianastraat-Nassaustraat.

Actie: P. van de Rijdt, J. Pelzer en M. Creemers 
(wijkagent) zullen de situatie gaan bekijken en dit 
terugkoppelen met de bewoner. Tevens zal er naar het 
ontbrekende stuk voetpad bij de spoorwegovergang 
gekeken worden. Dit wordt meegenomen in de 
verkeersrondgang met de wethouder.

✮Parkeerbeleid Gasthuisstraat heeft de 
aandacht van de Gemeente en de Politie. Is het een 
mogelijkheid om hier een stopverbod te hanteren in 
plaats van een parkeerverbod?

✮De Gemeente start een Pilot Omgevingsplan. 
Waarbij de burger inspraak heeft op het 
omgevingsplan, voorheen beleidsplan. Onze wijk zal 
in deze pilot mee participeren. Meer informatie volgt.

Veel van de hierboven genoemde punten zijn al opgelost of er wordt aan gewerkt!
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✮bomenkap meidoornlaan
Naar aanleiding van een artikel in onze vorige wijkkrant over bomenkap 
in verschillende straten in onze wijk, kwamen wij in contact met de 
bewoners van de Meidoornlaan. In het artikel werd geschreven dat er 
21 elzen gekapt worden en dat er 8 andere bomen terugkomen in het 
straatbeeld. De bewoners waren erg verbaasd over dit besluit, mede 
doordat met ambtenaren van de gemeente Venlo afgesproken was, om 
samen te bespreken wat een goede oplossing zou zijn voor de bomen 
in hun straat.  Op de vorige openbare vergadering was een groepje 
bewoners aanwezig en deden zij hun verhaal. Vanuit de gemeente 
werd hierna toegezegd dat de bomenkap niet plaatsvindt voordat er 
opnieuw een gesprek met de bewoners heeft plaatsgevonden en er 
samen gekeken is naar de wensen die in de straat leven.  

✮stand van zaken rondom crossbaan Zilverplak
In 2015 verschenen de eerste berichten in deze wijkkrant over de voormalige crossbaan van de Plakpunters aan 
de Lindestraat in Tegelen. Het terrein staat ook wel bekend als de ‘Zilverplak’ of kortweg ‘de Plak’. In dit bericht 
brengen wij u graag op de hoogte van de huidige stand van zaken. In juni van 2015 namen een aantal bewoners 
voor het eerst het initiatief om verandering te brengen in het aanzicht van de Zilverplak. Daarop schetsten zij 
een plan: een natuurlijkspeeltuin voor de jeugd van Tegelen en omstreken. Het feit lag er dat de uitvoer niet 
direct mogelijk was: het voormalige clubgebouw van de Plakpunters stond nog op het terrein en er moest nog 

flink wat werk verzet worden 
om het terrein te egaliseren. In 
de periode van zomer 2015 tot 
heden is het terrein opgeruimd 
(grote puinresten verwijderd), 
geëgaliseerd, en ingezaaid. 
Het terrein is dus weer veilig 
voor de spelende jeugd. 

De eerste stappen zijn gezet, 
maar er is nog meer te doen. 
Mocht u graag mee willen 
helpen aan het realiseren 
van dit mooie speelterrein, 
neem dan contact op met 
bewonersondersteuning via: 
06-40905020 of l.willemssen@
synthese.nl 

     
Berichten uit de wijk

 

dE NOORdKERN
TEGELEN
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✮Overleg de Noordkern en de Glazenap
Op woensdag 9 november 2016 heeft een overleg plaatsgevonden tussen de besturen van wijkraad De 
Noordkern en de Werkgroep Wijkzaken van Huis van de Wijk De Glazenap. Onderwerp van gesprek was de 
afbakening van elkaars werkgebied. Dat is voor veel wijkbewoners niet duidelijk. In het verleden is die grens 
door de gemeente bepaald bij de streekweg: ten oosten van de streekweg (Op de Hei) hoort bij De Glazenap, ten 
westen (de beneden Hei) hoort bij wijkraad De Noordkern. 

Afgesproken is dat het eerder door de gemeente vastgestelde werkgebied gehandhaafd blijft. Verder is 
afgesproken, dat wijkbewoners die zich bij de verkeerde wijkraad melden, doorverwezen worden naar de juiste 
mensen.

✮Wat gaat er gebeuren met het mozaïek van martinushof?
Het grote mozaïek aan het gebouw van Martinushof krijgt hoogst waarschijnlijk een plek aan de nieuwbouw die 
op de plaats van het huidige Martinushof zal verrijzen   De Stichting Gevelmozaïek voert hierover gesprekken 
met de eigenaar van Martinushof, Jan Linders,  maar ook met  Antares  en de Gemeente Venlo.

Zodra er gesloopt gaat worden zal het huidige doek met de afbeeldingen verwijderd worden. Het originele 
kunstwerk dat nu veilig is opgeslagen en gereviseerd, wordt naderhand op een nog nader te bepalen plaats 
opnieuw aangebracht. 

De inwoners van Tegelen kunnen er van verzekerd zijn dat er voorzichtig met dit kostbare kunstobject van Daan 
Wilschut wordt omgegaan en ergens in Tegelen komt hangen als een vast onderdeel van ons Tegelen.

We wensen jullie fijne feestdagen

en een gezond 2017
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Nieuwe pastoor 
van de parochiefederatie 
Tegelen-steyl- belfeld
Onlangs is Fr. Marc Louie M. Calo geïnstalleerd als nieuwe 
pastoor van de parochiefederatie Tegelen-Steyl- Belfeld.

De 32-jarige Fr. Marc Louie M. Calo is lid van de Filipijnse missiecongregatie 'Mission Society of the 
Philippines'. Hij voltooide hij zijn theologische studies aan de Divine Word School of Theology Tagaytay in 
2001. Dat is een theologische school onderwezen door de missionarissen van Steyl.

Wij wensen als Wijkraad deze pastoor een mooie tijd toe in Tegelen en hopen dat hij veel vruchtbaar werk 
zal kunnen verrichten!

Beste buurtbewoners van de Nolensstraat, Goselingstraat, Drunselhof, Hulsterdreef 
en de Hulsterweg,

Zoals jullie weten ligt er binnen deze straten een mooi stukje groen, wat goed 
onderhouden wordt. Er is een voetbalveldje en een klein speeltuintje. Ook is er voor 
onze lieve honden een hondentoilet en hondenspeelplaats aangelegd. De bedoeling 
is duidelijk. Het hondentoilet is er voor de honden, die hun behoefte willen doen. De 
hondenspeelplaats is bedoeld om NA HET DOEN VAN DE BEHOEFTE, te rennen 
en te spelen met andere honden. Steeds vaker komt het voor, dat men de honden 
hun behoefte laat doen op  de hondenspeelplaats. Verder is het pad, lopende vanaf de Nolensstraat naar de 
Drunselhof, “een lang” hondentoilet geworden. Ook het struikgewas rechts is een groot hondentoilet. Resultaat: 
spelende kinderen met schoenen vol hondenpoep in een hondentoilet, dat GEEN hondentoilet is. Mocht uw 
hond er poepen, ruim het dan op.

Verder wordt er regelmatig bouwpuin en (tuin)afval in de struiken gestort. Recentelijk bouwpuin en een raamkozijn, 
waarin de ruit nog zat. Resultaat: Glas onder de struiken, waar het gestort was en even later glas onder de beuk 
naast het speeltuintje. Willen we het plein mooi en schoon houden.? Ik denk het wel en jullie hopelijk ook. Het 
zwerfvuil wordt al verwijderd door 3 dames uit de buurt. Het zwerfvuil wordt gelukkig steeds minder, omdat de 
voetballende en spelende kinderen WEL het afval opruimen. Ik heb hierover contact gehad met de afdeling 
Handhaving (controleurs) van de gemeente Venlo. Controle op bovengenoemde punten zal er komen.

Voor u de volgende informatie:
Honden laten poepen en vervolgens niet opruimen: BOETE € 140,00
Puin of afval storten: BOETE € 370,00 ongeacht de hoeveelheid. Hierna nog eens de kosten voor het opruimen.
Tip: in de supermarkt kosten 140 plastic boterhamzakjes, die zeer geschikt zijn voor het oprapen van de 
hondenpoep tussen de 0,35 en 0,38 eurocent.

Ik hoop, dat jullie je aan de regels gaan houden, zodat ons groene pleintje schoon en mooi blijft.

Groeten van een buurtbewoner

Ingezonden brief
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Wat kan bewonersondersteuning voor jou betekenen?
Wil jij iets doen in jouw buurt? Wil je jouw buurt veiliger of mooier maken? Wil je een straatfeest organiseren, een 
speeltuintje opknappen of zwerfafval opruimen? Mis je een ontmoetingsplek in jouw buurt of wil je iets doen in 
jouw buurthuis/Huis van de Wijk? Zoek je sociale contacten of wil je je als vrijwilliger inzetten voor een ander? 
Heb je een goed idee maar weet je niet hoe je anderen daarbij kunt betrekken? Wil je samen met buurtbewoners 
in gesprek over de toekomst van jouw eigen buurt, wijk of dorp? Dan kan bewonersondersteuning mogelijk iets 
voor jou betekenen. 

Hoe werken we?
•	 Op	basis	van	vraag
 Wat wij kunnen betekenen hangt af van jouw vraag. Een bewonersondersteuner vraagt door om de   
 behoeftes  helder te krijgen en geeft op basis daarvan steun en advies. 
•	 Eigenaarschap	van	bewoners
 Het initiatief is en blijft van de bewoners zelf. 
•	 Vanuit	kansen	en	talenten
 Wij gaan ervan uit dat iedereen mogelijkheden heeft om, naar vermogen en wens, bij te dragen aan een   
 betere buurt. We kijken mee naar wat jij goed kunt en helpen mee jouw talenten te versterken en kennis 
 en ervaring op te bouwen die nodig zijn om jouw initiatief tot een succes te maken. 
•	 Voor	jong	en	oud
 Iedereen kan een beroep op ons doen, want iedereen kan iets doen voor dorp of stad. 
 
Waar zijn wij te vinden?
Iedere wijk en dorp heeft zijn eigen bewonersondersteuner(s). Wanneer je je postcode invoert zie je wie je voor 
welk gebied kan benaderen. De meeste teams hebben ook hun eigen facebookpagina, de link naar deze pagina 
staat ook benoemd in het visitekaartje van de bewonersondersteuner. 
 
In opdracht van de gemeente werken bewonersondersteuners van welzijnsorganisaties Assist, Wel.kom 
en Synthese samen om inwoners te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van hun eigen initiatieven. 
Bewonersondersteuners ondersteunen, adviseren en faciliteren bewoners om zelf hun buurt, wijk, dorp en stad 
gezelliger, schoner, leefbaarder en veiliger te maken. De regie van het initiatief blijft ten alle tijden in handen van 
de bewoners zelf. 

bEWONERsONdERsTEUNING
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sinds mei 2015 zijn er in de gemeente Venlo, en dus 
ook in Tegelen bewonersondersteuners aan de slag. 
bewonersondersteuners helpen u graag bij initiatieven in 
de wijk die ervoor zorgen dat Tegelen mooier, gezelliger, 
schoner en veiliger wordt. Inmiddels heeft er een wijziging 
plaatsgevonden in het team van bewonersondersteuners 
voor Tegelen. In deze wijkkrant stelt Lieke zich graag voor 
als nieuwe bewonersondersteuner.

‘Waarom moeilijk doen als het samen kan?’
Dag bewoners en betrokkenen van de wijk de Noordkern. Graag stel 
ik me aan jullie voor als nieuwe bewonersondersteuner in Tegelen. 
Mijn naam is Lieke Willemssen, 25 jaar en woonachtig in Horst. 

Ontmoet & deel
Als bewonersondersteuner help ik bewoners met ideeën en vragen over de buurt. Wil je iets doen in jouw buurt? 
Wil je het mooier of veiliger maken? Zoek je sociale contacten of heb je behoefte aan activiteiten? Samen maken 
we stappen: van idee naar uitvoering.
Jullie weten als geen ander wat de behoefte is in jullie omgeving. Als bewonersondersteuner werk ik op basis van 
vraag. Wat ik voor jullie kan betekenen bepalen jullie.  

Heb je een idee? 
Of heb je geen idee maar wil je wel graag iets doen? Het begint allemaal met een ontmoeting. Wil je een keer een 
kopje koffie drinken of wil je graag dat ik aansluit tijdens een bijeenkomst? Ontmoet & deel.

Hoe kom je in contact? 
E-mail: l.willemssen@synthese.nl
Telefoon: 0640905020
Facebook:  Lieke in de wijk (www.facebook.nl/liekeindewijk)

Verder ben ik aanwezig bij de wijkraad en buurtbewonersnetwerk bijeenkomsten en ben ik vaak te vinden in het 
Huis van de Wijk. 

 WAAROm mOEILIJK dOEN ALs HET sAmEN KAN?

Bezoek ook onze website
www.denoordkern.nl
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Vanuit de gemeente hebben wij het verzoek gekregen om het zwerfvuil in onze wijk zoveel mogelijk 
door de burgers zelf op te laten ruimen. Zij stellen hiervoor alle benodigde materialen beschikbaar. 
Hiervoor is een budget beschikbaar. Het budget mag gebruikt worden voor het aanbrengen van 
verbeteringen in onze wijk
.

Samen met Jacky Relouw, bewoners ondersteuner namens de Gemeente Venlo, 
hebben we geprobeerd om in kaart te brengen welke burgers en/of groepen nu al 
spontaan het zwerfvuil opruimen.

Als we in onze wijk rondkijken wordt dit al op heel veel plaatsen gedaan. Bij het schrijven 
van dit stukje weten wij, dat ons overzicht niet compleet is. Hierbij alvast op voorhand 
onze excuses.

Mogen wij eenieder in onze wijk, die zich bezighoudt met het opruimen van zwerfvuil en 
nog niet of niet juist in ons overzicht voorkomt, verzoeken zich officieel aan te melden 
via een bericht aan wijkraad.de.noordkern@hotmail.com met als onderwerp “zwerfvuil”. 
Dan kunnen we het overzicht verder compleet maken. Ook een briefje naar ons 
secretariaat, op Kerkstraat 154, is natuurlijk mogelijk.

Wij zouden graag begin 2017 alle bewoners, die met het opruimen van zwerfafval in hun wijk doende zijn, 
willen uitnodigen. Bij een kopje koffie zullen wij dan de verdere plannen en mogelijkheden voor de toekomst 
met u overleggen.

Onderstaand vindt u de namen van de contactpersonen en de straten waarin opgeruimd wordt. Let op; dit zijn 
alleen de namen die bij ons bekend zijn.

 Naam contactpersoon Buurtbeheerlocatie
1 Horsen Van J (Venlo) Ruys de Beerenbrouckstraat (rondom de 4 nieuwe woonblokken)
2 Ewalds LHA Hulsterdreef en omgeving
3 Hendriks APM Park achter de Hoogstraat
4 Schattevoet H Ruys de Beerenbrouckstraat en omgeving
5 Heinrichs - Schols S Speelveld Goselingstraat, Hulsterweg, Hulsterdreef
6 Lenselink Jan van Wevelickhovenstraat, Lingsweg (rondom school)
7 Cremers - Rutten PGT Omgeving Lingsweg
8 Driessen dhr. of Leemreise dhr. Muntstraat nr 103 t/m 113
9 Heuvel v.d. RGM Station, langs het spoor, Industriestraat
10 Denessen JLH Omgeving “Munkflat”
11 Beurskens Jos Omgeving Holtmühlestraat
12 Robert van Tilborgh Terrein rondom kasteel Holtmühle
13 Han Heldens Zilverplak 
14 BIZ Kerkstraat en omliggende straten
15 Piet Houben rondom heuvel park Medaillon 
16 Huis van de wijk de Glazenap onder de Hei, tot het spoor (postcodegebied 5932)

Indien er onduidelijkheden of vragen zijn betreffende bovenstaand overzicht kunt u zich wenden tot ons; Jacky 
Relouw, bewonersondersteuner, j.relouw@synthese.nl of Jos Pelzer, voorzitter Wijkraad de Noordkern, 
pelzer11@gmail.com

Zwerfvuil in onze wijk
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Op dinsdag 1 november jongstleden vond er een informatieavond plaats over de sloopwerkzaamheden 
met betrekking tot het voormalige ziekenhuis martinushof in Tegelen. Hierin werd het volgende 
besproken:

Planning op hoofdlijnen
•	 Inrichting werkterrein week 46 2016
•	 Start werkzaamheden binnen week 47 2016
•	 Start machinale sloopwerk medio week 3 2017
•	 Verwachte oplevering werkzaamheden medio mei 2017

bouwkundige vooropnames
Voorafgaand aan de werkzaamheden zullen de woningen die 
direct grenzen aan  het sloopwerk liggen bouwkundig worden 
geïnventariseerd door Bureau Hanselman. Dit betekent dat er 
en rapportage inclusief foto’s worden gemaakt van uw woning 

voorafgaande aan de sloopwerkzaamheden. Deze rapportage wordt vervolgens bij de notaris gedeponeerd. 
Indien er na afloop van de sloopwerkzaamheden scheurvormingen of verzakkingen worden geconstateerd kan 
op deze wijze worden vastgesteld of deze zaken zich, naar aanleiding van de sloopwerkzaamheden, hebben 
gemanifesteerd. Indien u hier nog vragen over heeft kunt u contact opnemen met Bureau Hanselman telefoon 
026 4420460 en mail info@hanselman.nl. 

Wij begrijpen dat het slopen en saneren van een groot complex 
als Martinushof voor overlast kan zorgen. Wij hopen wel dat wij 
door een goede communicatie met elkaar we het, gegeven de 
omstandigheden, zo aangenaam mogelijk voor elkaar kunnen 
maken. 

Route vrachtverkeer
De aanvoerroutes van de vrachtauto’s lopen vanaf de afrit 
A73, via Venloseweg en  Munstraat naar de Raadhuislaan. De 
afvoerroutes verlopen via Raadhuislaan, Kerkhoflaan, Broeklaan 
en Venloseweg naar de A73.Deze routes zijn opgenomen in het 
sloopplan, dat door de gemeente Venlo is geaccodeerd en daarmee dus defintief zijn. 

Indien u naar aanleiding van de sloop- of saneringswerkzaamheden nog vragen of klachten heeft kunt u contact 
opnemen met Gé Rutten, projectleider bij de aannemer Maessen Recycling, telefoon 06 51 41 72 03 en mail 
g.rutten@maessenbedrijven.nl.

Indien u vragen heeft over het project van algemene aard kunt u contact opnemen met Sander van Lier telefoon 
077 321 91 40 of mail info@venterra.nl

 sLOOPWERKZAAmHEdEN mARTINUsHOF
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de plannen van Antares om het terrein aan de Paul Guillaumestraat/
maasveldstraat/ Roermondseweg in Tegelen te bebouwen, beginnen 
steeds vastere vormen aan te nemen. 

Het nieuwbouwproject omvat zeven sociale huureengezinswoningen en een 
woonzorgcomplex van twee bouwlagen met 21 studio’s voor cliënten van 
zorginstelling PSW. De toekomstige bewoners van dit woonzorgcomplex maken 

gebruik van het activiteitencentrum dat PSW onlangs opende in Cordis Tegula aan het Wilhelminaplein in Tegelen. 

De eengezinswoningen en het woonzorgcomplex vormen beide een proefproject met voor alle twee de 
projecten de doelstelling energieneutraal (‘nul-op-de-meter’) met de energie-prestatievergoeding als toevoeging 
voor de woningen. Met dit project wil Antares ervaring opdoen met energieneutrale woningen/complexen, 
omdat de overheid de corporaties in 2020 verplicht om volgens het Bouwbesluit alleen nog energieneutrale 
woningen te bouwen.

Momenteel lopen de vergunningaanvragen bij de gemeente Venlo. Projectleider Rob Vrinzen verwacht dat de 
bouw in het tweede kwartaal van komend jaar kan beginnen. De bouwtijd bedraagt ongeveer een jaar. Rob 
Vrinzen en zijn collega Pieter Kolenberg  van de afdeling Leefbaarheid van Antares hebben de betrokken 
wijkraden onlangs bijgepraat over de plannen. De wijkraden reageerden positief; zij vonden dat zowel het 
woonzorgcomplex als de eengezinswoningen een warme uitstraling hebben. 

Momenteel is het bewuste terrein tijdelijk in gebruik als speelterrein en hondenuitlaatplaats. Omdat het terrein 
uiteindelijk wat eerder wordt bebouwd dan Antares kon voorzien heeft Antares toegezegd om samen met de 
gemeente Venlo en de wijkraad te zoeken naar een alternatief terrein in de buurt dat (voorlopig) dienst kan doen 
als speelveld en/of  hondenuitlaatplaats.

HERONTWIKKELING PAUL GUILLAUmEsTRAAT dIcHTERbIJ

Beste Lezers,

Dit is alweer de laatste column van het jaar, een jaar met vele ups en downs, maar altijd goed wandelweer. Regen 
of sneeuw, zon of mist, Sjeng is altijd wel op pad.

In Tegelen is dan ook  altijd wel wat te zien . Maar ook zaken waar ik me dan weer aan stoor, zoals nu weer op  de 
Grotestraat tussen de  Muntstraat en de Kerk, waar je niet eens fatsoenlijk kunt lopen of je wordt  van de sokken 
gereden door deze of gene. Overal staan voertuigen geparkeerd, ook daar waar het niet mag. Bij de zebra ter 
hoogte van de Muntstraat is het helemaal erg, daar kun je nauwelijks lopen. Misschien is er bij de Gemeente 
iemand die hier eens de proef op de som wil komen nemen en dan  zal moeten concluderen dat hier toch wel wat 
fouten zijn gemaakt.
En tijdens zo’n wandeling kom ik voorbij  Martinushof, dat nu een troosteloze aanblik biedt,
maar naar ik heb begrepen niet lang meer, de slopershamer is onderweg!
En dan bedenk ik hoeveel mensen hier ooit gekomen (geboren) en vertrokken (gestorven ) zijn
en hoeveel  mensen hier ziek naar binnen en weer gezond naar buiten zijn gegaan.
Een markant punt in Tegelen staat op het punt te verdwijnen, maar ik hoop dat ze voor het mooie 
mozaïek, dat eens de gevel sierde, een nieuwe en mooie plek in Tegelen zullen vinden.

Ik wens jullie vanachter mijn bureau: prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond wandeljaar 2017!

“Sjeng de Wandelaer “

sjeng de Wandelaer, ongerwaeg in Tegele
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OJbs HET mAAsVELd bEsTAAT 25 JAAR!
Op vrijdag 21 oktober 1991 stappen zes leerlingen, in het dan nog zo goed als lege maasveld, het 
noodlokaaltje binnen voor hun eerste schooldag op de nieuwe school. dat was afgelopen maand 
precies vijfentwintig jaar geleden. Openbare Jenaplan basisschool Het maasveld is inmiddels 
uitgegroeid tot een grote school waar op dit moment ruim 330 leerlingen zitten, verdeeld over 14 
groepen. Het vijfentwintigjarig jubileum is voor de herfstvakantie uitbundig gevierd.

Op maandag werd de feestweek geopend, met een heuse 
goochelshow en een ballonnenwedstrijd in de middag. 
Daarnaast zijn kinderen die ochtend creatief aan de slag 
gegaan met een speciale jubileumrugzak. De dinsdag stond in 
het teken van een culinaire vossenjacht door de wijk. Op 
woensdag werd het record klompendansen verbroken, aan 
het einde van een dag die in het teken stond van Oudhollandse 
spelen. Donderdag heeft de hele school cupcakes gebakken 
en versierd. Uiteraard hebben we daar zelf van gesmuld, maar 
daarnaast zijn alle ouders aan het einde van de dag 
getrakteerd. De week werd afgesloten met een kindergala en 
een feestelijk optreden van de Droomband. Een spetterende muziekshow voor jong en oud.  

Gedurende de week is er ook gewerkt aan een blijvende herinnering aan het zilveren jubileum. Een kunstwerk 
in de vorm van acht grote Maaskeien, die in de voortuin van de school liggen en die door onze leerlingen zijn 
beschilderd. Een creatie die samen met Derk Alting Siberg is gerealiseerd en waarin alle groepsnamen zijn 
verbeeld. Op Het Maasveld hebben nl. alle groepen een dierennaam (Lieveheersbeestjes, Dassen, Eenden, 
Torenvalken etc…). 

De week werd afgesloten met een reünie voor oud-leerlingen en oud-collega’s. De school blikt met volle 
tevredenheid terug op een fantastische jubileumweek, die mede dankzij de inzet van leerlingen, leerkrachten, 
vele ouders en andere vrijwilligers tot stand is gekomen. 
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Het Huis van de Wijk naar de Haandert
In januari 2017 is de verhuizing van Huis van de Wijk de Bongerd naar de Haandert, 
Haandertstraat 6-8 in Tegelen een feit.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een plan van aanpak door de 
partijen (Huis van de Wijk, Haandert en Kunstencentrum) die de Haandert samen 
gaan gebruiken. Het afstemmen op elkaar, het zo goed mogelijk benutten van de 
verschillende ruimtes en de eerste aanzet om de verbinding met elkaar te zoeken is 

gedaan.

De activiteiten van de open inloop gaan voornamelijk in de ruimtes van het Kunstencentrum (de muziekschool) 
plaatsvinden. Deze ruimtes zijn toegankelijk via een nieuwe ingang die gerealiseerd wordt aan de zijkant van 
het gebouw.
Werkgroepen vrijwilligers van keuken/Eetpunt, open inloop, info en advies, Kan Doen, schoonmaak, kantoor 
en administratie zijn aan de slag gegaan om hun activiteit goed georganiseerd en doordacht te laten landen in 
de Haandert.

Bezoekers en vrijwilligers van het Huis van de Wijk zijn de laatste weken op de hoogte gehouden van alle 
ontwikkelingen en vorderingen betreffende de verhuizing via een nieuwsbrief. Bewoners van de Bongerdflat die 
nu het Huis van de Wijk bezoeken en hebben aangegeven graag Het Eetpunt en de open inloop te willen blijven 
bezoeken in de Haandert, krijgen hulp van bewonersondersteuners om dit te realiseren.

Info en advies is aanwezig in het Huis van de Wijk om burgers te helpen met hun vragen. Medewerkers van het 
Sociaal Wijkteam zullen ook op de Haandert op verschillende momenten aanwezig zijn in het Huis van de Wijk.
Kan Doen heeft er een eigen plek van waaruit medewerkers kunnen starten om wijkbewoners te helpen bij 
allerlei klussen die ze zelf niet kunnen klaren.

Voor de toekomst zien we de mogelijkheid om nieuwe initiatieven op te pakken waar vraag naar is, zoals 
Nederlandse taalles, computerles en houtactiviteit.Door deze verhuizing naar de Haandert hebben we meer 
ruimte om mensen te ontvangen die behoefte hebben aan een plek waar ze anderen kunnen ontmoeten en 
activiteiten of vrijwilligerswerk kunnen doen.

Wij hebben veel zin om een nieuwe start te maken bij de Haandert samen met de bezoekers en onze fijne 
vrijwilligers.

Namens Huis van de Wijk de Bongerd, 
Anke Daniels
077-8510212
info@hvdwdebongerd.nl
www.hvdwdebongerd.nl
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Datum Tijdstip Activiteit 

december   
1 - 15 december 14:30 - 16:30 Koersbal
10 december 11:00 - 16:00 Kerstmarkt
16 december 17:00 - 17:45 Kerstviering onder voorbehoud
21 december 14:00 - 16:00 TZBO
December  Geen kienen
December  Geen repair café 

januari   
4 januari 14:00 - 16:30 Filmmiddag
5 en 19 januari 14:30 - 16:30 Koersbal
18 januari 14:00 - 16:00 TZBO
20 januari 17:00 - 17:45 Kerkdienst onder voorbehoud
25 januari 14:00 - 17:00 Kienen
28 januari 13:00 - 16:30 Repair café 

februari   
1 februari 14:00 - 16:30 Filmmiddag
2 en 16 februari 14:30 - 16:30 Koersbal
16 februari 14:00 - 16:00 TZBO
17 februari 17:00 - 17:45 Kerkdienst  onder voorbehoud
22 februari 17:00 - 19:00 Kienen

Activiteiten-kalender
Info & advies

Elke dinsdag van 13:00 - 19:00 uur
elke woensdag van 10: - 12:00 uu

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

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

elke zondag van 11:00 -13:00

Locatieverandering Huis van de wijk Tegelen centrum
Per 1 januari 2017 gaat huis van de wijk d'm Bongerd, Bongerdstraat 41,5931NB Tegelen verhuizen naar De 
Haandert, Haandertstraat 6-8, 5932CN Tegelen. De komende maanden zijn wij druk bezig met uitruimen, 
opruimen, inpakken, uitpakken en alles een nieuwe plek geven zodat alle activiteiten die nu in d'm Bongerd 
plaatsvinden straks in locatie de Haandert voortgezet kunnen worden. Na de verhuizing is iedereen die het 
huis van de wijk bezoekt van harte welkom op deze nieuwe locatie. Hebt u vragen of behoefte aan informatie 
dan neem contact op met ons via het telefoonnummer van d'm Bongerd 077-8510212 , via de mail info@
hvdwdebongerd.nl of loop tussen 9.00 en 17.00 uur bij ons binnen.

Namens het team van d'm Bongerd,
Anke Daniels, medewerker open inloop
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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

0649341479
•	 Reserveren van de Wijkbus 0615246217  

dE NOORdKERN
TEGELEN

OPENbARE VERGAdERINGEN IN 2017
dinsdag 24 januari 2017
dinsdag 28 maart 2017
dinsdag 9 mei 2017
dinsdag 11 juli 2017
dinsdag 29 augustus 2017
dinsdag 10 oktober 2017
dinsdag 28 november 2017

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
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