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Nu ik dit schrijf zijn in onze gemeente al diverse 
hoogheden uit de hoed gekomen. De tijd van het 
masker opzetten is aangebroken. Maar als u dit 
leest hebben deze mensen er een zware, maar 
hopelijk leuke tijd opzitten. Er is meer gebeurd 
ondertussen, want we zijn met velen (laat ik 
hopen) naar de stembus gegaan om daar onze 
voorkeur te geven aan mensen die al sinds eind 
februari met foto’s op de stemborden stonden. 
En nu maar hopen dat ze gaan uitvoeren, wat ze 
in hun campagnes, praatjes en mooie beloften 
hebben gezegd. We wachten maar af, want het is 
weleens vaker niet uitgekomen.
In elk geval is de redactie van uw wijkraad weer 
volop bezig om ook in 2014 een nieuwe wijkkrant 
uit te brengen. Als ik heel even omkijk moet ik toch 
constateren dat onze openbare vergaderingen 
goed zijn bezocht in 2013. Daar zijn we blij mee, 
want het is een teken dat wat in uw wijk gebeurd, 
u aan het hart ligt. Veel wijkbewoners weten de 
weg naar ons te vinden.
Graag wil ik u vragen om eens na te denken om 
vrijwilliger te worden. Niet alleen de wijkraad 
heeft diverse mensen nodig, maar de hele wijk. 
In een vorige wijkkrant is al eens geschreven dat 
de gemeente niet meer zoveel doet, dus moeten 
we het zelf proberen. Een schone en leefbare wijk, 
daar kunt u zeker aan meewerken!
Diverse mensen zijn op het moment bezig het 
“Huis van de Wijk” op de rit te krijgen. Dit is niet 
eenvoudig, want het kost ontzettend veel werk. In 
een extra editie van de wijkkrant proberen wij het 
u later duidelijk te maken.

Ik wens u veel leesplezier toe. Mocht u na lezen 
van deze wijkkrant opmerkingen of vragen 
hebben, laat het ons dan weten via wijkraad.
de.noordkern@hotmail.com 

Ger Hensen
Voorzitter
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De Noordkern
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Geachte  
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Wijkraad De Noordkern is op zoek naar vrijwilligers om het team te versterken. Enkele leden zijn 
gestopt met het werk voor de wijk, waardoor er taken zijn die niet meer optimaal kunnen worden 
uitgevoerd en er werk blijft liggen. Daarom zijn wij op zoek naar wijkbewoners die zich actief willen 
inzetten voor de wijk. We zoeken spoedig  mensen, vooral voor de drie posten  “groen”, “verkeer” en 
“redactie wijkkrant”.

Onze mensen van “Groen” houden zich bezig met het groen in de wijk.  Ze inventariseren plekken waar 
bijvoorbeeld snoeiwerk gedaan moet worden,  en nemen zo nodig  contact op met de mensen van de 
gemeente als er door wijkbewoners problemen, klachten of tips aangedragen worden op dit gebied. 
De mensen van “verkeer” bundelen zaken die te maken hebben met het verkeer door, in en om onze wijk 
en nemen contact op met de ambtenaren van de gemeente om zaken te bespreken en zo wenselijk op 
te lossen. Ook wonen ze vergaderingen met instanties bij die zaken behandelen die met het onderwerp 
“verkeer” te maken hebben.

Ook zoeken we versterking op onze “redactie”. Vier keer per jaar komt de wijkkrant uit, die geheel door ons 
gevuld mag worden. De redactie schrijft over actuele en lopende zaken. De redactieleden zijn actief met het 
schrijven van de dingen die in de wijk gebeuren. De wijkkrant is de schakel tussen wijkraad en de wijkbewoners.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten over het werk van de wijkraad? Neem dan contact met ons op 
via:  wijkraad.de.noordkern@hotmail.com 

Rond de jaarwisseling is onze website gereviseerd!  Al sinds  2008 was onze site in de lucht. Er begonnen 
zich wat mankementen te manifesteren. De capaciteit was te gering met af en toe onverwachte uitval tot 
gevolg. De bediening werd te omslachtig. We hebben het uiterlijk omwille van herkenbaarheid nauwelijks 
veranderd. De informatie op de site is en blijft trouwens nog steeds actueel en goed. 

Wat verbeterd is
•	 De site kan grotere bestanden beter verwerken
•	 Er is geen uitval meer           
•	 Er kunnen foto’s geplaatst worden (de reeks opent 

steeds met de foto’s uit de laatste wijkkrant) 
•	 Er zijn een aantal snelle  “links”  opgenomen (bijv. platte 

grond van Tegelen)

Bekijk een en ander eens goed en raadpleeg de site vooral 
voor: 
•	 Tegels Nieuws,
•	 De oudere uitgaves  van  Bewonerswoordje en Wijkkrant    
•	 Aangelegenheden van Wijkraad De Noordkern

WIJKraaD DE NoorDKErN zoEKt 
NIEuWE lEDEN!

WIJKraaD DE NoorDKErN zoEKt 
NIEuWE lEDEN!

WEbsItE  WWW.DENoorDKErN.Nl  Is 
vErNIEuWD.
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NatuurspEElplEK bIJ basIsschool passEpartout

op basisschool passepartout heeft de leerlingenraad zich uitgesproken over de herinrichting 
van de speelplaatsen. Wens van de kinderen is om de speelplaatsen om te vormen tot 
natuurspeelplekken waar kinderen worden uitgedaagd om op een andere manier te kunnen spelen 
dan ze totnogtoe gewend waren. 

Wat betekent dit nu concreet? Op de eerste plaats willen we onze speelplaatsen verlossen van de vele 
omheiningen waardoor de natuurspeelplekken en open karakter krijgen. Een open karakter betekent dat 
onze speelplaatsen voor iedereen toegankelijk worden,; jong en oud! Dit betekent dan ook dat we samen met 
onze directe wijkbewoners goed willen nadenken over hoe we een oogje in het zeil kunnen houden om ervoor 
te zorgen dat de speelplekken veilig, opgeruimd en toegankelijk blijven voor iedereen.

De kinderen hebben diverse wensen als het gaat om de inrichting.  Zo moet er i.p.v. de hekken gezorgd 
worden voor groene afscheidingen in de vorm van hagen .Hagen die enerzijds zorgen voor een duidelijke 
groene afscheiding en anderzijds er ook voor zorgen dat kinderen en  rollend speelgoed niet automatisch 
de weg op rollen. Veder willen de kinderen graag meer bomen en bankjes zodat we in ze zomer gezellig 

in de schaduw buiten kunnen 
vertoeven. Ook is er de wens voor 
een klimboom, een houtenpodium, 
stenen rotsblokken en een bloten-
voetenpad.

Om deze verandering tot stand 
te kunnen brengen is in de eerste 
plaats samenwerking tussen alle 
betrokken partijen nodig. Hierbij 
denken wij in de eerste plaats aan 
de kinderen, hun ouders maar ook 
onze wijkbewoners de wijkraad en 
de gemeente Venlo. Per slot van 
rekening  krijgt u samen met de 
kinderen namelijk te maken met de 
grootste verandering.

Wij willen u daarom vragen 
samen met ons na te denken over de voortgang van bovenstaand project. Want alleen samen kunnen 
we er een succes van maken! Nieuwsgierig geworden? Kom dan maandag 17 maart om 20.00 uur naar 
het buurtnetwerkoverleg in De Bongerd. Tijdens deze avond zullen we als school de plannen tot nog toe  
presenteren , uw vragen inventariseren en waar mogelijk u als wijkbewoner een actieve rol te geven in 
hetgeen wij samen met U als bewoners willen uitzetten.

Namens de leerlingenraad en het team van PassePartout,

Simone Moldenhauer-Tostrams
Directeur
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het huis van de Wijk.  het is een term die u misschien al eens hebt gehoord. Maar wat is het nu eigenlijk? 
het verwijst natuurlijk naar een locatie, in de tegelse situatie naar d’m bongerd (i.c.m. de Nieuwe Munt). het 
is een centrale plek vóór alle inwoners van tegelen. ze kunnen er terecht om buurtgenoten te ontmoeten, 
aan activiteiten mee te doen én om samen met anderen dingen te organiseren voor de wijk.  Mariëlle Wilms, 
40 jaar, is sinds december kwartiermaker in het huis van Wijk en legt uit wat het precies is. 

“Het Huis van de Wijk is natuurlijk een gebouw, maar er 
zit meer achter,” aldus Mariëlle. “Het Huis van de Wijk 
is een plek van en voor de wijk. Bewoners hebben er een 
grote rol: zij organiseren er allerlei activiteiten. Dat kan 
héél eenvoudig zijn: een kaartclub of een cursus. Maar er 
is bijvoorbeeld ook plek een dagbestedingsactiviteit voor 
mensen met een beperking, of een eetpunt voor mensen 
die zelf geen maaltijd kunnen bereiden of behoefte hebben 
aan gezelschap. Dat laatste is al een feit: Wist u dat er 
nu wekelijks zo’n 100 maaltijden worden geserveerd? 
Vrijwilligers bereiden die verse maaltijden in de keuken van 
de Bongerd, het zijn zeker geen kant-en-klaar-maaltijden!” 
Ook is er binnen d’m Bongerd dagopvang, bedoeld voor 
mensen uit de wijk. Deze wordt gerund door professionals, 
ondersteund door vrijwilligers. 

samen krijgen we veel voor elkaar! 
Het is duidelijk: er gebeuren al mooie dingen, mede door 
het harde werk van het wijkoverleg en vele andere partijen. 
Mariëlle gaat dit als kwartiermaker nog meer stimuleren: 
“Ideeën en enthousiaste bewoners genoeg. Mijn rol is om 
ze bij elkaar te brengen en te inspireren. Dit gaan we doen 

door een netwerk van betrokken en actieve bewoners op te bouwen. Dit buurt- en bewonersnetwerk gaat kennis, 
mogelijkheden en materialen met elkaar delen. Sámen kunnen we veel voor elkaar krijgen!”
Bewoners spelen dus een grote rol, maar ze hoeven het niet allemaal alleen te doen. Als het nodig is, krijgen ze 
ondersteuning van de gemeente of andere instanties. “Door samen te werken met bijvoorbeeld zorgaanbieders, 
is het mogelijk om een dagbestedingsproject te starten voor mensen met een beperking,” zegt Mariëlle. “De 
zorginstelling zorgt voor professionele begeleiding van vrijwilligers. Hierdoor kunnen bewoners die dit nodig 
hebben, in hún buurt naar een activiteit. Dat scheelt dan ook weer een busrit naar een locatie buiten de wijk.”

Informatie en advies
In d’m Bongerd kunnen mensen ook terecht met vragen of voor advies over wonen, welzijn, werk en zorg. Op 
dinsdag tussen 13.00 en 16.00, kunt u binnen lopen met uw vragen. 
Op andere momenten bent u uiteraard ook van harte welkom met uw vragen, medewerkers proberen u dan zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. Mensen die tot voor kort met hun vragen bij het WegWijZer-loket in De Nieuwe 
Munt kwamen, kunnen vanaf nu dus terecht in d’m Bongerd. 

sociaal wijkteam voor hulp op maat
In het Huis van de Wijk helpen mensen elkaar. Toch zijn er ook vragen of problemen die niet kunnen worden 
opgelost door familie of mensen uit de buurt. Mariëlle legt uit: “Soms is er professionele ondersteuning in iemands 
persoonlijke situatie nodig. Dan komt u terecht bij het Sociaal Wijkteam, dat ook vanuit het Huis van de Wijk werkt. 

hEt huIs vaN DE WIJK: DE cENtralE plEK IN DE WIJK! 
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In dit team werken deskundigen, met ieder hun eigen specialisme op het gebied van werk, wonen, welzijn en zorg. 
Samen met u gaan ze op zoek naar de oplossing die het beste past: op maat.”

Meer weten? 
Op dinsdagavond 8 april 2014  is er in d’m Bongerd een informatiebijeenkomst over het Huis van de Wijk. U krijgt er 
informatie over de activiteiten en projecten die in het Huis van de Wijk plaatsvinden en u kunt met eigen ogen zien 
hoeveel actieve en betrokken bewoners Tegelen rijk is. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur.  Voor de zomer 
verschijnt een extra editie van de wijkkrant, die volledig in het teken staat van dit thema. 

DE FEItEN
Adres: Bongerdstraat 41, Tegelen
Telefoonnummer: 077-8510212
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00, alle andere tijdstippen en dagen is d’m Bongerd geopend 
voor activiteiten van verenigingen. 
Informatie en advies over wonen, welzijn, werken, inkomen en zorg: Dinsdag tussen 13.00 en 16.00 uur. U kunt op 
andere momenten ook uw vragen stellen, medewerkers proberen u dan zo goed mogelijk van dienst te zijn. 

Een greep uit de activiteiten: 
• Dagopvang
• Verse maaltijd elke van maandag t/m vrijdag vanaf 12 uur ( opgave gewenst )
• Kienen op de laatste woensdag van de maand 
• Tegelse Zieken en Bejaarden Omroep vertoont filmpjes en muziek van vroeger, elke tweede woensdag van de 

maand
• Welfare
• Muziekmiddagen

oproEp NIEuWE lEDEN!
Uw leefomgeving is ook uw zaak !!!

Wij lopen 5 a 6 dagen in de week een uurtje door de wijk.

Doel: Verhoging veiligheidsgevoel en leefbaarheid!

Wat kunt u doen: meld misstanden aan politie, wees oplettend, 
meld zelf verdachte/vreemde zaken en signaleer overlast.

loop met ons mee!
Neem contact met ons op: Tel. 06-15250725 / contact@buurtpreventietegelen.nl
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vErGaDErING 10 DEcEMbEr 2013

bespreking verslag van: bewoners doen hun 
woordje….   22 oktober 2013: 
De gemeente zal de hekken weghalen die in de 
doorgang van de Wilderbeekstraat naar de Broeklaan 
staan en de weg voor rolstoelers en scootmobielen 
belemmerd.

NIEuWE zaKEN DIE IN DE WIJK lEvEN 

✮Er is veel overlast van automobilisten op de 
Kerkstraat. Actie: De politie zal hier handhaven

✮Paaltjes Hoogstraat mogen deze hier staan? 
Actie: P. van de Rijdt zal dit nagaan.

✮Het bord ‘verboden in te rijden’ op de St. 
Martinusstraat staat hier onduidelijk. Actie: Wordt 
meegenomen in de verkeersronde

✮Volgens een bewoner heeft het groen op de 
Goselingstraat snoeiwerk nodig. Actie: Groenronde 
is net geweest. Wordt meegenomen in volgende 
groenronde

✮Ook tijdens deze openbare vergadering zijn 
er verschillende opmerkingen en klachten met 
betrekking tot het vernieuwde Wilhelminaplein:
• Groentapijt erg nat
• Verkeersregels onduidelijk  in en om het 

Wilhelminaplein
• Parkeeroverlast in en om het Wilhelminaplein
• Parkeeroverlast in Bongerdstraat (achter de Sint 

Martinuskerk)
• Onduidelijke markering fietspad Engerstraat
• Paaltjes rondom het Wilhelminaplein hebben 

geen reflectoren
• Woud van verkeersborden in het centrum die fout 

staan

• Fietspaden zijn onduidelijk aangegeven. Waar is 
het fietspad? Waar is de  stoep?

• Bordjes Wilhelminaplein ontbreken bij woningen 
aan de kant van Pizzeria Primavera

Alle klachten met betrekking tot het Wilhelminaplein 
worden gebundeld en bij de evaluatie van het 
Wilhelminaplein meegenomen.

1. Boy Haenen van Kunstcentrum Venlo zal 
een presentatie geven over de Week van de 
AmateurKunst (WAK) 2014

2. Tijdens de week van de kunst, 17-25 mei 2014 
pakt Venlo grootst uit met een kunstroute en 
bijzondere voorstellingen. Tijdens deze week 
kunnen alle amateurkunstenaars uit de gemeente 
Venlo weer een week lang laten zien wat ze in huis 
hebben (venloverwelkomt). Je kunt je aanmelden 
hiervoor op www.venloverzamelt.com 

huis van de Wijk
Mariëlle Wilms legt in het kort uit wat het project  Huis 
van de Wijk inhoudt .Zie elders in dit blad

vErGaDErING D.D.  28 JaNuarI 2014

bespreking verslag van: bewoners doen hun 
woordje….   10 dec. 2013: 
Naar aanleiding van de vele opmerkingen die 
betrekking hebben op het  verkeer, geeft de politie 
aan dat zij op verschillende plekken binnen onze wijk 
zullen handhaven, maar helaas kunnen zij niet altijd en 
overal aanwezig zijn. 

Als er gerichte verkeersovertredingen zijn in een 
bepaalde straat, zal hier actie worden ondernomen 
door buurtpreventie. Mocht deze actie niet werken, 
dan zal de gemeente gericht actie ondernemen.

De Verkeersdeskundige legt uit welk gebied rond 
het Wilhelminaplein binnen het parkeerverbodzone 

         bEWoNErs DoEN huN

woordje.....!!! 
Op iedere vergadering van onze wijkraad de Noordkern, kan elke bewoner 
allerlei vragen stellen of ideeën en opmerkingen naar voren brengen. Ant-
wooden komen zo mogelijk meteen of kan men later terugvinden in de wijk-
krant of ziet men mettertijd terug in de wijk zelf. 

 

DE NoorDKErN
tEGElEN
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veel van de hierboven genoemde punten zijn al opgelost of er wordt aan gewerkt!

valt. Hier mag men alleen parkeren in de daarvoor 
bestemde vakken. Buiten de vakken parkeren is dus 
overal in deze zone verboden! Ook hier zal de politie 
handhaven.

NIEuWE zaKEN DIE IN DE WIJK lEvEN 

✮Een bewoner geeft aan dat tijdens de 
vlooienmarkt op het terrein van A&P veel last is van 
verkeersproblemen voor omwonende. Bezoekers 
zetten de bewoners compleet vast door bijvoorbeeld 
te parkeren voor hun uitritten.
Actie: Wordt gemeld aan vergunninghouder/
organisator vlooienmarkt A&P
 
✮Bij de overgang in de Beeten naar de 
Bongerdstraat is veel parkeeroverlast.
Actie: Verkeersdeskundige geeft aan dat hier op korte 
termijn bebording zal plaatsvinden. 
Actie: Via de wijkkrant aandacht besteden aan de 
parkeerverbodzone. 

✮Het zebrapad voor de oversteek naar het 
Wilhelminaplein is zeer slecht verlicht. 
Actie: Verkeersdeskundige geeft aan dat dit komt 
doordat er tegenwoordig gebruik wordt gemaakt van 
LED-lampen.
 
✮De drempel op de Gasthuisstraat is niet 
herkenbaar.
Actie: Verkeersdeskundige geeft aan dat deze wordt 
aangepast. 

✮Is het mogelijk om de 30km zone van het 

Wilhelminaplein door te trekken tot voorbij de St. 
Jozefschool?
Actie: Verkeersdeskundige geeft aan dat dit op dit 
moment niet gerealiseerd zal worden.  

✮ In vorige vergaderingen hebben bewoners 
aangegeven dat de kinderkopjes op het 
Wilhelminaplein  voor overlast zorgt voor minder 
validen.
Actie: De Gemeente heeft aangegeven dat de 
kinderkopjes op het Wilhelminaplein zullen blijven. 

 ✮Het plantsoen op de Raadhuislaan ligt er slecht 
bij. Tevens is er afgelopen jaar geen blad geruimd.
Actie: Wordt doorgegeven aan de Gemeente.
Actie:Bewoners aansporen om het servicenummer van 
de gemeente te bellen.

✮Bewoners verwachten verkeersproblemen 
bij de komst van de Vijverhofschool op de van 
Wevelickhovenstraat.
Actie:Gemeente geeft aan de problemen te erkennen. 
Er zal eerst een ontwerp gemaakt worden, hierna zal dit 
ontwerp besproken worden met wijkraad en de directe 
bewoners.
 
✮Het idee heerst om een open speelplek te creëren 
bij basisschool de PassePartout. 
Actie: H. van de Eertwegh zal dit samen met 
betreffende school opnemen.

Verkeersproblemen kan men melden tijdens 
kantoortijden bij het servicemeldpunt. Buiten 
kantoortijden kan men hiervoor terecht bij de politie.
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lid worden van de Kbo betekent, dat u het belang van een ouderenbond inziet. De ouderenbonden 
waarvan de Kbo er een is, zijn de belangenbehartigers voor de ouderen bij uitstek.  In limburg zijn ruim 
40.000 personen lid. landelijk heeft de Kbo zelfs meer dan 200.000 leden en is daarmee de grootste 
ouderenbond. Een krachtige organisatie, die in staat is bij de overheid en instellingen die zich op ouderen 
richten, respect af te dwingen. Niet alleen materiële zaken zoals wonen, welzijn, gezondheidszorg, 
behoud van koopkracht, aoW, vervoer etc. hebben onze aandacht. voor al deze belangen, die voor u als 
50 plusser van belang zijn, spannen wij ons in. 

De KBO maakt zich ook sterk voor een volwaardige 
deelname van ouderen aan de samenleving. Tevens 
geeft de KBO de ouderen ook de mogelijkheid elkaar 
te ontmoeten en op dit terrein bezig te zijn. Zo staan 
voor dit jaar o.a. de volgende activiteiten op onze 
agenda:Thema-middagen, activi-teiten eetclub, 60 
jarig jubileum, Marcienne modeshow, Kaarten maken, 
Bloemschikken, Midzomer-barbecue, muziekmiddag, 
Kerst-viering etc.  
 
Een groot aantal van onze activiteiten vinden plaats in 
’t Zaelke op de Ariënstraat. Verder organiseren we in 
de Bongerd  iedere 3e donderdag van de maand van 
14.30 – 16.30 uur een koers-balmiddag. Koersbal is 
een sport die zeer geschikt is voor senioren die naast 
een-voudig en rustig bewegen ook van een beetje 
wedstrijdspanning houden. Komt u vooral een keertje 
kijken en meedoen, u bent van harte welkom!  
  
Als lid van de KBO ontvangt U ook maandelijks het 
seniorenmagazine  ”Nestor”, waarin veel interessante 
informatie wordt gegeven over zaken die ouderen 
aangaan en waarin U de activiteiten van de KBO kunt 
volgen. 

Bent u ouder als 50 jaar en mocht u lid willen worden 
of meer willen weten over de KBO St. Martinus/St. Joseph dan kunt u onze website:  www.kbo-tegelen.
nl  raadplegen of contact opnemen met :  Theo Janssen   - Bremraap   9, Tel. Nr.: 077 – 373 24 50, Email: 
theojanssen36@gmail.com.

Kbo tEGElEN/st. MartINus-st.JozEF 
ooG voor sENIorEN
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begin februari is de ronde stenen bank bij blokker op de Kerkstraat verwijderd. In 2007 hebben 
kinderen van de basisscholen in de wijk deze bank voorzien van tekeningen en zijn er kleine 
mozaïektegeltjes  op de banken geplakt. 

De bank zag er prachtig uit en het was een genot om de bank te zien, maar het zitcomfort was beduidend 
minder. Helaas is de toestand van de bank door de jaren heen alleen maar verslechterd. Kleine stukjes van de 
tegeltjes lieten los en de afwatering van de bank was niet in orde. Daarom is besloten om de bank te 
verwijderen. In de tussentijd is er een mooie bank teruggekomen op dezelfde plek en is er een nieuwe boom 
geplant. Tevens zijn er op de Kerkstraat nog 
twee mooie en eigentijdse banken 
geplaatst. Drie speeltoestellen voor de 
kinderen maken het geheel compleet. We 
hopen dat deze banken en speeltoestellen 
weer gebruikt worden waarvoor ze zijn 
bedoeld: als rustpunt tijdens het winkelen, 
als bankje om te genieten van het zonnetje 
en als ontmoetingsplaats voor de 
wijkbewoners die daar behoefte aan 
hebben. Daar is na de ruiming van de zitkuil 
bij Timmermans lange tijd behoefte aan 
geweest. En nu maar hopen op een mooi, 
maar vooral zonnig voorjaar op de 
Kerkstraat!

baNKEN op DE KErKstraat
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op onze openbare vergaderingen komen veel 
wijkbewoners met klachten over het parkeren van 
auto’s in het centrum. ook via de mail ontvangen 
wij veel reacties die te maken hebben met het 
parkeren in het deel van centrum rond het 
vernieuwde Wilhelminaplein, de bongerdstraat en 
de Grotestraat. 

De klachten gaan vooral over auto’s die niet in de 
vakken geparkeerd worden, maar her en der op de 
stoep, op opritten of aan de trottoirbanden worden 
neergezet.  Op de Bongerdstraat bijvoorbeeld, 
worden achter de Sint Martinuskerk altijd auto’s 
geparkeerd, waardoor de straat erg smal wordt. In 
het straatje tussen de Bongerdstraat en In de Beeten 
worden ter hoogte van Italiaans restaurant Primavera 
en restaurant De Maan auto’s buiten de 
parkeervakken neergezet, waardoor onveilige 
situaties voor fietsers en voetgangers ontstaan.  Ook 
op het Smidsplein is dit het geval.
In het gebied dat hierboven genoemd wordt, is door 

de gemeente Venlo een parkeerverbodzone 
ingesteld. Dit wil zeggen dat er alleen maar in de 
parkeervakken geparkeerd mag worden en NIET op 
andere plekken buiten deze vakken. Wij zijn van 
mening dat de meeste mensen niet moedwillig fout 
parkeren, maar gewoonweg niet op de hoogte zijn 
van deze regel. Vandaar dat wij u op deze manier 
willen wijzen op de parkeerverbodzone. We willen 
onze wijkbewoners dan ook vragen om hier rekening 
mee te houden, om zo ergernissen en klachten te 
kunnen beperken.

parKEErvErboDzoNE

Vaak is er gemopperd over de lelijke ronde bank 
die op een prominente plaats op de Kerkstraat 
stond! Gelukkig is er een nieuwe voor in de plaats 
gekomen met een fijne houten zitting die snel droogt 
en er mooi uitziet. Een goede vertakte boom, samen 
met een aantal planten, zorgen voor een mooie 
groenvoorziening.
En nu maar hopen dat het publiek hier geen 
afvalplaats van maakt. En mocht er eens iets in liggen, 
dan zou het winkelpersoneel dat op minder drukke 
momenten kunnen verzamelen!  

MooI lElIJK

Deze foto laat het braak liggende grondstuk zien waar 
eerder een politiebureau gevestigd was en later plaats 
bood aan een cateringbedrijf. Net als op meerdere 
locaties in Tegelen wacht dit perceel op bebouwing. 
Gezien de huidige crisis kan dat nog lang duren 
voordat bebouwing plaats gaat vinden. Intussen 
kijken we waarschijnlijk nog lang tegen deze troep 
aan!

MooI lElIJK
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buurtFEEst op hEt plEIN aaN DE lINGs 
vaN DE NIEuWE MuNt

In september 2013 was het eerste buurtfeest, niet alleen voor bewoners van de Nieuwe Munt, 
maar voor alle mensen in tegelen-Noord.  het weer speelde helaas niet mee, want het waaide 
hard en het regende ook nog. toch was het een succes. Er waren veel verschillende kraampjes en 
aansprekende muziek. oud en jong troffen elkaar, zowel mensen die op de Munt wonen als mensen 
uit de hele buurt. Dát was ook de bedoeling, aangezien we het leven samen tot een feest moeten 
maken. Dit jaar willen we het weer organiseren. Daarvoor hebben we u nodig!!!!

Maar daarvoor niet alleen.  Ook willen we graag meer kleur en leven geven aan de wijk. De twee lange straten 
en het plein zien er nog wat kleurloos uit. Vorige zomer hebben viooltjes en afrikaantjes wat kleur gebracht. 
Nu wachten de bollen in de grond tot ze tot bloei kunnen komen. Om zo’n perkjes bij te houden en van 
nieuwe plantjes te voorzien hebben we u nodig!!

Samen moeten we bouwen aan het HUIS VAN DE WIJK – geen stenen gebouw hier of daar, maar een 
samenkomst van jong en oud, met en zonder beperking. Participeren heet dat met een mooi woord. We 
willen bouwen aan een samenleving van vrijwilligers die ideeën hebben en die tot uitvoering willen brengen. 
Leuk voor jezelf en leuk voor een ander.

We boffen bij de Nieuwe Munt, dat er al veel mogelijkheden en voorzieningen zijn. De Brasserie, geeft de 
mogelijkheid tot samenkomst met een hapje en een drankje, mogelijkheid tot vergadering of wandel- en 
fietspauze. Een mooi middelpunt bij een buurtfeest of een optreden van een zanggroep. Toeschouwers 
hebben we dan nodig. De buurtkamers kunnen door ieder van u gebruikt worden, zoals dat nu al een 
beetje gebeurt, met bijvoorbeeld kaart-, knutsel- en praatgroepjes. Maar daar hebben we u voor nodig. De 
revalidatieruimte, lekker dichtbij, biedt de mogelijkheid om te fitnessen zo vaak als je wil per week, met een 
vast bedrag per maand. Maar ook daar hebben we u voor nodig.

Niet om alles op te knappen, maar om samen met anderen de wijk tot een leefbaar, vrolijk en plezierige 
leefomgeving te maken. Vele handen maken licht werk. Vele ideeën maken een goed IDEE. Samen kunnen 
we wat bereiken. Als u maar een klein ietsje pietsje zin en tijd heeft, kom dan eens langs voor informatie of 
geef u op als vrijwilliger.  Dat kan bij de wijkraad Noordkern: wijkraad.de.noordkern@hotmail.com 

Dankjewel, we hebben u nodig, maar we hebben vooral elkaar nodig.
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zoals de laatste jaren gebruikelijk was, is er ook nu weer de mogelijkheid om gratis  zomerbloeiers aan 
te schaffen via wijkraad de Noordkern. vanzelf sprekend zijn er wel een aantal strikte regels om  hier 
van gebruik te kunnen maken!

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 niet in 
aanmerking!

2. Vermeld in de aanvraag voor hoeveel m² je planten wilt hebben. Let op: het gaat om zomerbloeiers, 
groenblijvers komen niet in aanmerking!  De maximale vergoeding is 75,- euro. Aanmelden is mogelijk van 
14 april tot en met 6 mei.

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

wordt toegewezen
5. De aanvraag kan alleen gelden voor planten in openbare volle grond en voldoende duidelijk van af de 

openbare weg te zien. De door de gemeente aangelegde geveltuintjes komen niet in aanmerking voor 
deze regeling. 

6. De vertegenwoordiger van de wijkraad bepaalt uiteindelijk voor hoeveel geld  je  planten kunt uitzoeken. 
Daartoe wordt een voucher uitgeschreven waarmee je bij de fa. Elshout in Belfeld de planten kunt gaan 
uitzoeken en kopen. 

7. Er wordt geen vergoeding gegeven voor aarde, mest, potten of gereedschap . 
8. Je krijgt bij de hovenier  geen rekening mee, die gaat samen met de voucher, naar de Noordkern voor de 

afwikkeling en controle.
9. Als de geldpot leeg is stopt de actie! Dit wordt  bekend gemaakt op onze site.

Bewaar deze boodschap als je voornemens bent zomerbloeiers aan te vragen.

zoMErbloEIErs GratIs tE vErstrEKKEN 
Door DE WIJKraaD
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op 4 februari 2014 heeft het bestuur van de 
stichting Gevel  Mozaïek Martinushof  een 
bedrijfsbezoek gebracht aan cas Exhibition 
partners bv te belfeld. onder leiding van Niels 
canjels (directeur) en Jeu canjels (grondlegger) 
werd een boeiende excursie gepresenteerd. 
Dit bedrijf heeft  het mooie replica gemaakt en 
gesponsord, dat nu de gevel van Martinushof 
siert, in afwachting van de definitieve plaats voor 
het originele Mozaïek 

Aan het slot van de bijeenkomst werd door de 
stichting Tegula Cultura een cheque van  € 5.875,- 

aan de voorzitter van de stichting STGMM overhandigd, het resultaat van de kunstveiling die is gehouden 
bij gelegenheid van de manifestatie Tegula Cultura in 2013. Bij deze overhandiging heeft de voorzitter de 
betekenis van Jeu Canjels voor de stichting aangestipt.

Nog even ter heinnering: In Tegelen was jarenlang het mozaïek van Daan Wildschut prominent zichtbaar op 
de voorgevel van het voormalige Tegelse ziekenhuis, naderhand verzorgingstehuis Martinushof.
Het grootste mozaïek van Nederland is inmiddels verwijderd en elders opgeslagen voor restauratie in 
afwachting van een nieuwe, geschikte locatie. Het mozaïek is tijdelijk vervangen door een fraaie replica, 
op afstand nauwelijks te onderscheiden van het origineel. De Stichting Gevel Mozaïek Tegelen draagt 
de verantwoordelijkheid voor het mozaïek en verzamelt gelden om de uiteindelijke restauratie en 
terugplaatsing mogelijk te maken.

Overigens heeft  de Stichting Gevel  Mozaïek Martinushof  sinds enkele maanden een prachtige site waar 
alle informatie en wetenswaardigheden te vinden zijn. www.mozaiektegelen.nl

tEGula cultura stEuNt 
GEvElMozaïEK MartINushoF

tEGula cultura stEuNt 
GEvElMozaïEK MartINushoF
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WWW.DENoorDKErN.Nl

op onze openbare vergaderingen worden geregeld punten ingebracht die te maken hebben met 
de ontwikkeling van het nieuwe centrumplan. ook via de mail ontvangen wij vaak punten van 
wijkbewoners. hieronder een opsomming van de punten die volgens velen opgepakt dienen te  
worden en indien mogelijk de nodige aandacht verdienen. soms is er bij een opmerking al een reactie 
van de gemeente venlo weergegeven.

• De bestrating van het Wilhelminaplein is hinderlijk voor de gebruikers. reactie: omdat de bestrating 
door de klankbordgroep en de gehandicaptenraad is goedgekeurd, zal deze niet worden 
aangepast.

• Wanneer komen de bushokjes terug? reactie: Deze zullen teruggeplaatst worden zodra de 
frietkraam is verplaatst.

• Er wordt geparkeerd op plekken die daar niet voor bestemd zijn, vooral achter de kerk in de 
Bongerdstraat en op de Grotestraat. Tevens staat er een wirwar van paaltjes, lantaarnpalen en 
verkeersborden in het nieuwe centrum!

• Op de overgang van de Bongerdstraat en In de Beeten is veel overlast van auto’s die buiten de vakken 
geparkeerd worden. 

• De parkeerverbodzone in het centrum is bij veel mensen niet bekend (zie artikel elders in deze wijkkrant).

• Kruising Engerstraat met Grotestraat is onoverzichtelijk. reactie: Dit punt zal nog een kritisch 
bekeken worden op verkeersveiligheid.

• Waar dient de Grotestraat overgestoken te worden? reactie: omdat er dagelijks nog altijd ongeveer 
11.000 auto’s per dag passeren is het niet wenselijk om meer zebrapaden en oversteekplaatsen 
te realiseren.

• De drempel die op de Gasthuisstraat is aangelegd is onzichtbaar door de kleur van de bestrating. 
reactie: De drempel zal aangepast worden, waarbij de zichtbaarheid zal worden verbeterd.

• Het verkeerscirculatieplan stuit op veel weerstand van bewoners. Er moet vaak ver omgereden worden 
om vanuit Oud-Tegelen naar het centrum te kunnen rijden.

• Er ontbreken straatnaambordjes op en rondom het Wilhelminaplein, waardoor adressen niet gevonden 
kunnen worden. Heel vervelend, vooral bij calamiteiten.

• Het groentapijt op het Wilhelminaplein is erg nat. De paaltjes rondom het Wilhelminaplein hebben geen 
reflectoren. Is dit verplicht?

• Wel of niet parkeren op het Wilhelminaplein en het Smidsplein? reactie: Er wordt momenteel een 
parkeeronderzoek uitgevoerd door de gemeente venlo. Wanneer het rapport beschikbaar is, 
worden er conclusies getrokken.

• Een 30km zone van Sint Jozefschool tot Muntstraat, is dat mogelijk? reactie: Dit heeft geen prioriteit 
en gaat vooralsnog niet georganiseerd worden.

heeft u aanvullingen? Geef deze dan aan ons door via wijkraad.de.noordkern@hotmail.com zodat de 
lijst compleet  gemaakt kan worden.

puNtEN cENtruMplaN tEGElEN
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bouW NIEuWE school IN DE WIJK
via verschillende kanalen heeft wijkraad De Noordkern vernomen dat de vijverhofschool op korte 
termijn gaat bouwen in onze wijk. De school zal gebouwd worden op het braakliggende terrein op 
de hoek van de van Wevelickhovenstraat en de lingsterhofweg. alhoewel terplekke een mooi stuk 
grond ligt, maken wij ons zorgen over de gekozen locatie. 

Deze school kent een populatie die aan- en afgevoerd wordt met bussen/busjes. Dit  brengt 
verkeersproblemen met zich mee, in een straat die smal is en waarin ook nog deels eenrichtingsverkeer 
is ingesteld om de veiligheid van de schoolgaande kinderen te vergroten die basisschool Passepartout 
bezoeken. Het personeel van de nieuw te bouwen school woont niet in onze wijk en zal dus per auto 
naar school komen. Dit zal parkeerproblemen met zich mee gaan brengen gezien het beperkte aantal 
parkeerplekken aldaar. 

Ruim 100 meter van de beoogde bouwlocatie ligt SO De Lings. Ook deze leerlingen worden met 
bussen naar school gebracht en ook weer opgehaald. Eveneens worden bewoners en cliënten van De 
Nieuwe Munt met bussen vervoerd. Dit resulteert naar ons idee in een drukke en onveilig situatie ter 
plekke. De bewoners maken zich grote zorgen over de leefbaarheid in de wijk rondom de bouwlocatie. 
Vanzelfsprekend delen wij deze zorgen. 

In december hebben wij een brief naar de Gemeente Venlo gestuurd waarin we onze zorgen hebben geuit. 
In de brief hebben we gevraagd of er een plan van aanpak bestaat waarin de veiligheid van de bewoners 
en de schoolgaande jeugd in onze wijk wordt beschreven. 

In een reactie geven de gemeente Venlo en de Stichting Speciaal Onderwijs aan dat er een informatieavond 
zal worden georganiseerd voor de bewoners die rond de bouwlocatie wonen. Een en ander wordt 
georganiseerd zodra de bouwplannen bekend zijn.
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DE NoorDKErN
tEGElEN

opENbarE vErGaDErINGEN IN  2014
Dinsdag 22 april 2014
Dinsdag 10 juni 2014
Dinsdag 09 september 2014
Dinsdag 04 november 2014
Dinsdag 09 december 2014
                                                                                                           
Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur
in Brasserie De Nieuwe Munt.
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