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Voor u ligt alweer de laatste wijkkrant van 2009.

De redactie heeft weer een goed leesbare 
wijkkrant voor u proberen samen te stellen.
2009 was een jaar met vele ups en downs.
Onze voorzitter Jos Wolbertus heeft afscheid 
genomen. Hij mocht het werk voor de wijkraad 
niet blijven doen in verband met een nieuwe 
baan.
We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe 
voorzitter maar, helaas voelde niemand zich 
geroepen om dit vrijwilligerswerk te doen. 
Daarom heb ik de taak als voorzitter op me 
genomen.

Eind april hebben de bewoners van de 
Wilgenstraat hun vernieuwde speeltuin 
kunnen openen. Dankzij de inzet van 
bewoners, wijkraad en Antares kunnen de 
kinderen weer spelen.

De wijkschouw in juni was voor de wijkraad 
zeer succesvol. Het voltallige college werd 
door ons rond geleid door de wijk, onder het 
motto “Welzijn en Zorg in de breedste vorm”. 
Aansluitend was er in een drukke Haandert 
gelegenheid om vragen aan het college te 
stellen.
Natuurlijk kwam daar de veel verguisde afrit bij 
AH aan de orde, iets waar de wijkraad al diverse 
malen de gemeente op geattendeerd had.
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WervInG leden WIJKraad  
"de noordKern"

Door de definitieve  aanvaarding van Ger Hensen 
om als voorzitter te fungeren en de benoeming van 
ons lid Barry Huskes tot secretaris is samen met 
de penning meester Jeanne Decker het dagelijks 
bestuur gelukkig weer compleet. Door het vertrek 
van oud-voorzitter Jos Wolbertus, het overlijden 
van Coen Theelen en door andere onvoorziene 
omstandigheden, is de wijkraad danig onderbezet. 
Om de wijkraad weer op sterkte te krijgen zijn we 
op zoek naar nieuwe mensen. Op onze openbare 
vergaderingen blijkt dat we de belangstelling 
hebben van veel bewoners. Op die vergaderingen 
willen we geen nieuwe leden werven, maar we zijn 
van mening dat er onder de wijkbewoners die de 
vergaderingen bezoeken zeker mensen zijn die wij 
graag in ons midden zouden hebben. Denk hier 
eens over na!
Maar ook mensen die nog nooit op een bijeenkomst 
van de wijkraad zijn geweest, kunnen natuurlijk 
reageren op deze oproep.

vooral jongere wijkbewoners zouden wij extra 
willen aansporen om te reageren. aangezien 
er momenteel maar een vrouwelijk lid is, 
juichen we het toe als ook de dames in onze 
wijk reageren. dit natuurlijk voor een goede 
samenstelling van onze wijkraad!

Wat  kun je als wijkraadlid verwachten:
-  Zeven keer per jaar een openbare- en leden- 

vergadering bijwonen.
-  Enkele keren per jaar een externe bijeenkomst of 

vergadering bijwonen.
-  Deel uitmaken van een werkgroep om namens de 

wijkraad iets voor bewoners te helpen organiseren.
-  Contact onderhouden met het dagelijks bestuur en 

mede wijkraadleden over de zaken die in de wijk 
leven.

-  Beschikken over een computer (voor emailcontact 
en tekstverwerken).

nogmaals reageer en aarzel niet! In de 
wijkraad werk je niet voor je zelf, maar voor 
jouw buurt en voor jouw wijk!

reageren kan het makkelijkste door een e-mail 
te sturen naar ons secretariaat, zie 
www.denoordkern.nl/contact

een briefje of een telefoontje naar ons 
secretariaat kan natuurlijk ook! Zie hiervoor het 
colofon op de achterkant van deze wijkkrant.

De vernieuwde Kerkstraat, waar veel klachten 
over waren, is op diverse punten aangepast 
en is op het moment aan de laatste fase bezig. 
Ook de Grotestraat heeft nog een aantal 
schoonheidsfouten. De bewoners en wijkraad 
hebben hun klachten gebundeld en deze worden 
neergelegd bij het college. De bewoners aan het 
Rietpark hebben hun jeu de boules baan gekregen 
en hebben er afgelopen zomer al wedstrijden 
gespeeld. De jeugd heeft in dit park ook hun lang 
gewenste voetbalveld gekregen. Met hun vele 
opgehaalde handtekeningen, klopten ze aan bij de 
wijkraad, met de wens voor een nieuw trapveld. Via 
het vouchersysteem van de gemeente is de wijkraad 
er in geslaagd een prachtig omheind kunstgrasveld 
aan te laten leggen.

Natuurlijk zijn en blijven er nog grote wensen 
liggen. Denk maar aan het Wilhelminaplein en de 
bebouwing van terrein Hekkens. We hebben er 
vertrouwen in dat het allemaal goed komt.

Tevens wil ik nog het Buurtpreventieteam aanhalen. 
Dat is kortgeleden opgericht. U leest hiervan in deze 
wijkkrant een uitvoerig verslag. 

Tot slot wens ik u allen veel leesplezier toe.

Ger Hensen,
voorzitter wijkraad de noordkern.  
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Het mooi/lelijk verhaal komt deze keer via een 
wandelingetje. Onlangs liep ik over de Grotestraat 
van de Muntstraat tot het Muldershof. Ik schrok 
er van hoeveel leegstand er op dat traject wel niet 
is! Huizen, winkelpanden en zakenpanden staan 
helemaal leeg. Sommige al jaren, met nauwelijks of 
minimaal onderhoud. Nee, je wordt daar niet vrolijk 
van.
Natuurlijk zijn er een paar panden prachtig 
opgeknapt op de Grotestraat! Jammer dat zoiets 
niet met meer panden wordt gedaan. Wat onlangs 
prachtig is vernieuwd is het appartementengebouw 

“Cambrinus”. In deze wijkkrant gekwalificeerd als 
“mooi”! Leuke architectuur en gebruik van moderne 
materialen geven dit pand een prachtige eigentijdse 
sfeer en uitstraling!
En dan aan het begin van de Roermondseweg, daar 
ligt het pand “A&P” te wachten op de aannemer 
die daar een nieuw appartementengebouw moet 
realiseren. Maar ... het is crisis en dus gebeurt er 
voorlopig niets. Het ligt er triest  bij en begint er wat 
haveloos uit te zien! Daarom deze keer door ons 
betiteld als “lelijk”!

MooI en lelIJK In een WandelInG.

MooI

lelIJK

“CaMbrInus”

Grotestraat

“a&P GebouW”
roerMondseWeG
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verGaderInG d.d. 14 JulI 2009:

✮	Een kleine delegatie uit de Plataanstraat geeft 
aan: we hebben bijna een jaar geleden de proble-
matiek aan de orde gesteld wat betreft de wortel-
groei van de aanwezige platanen. Er is alleen een 
mailtje teruggekomen van de gemeente Venlo, met 
het voorstel om een individuele afspraak te maken 
met de bewoners.

✮	Een aanwezige van de Gehandicaptenraad 
geeft aan dat bij de aanleg van de Grotestraat geen 
aandacht besteed is aan de slechtzienden. Het ver-
schil in kleur van de stenen tussen fietspad en trot-
toir is te klein, en dus erg gevaarlijk.  

✮	Enkele inwoners van de Lisdodde bespreken 
het parkeerprobleem in deze straat. Er is bij het aan-
leggen van de straat te weinig rekening gehouden 
met het aantal parkeerplaatsen. Kan er een stuk van 
de groenstrook aan de kant van de kwadrantwonin-
gen afgesnoept worden ten behoeve van een aantal 
insteekparkeerhavens? De wijkraad neemt de opge-
haalde handtekeningen en foto’s in ontvangst.

✮	Een mevr. van de Morgenster heeft een hand-
tekeningenactie gehouden voor de parkeerproble-
men op de Morgenster. Volgens de bewoners is de 
veiligheid van kinderen en andere bewoners in het 
geding! De wijkraad neemt de opgehaalde handte-
keningen en foto’s in ontvangst. 
  

✮	Een bewoner van In de Beeten komt terug op 
het besluit van de gemeente (genoemd op de wijk-
schouwavond) om een hekwerk te plaatsen in de 
onderdoorgang tussen Zeeman en de Rabobank. 
Meneer is niet tevreden met dit hekwerk. Er moet 
een andere oplossing  voor dit  tochtgat komen.

✮	Een bewoonster van de Riviersingel vraagt 
wanneer het groen gesnoeid wordt aan de Rivier-
singel/   Agrimonie. Er is al een aantal keren gebeld, 
maar er is nog niemand ter plekke geweest om te 
snoeien.
 
✮	Meneer Wilms geeft aan dat er een verkeerde 
naam staat in het verslag van de wijkschouw in de 
wijkkrant. Door de naam verwisseling komt de brief 
van de burgemeester op een verkeerd adres terecht. 
Bovendien kwam meneer Wilms met het voorstel 
om in de watertoren een “industrieel museum” te 
maken. Voor dit op zich geen slechte voorstel ver-
wijzen we meneer Wilms door naar Wijkraad op de 
Heide. De watertoren ligt in hun werkgebied!

✮	Iemand weet te melden dat de stoplichten voor 
fietsers op de Kaldenkerkerweg/Verbindingsweg 
niet goed zijn afgesteld.Je hebt amper de tijd om de 
Streekweg over te steken! Kan hier iets aan gedaan 
worden? 

✮	Een bewoner van de Riviersingel vraagt of 
er iets te doen is aan het verkeerd parkeren in de 
straat. De parkeervakken worden niet goed benut, 
zeker niet door vrachtverkeer. 

     beWoners doen Hun

woordje.....!!! 
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. 
Antwoorden komen zo mogelijk meteen of kan men later vinden 
in de wijkkrant, op de website of ziet men later terug in de wijk zelf. 

 

de noordKern
teGelen
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✮	Een mevrouw vraagt wat de maaiprocedure 
is op de Zilverplak. Antwoord: de gemeente heeft 
contracten met verschillende bedrijven over de 
frequentie van het snoeien en maaien, dus kan het 
voorkomen dat er op bepaalde plaatsen meer of iets 
minder vaak gemaaid wordt.

verGaderInG d.d. 22 sePt. 2009:

✮	Een bewoonster van de Morgenster komt 
namens de buurt, behalve parkeerproblemen, een 
hele reeks klachten toelichten. Om deze actie te ver-
sterken zijn er ongeveer 200 handtekeningen daar-
voor verzameld!
Het is de bedoeling dat er op de Morgenster en op 
de Beekpunge meer en veiligere parkeerplaatsen 
komen. Dit punt was op de vergadering van 14 juli 
ook al ter sprake gekomen. 
De nieuw ingebrachte punten:
- Dat er een duidelijk zichtbaar en overzichtelijk 

punt komt bij het voet- en fietspad dat van de Lis-
dodde over de Morgenster naar de Zwanebloem 
loopt. Nu is het veel te onveilig, het is niet duidelijk 
zichtbaar dat het ook een fietspad is.

- Er niet meer zo hard over de Morgenster gereden 
kan worden.

- Een beter zicht komt bij de hoek Morgenster – 
Beekpunge.

- Dat er een stoep komt op de Beekpunge op het 
stuk van de Morgenster richting de school.

- Dat er tevens een fatsoenlijke stoep komt van de 
Bremraap naar de school.

- Gaarne ook kijken naar de mogelijkheden voor 
een stoep op het Penningkruid.

- Snelheidsbeperking van 15 km per uur rond de 
school (respectievelijk het Ovaal en de Bremraap)

- Oplossingen voor het te hard rijden op de Bos-
kampstraat, de Watermunt en de sluiproute via de 
Lisdodde (mensen gebruiken de Lisdodde om de 
drempels op de Watermunt te mijden)

- Tevens het parkeerprobleem op de Lisdodde (ver-
wijzing naar hun eigen handtekeningen actie)

     
✮	De huidige verplichting (dit is een proef) om 
bij AH rechts af te slaan richting rotonde, leidt tot 
een discussie. We wachten rustig het resultaat af.
    
✮	Een mevrouw is van mening dat de parkeer-
plaatsen op de Grotstraat, nabij het Boekensteuntje, 
niet duidelijk genoeg zijn gemarkeerd.
  
✮	Een bewoner van de Holtmuhlestraat vindt dat 
er drempels in de Holtmuhlestraat/Nachtegaalstraat 
zijn die de auto’s een flinke opdonder geven. Vooral 
in de avond en nacht is dit zeer hinderlijk! Enkele 
aanwezigen bevestigen dat.
  
✮	Dezelfde meneer klaagt dat een braak liggend 
stukje grond ergens tussen de Nachtegaalstraat en 
de Holtmuhlestraat er schandalig uit ziet! De vroe-
gere gemeente Tegelen heeft daar nooit naar omge-
keken. En juist toen had de gemeente dat moeten 
kopen. De eigenaar is door omstandigheden niet 
aanspreekbaar. De gemeente moet volgens de 
bewoner dit afdoende gaan oplossen. De stadsco-
ordinator legt uit dat dit particuliere grond is waar 
de gemeente feitelijk niet eens op mag. Toch wil 
de gemeente iets doen en schoont het stuk een of 
tweemaal per jaar op. De bewoner wil een defini-
tieve oplossing, mede namens enkele andere bewo-
ners.

✮	Kan er wat gedaan worden aan de situatie bij 
een pand aan de Muntstraat dat er schandalig uit-
ziet en helemaal gestut wordt? De stadscoördinator 
zegt dat de gemeente daar al langer mee bezig is. 
Het is particulier gebied en dat leidt tot allerlei inge-
wikkelde procedures
    
✮	Dhr. Holman (St. Jozefschool) vraagt of de 
Wijkraad deel wil hebben aan de organisatie van de 
Boomfeestdag op 24 maart aanstaande. Het ant-
woord is: ja, graag zelfs. We horen er wel van.

✮	De mevrouw uit de Morgenster constateert 
dat er maar één officiële uitgang is in het Maasveld! 

     beWoners doen Hun

Lees verder op pagina  6
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Zou er niet een nooduitgang geprojecteerd kunnen 
worden door de Metaalstraat. Dat is al eens geop-
perd maar afgekeurd. Het is terplekke te eng. Mis-
schien is in de toekomst een ontsluiting door Maas-
veld 3 een optie. Wijkagent dhr. Brands zegt dat de 
brandweer er wel doorheen komt als er echt een 
noodgeval is, ondanks eventuele schades.

✮	Er is weer een opmerking over fietsen die op 
de blindgeleide strook staan op de Kerkstraat. Leert 
het publiek het dan nooit?

✮	Hoe staat het met de dijkverhoging aan de 
Watermunt? Het publiek maar ook de wijkraad heb-
ben uit de krant moeten vernemen dat de gemeente 

de vergunning wil afgeven voor de bouw. Er is één 
bewoner die bezwaar heeft aangetekend. De wijk-
raad kan verder in deze zaak niets meer doen!

✮	Een mevrouw die lid is geworden van het 
Buurtpreventieteam geeft aan dat op korte termijn 
dit team operationeel gaat worden! De doelstelling 
is dat mensen, indien nodig, aangesproken worden 
op hun gedrag op straat of openbare ruimte. Ieder-
een juicht dit toe      

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

Secretaris de 
Noordkern overleden

Op 5 oktober j.l. ontvingen we het droevige bericht dat onze secretaris  

Coen Theelen plotseling was overleden.

Coen was sinds 5 jaar lid van de wijkraad en begon zijn werk als notulist.

Hij was in het schrijven van notulen zeer gedreven en precies.

Toen echter de functie van secretaris vrij kwam wilde hij deze taak graag vervullen.  

Hij heeft deze taak altijd nauwkeurig uitgevoerd.

Wij hebben Coen leren kennen als een waardig lid van onze wijkraad. Altijd gedreven om alles 

goed te doen, niemand klopte bij hem tevergeefs aan. Ook toen hij ziek werd wilde hij zijn taak  

zo goed en kwaad mogelijk blijven vervullen.

Helaas hebben wij veel te vroeg afscheid van hem genomen.

We zullen Coen missen in De Noordkern en zeker niet vergeten.
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We proberen de laatste 
tijd steeds meer nieuws te 
brengen dat handelt over onze 
wijken en  buurten, dus we 
brengen nieuws dat echt op de 
Noordkern betrekking heeft.
Wilt u zelf iets opgenomen 
hebben op onze site, meldt 
dit dan via de site door op 
“contact” te klikken. Het is 
goed om regelmatig onze 
site te bezoeken! Vindt u 
onze site nuttig, maak dan 
ook uw familie, vrienden en 
medewijkbewoners daar attent 
op: www.denoordkern.nl

buurtPreventIe teGelen

Heeft u hier al iets van gemerkt? al enkele 
maanden functioneert in tegelen een 
buurtpreventieteam. de bedoeling is dat dit 
gezelschap een oogje in het zeil houdt om de 
veiligheid hier ter plaatse zo optimaal mogelijk 
te maken en te houden!
Hoe dat allemaal zo gekomen en gerealiseerd 
is kunt u in deze reportage lezen.

Hoe het begon:
In de loop van 2008 en begin 2009 kwamen er in het 
centrum van Tegelen steeds meer criminele activi-
teiten voor. Inbraak, roofovervallen, roofovervallen 
met geweld, het gebeurde allemaal. Eind januari 
2009 heeft op initiatief van burgemeester Bruls een 
overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers 
van wijkraad de Noordkern, de winkeliersvereniging 
van Tegelen centrum en de politiechef basiseenheid 
Tegelen en Hoofd Veiligheid en Handhaving van de 
gemeente. Onderwerp van de bespreking was het 
toenemende onveiligheids gevoel van veel bewoners 
en ondernemers in het centrum van Tegelen.

Tijdens deze bespreking is men voor het eerst naar 
voor gekomen met het idee, de veiligheid te bevor-
deren door middel van “buurtpreventie”. Alle betrok-
kenen ondersteunden dit plan van harte want er 
moest iets gebeuren, ondanks verwoede pogingen 
van de politie het tij te keren.

doel van buurtpreventie: 
-  Verhogen van het veiligheidsgevoel bij de  

bewoners, ondernemers en passanten.
- Beperken van materiele en immateriële schade.
- Verhogen van de algemene veiligheid in de buurt.
- Bevorderen van de leefbaarheid in de buurt.
-  Bevorderen, dat mensen elkaar meer aanspreken 

of groeten. We moeten weer terug naar de basis, 
naar saamhorigheid en respect voor elkaar.

taken van het buurtpreventieteam:
-  Het lopen van rondes en daarbij registreren en 

rapporteren van defecten. 
-  Het melden of eventueel oplossen van probleem-

situaties door schade, overlast of ruzie. 

onZe WebsIte
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-  Eventueel bemiddelen bij overlast.
-  Gevaarlijke situaties melden bij gemeente of politie.
-  Criminele activiteiten melden bij de politie.
- Gedragslastige personen melden bij de politie.

voorbereiding realisering buurtpreventieteam 
tegelen:
Op initiatief van de gemeente werd er in april van dit 
jaar een informatieavond georganiseerd. De bijeen-
komst werd voorgezeten door dhr.Pieter vd Rijdt, 
stadsdeelcoördinator in onze wijk. Hij heeft in dit 
project veel werk verricht. Hij was de verbindings-
man tussen de partijen en vraagbaak voor de 
betrokkenen. De uitleg op die avond werd gedaan 
door een deskundige, dhr. Paul Tijssen.
Een aantal winkeliers/bewoners begonnen met veel 
kritiek op de aanpak van de veiligheid in Tegelen in 
de laatste maanden. Die kritiek  was op een aantal 
punten ook terecht, maar de voorzitter wees er 
terecht op dat de gemeente en politie in daad- een 
mankracht beperkt waren omdat er meer zaken om 

aandacht vroegen! Enkele criticasters waren deson-
danks niet tevreden! Dhr.Paul Tijssen vond dit een 
juiste voedingsbodem voor oprichting van een 
Buurtpreventieteam!
Dit project beoogt dat een aantal vrijwilligers in 
groepjes van twee of drie personen op onregel-
matige tijdstippen in Tegelen rondlopen. Zij zullen in 
herkenbare kleding alles in de gaten houden en 
mensen aanspreken op hun gedrag als dat nuttig of 
nodig is. Fietsen op de Kerkstraat, hondenpoep 
laten liggen, mensen die anderen lastig vallen of 
hinderen, door rood fietsen, naroepen en schelden, 
samenscholen met verkeerde bedoelingen en noem 
maar op. Dat zijn voorbeelden waar de Buurtpreventie 
op inspringt. Het Buurtpreventieteam heeft geen 
wapens behalve hun gesproken woord en een korte 
lijn naar de politie als dat onverhoopt nodig is!
Ervaringen leren dat dergelijke projecten zoveel 
impact hebben, dat woon- en winkelgenot al snel 
verbeteren, maar ook op termijn de criminaliteit 
sterk afneemt.

Het Buurtpreventieteam in beeld

Het Buurtpreventieteam 
Wenst  iedereen een Veilig en Gezond 20101
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Het gaat er nu om dat er zich voldoende mensen 
gaan opgeven.
de eerste aanzet:
Er hebben zich een elftal personen opgegeven. Voor 
deze kandidaten werd in een speciale informatie-
bijeenkomst belegd. Er was een uitgebreide uitleg 
door dhr Paul Tijssen. Ook de politie was daarbij 
aanwezig in de persoon van onze wijkagent  
Wiel Belemans en stadsdeelcoördinator Pieter van 
de Rijdt. Enkele personen haakten alsnog af.  
Twee vrouwen en zeven mannen zagen het wel zitten 
om bijgeschoold te worden voor het preventieteam. 

scholing, training en eerste functioneren : 
Eind augustus was het zover. In twee dagdelen  
werden de kandidaten voorbereid op hun taken. 
Onder leiding van dhr. Paul Tijssen werd een 
zaterdag morgen besteed aan praten, redeneren en 
discussiëren om inzicht te krijgen hoe bevoegd-
heden er uit zouden zien, welke middelen er voor 
handen waren en op welke manier het team moest 
gaan werken. Het tweede dagdeel werd besteed 
aan rollenspelen om zich te kunnen inleven in de 
problemen die zich kunnen voordoen. 
In de loop van september begon het team, gestoken 
in groene hesjes met fel reflecterende witte stroken 
(zie foto) eindelijk aan het karwei. Met twee wisse-
lende groepjes werden de eerste surveillances gelo-
pen. De routes gaan door het Centrum, door een 
groot deel van het Maasveld en door delen van 
Tegelen Noord. Men leerde van elkaar en de groei 
naar één soepel draaiend team begon zich af te 
tekenen. Vooral het contact met het publiek staat 
hoog in het vaandel. Zij willen vooral niet een stelletje 
betweters zijn. In die tijd kozen zij uit hun midden 
mevr. Cindy Jacobs als hun teamcoördinator.  
Zij plant de routes en de groepjes en rapporteert 
aan de gemeente en politie. Ook is zij de contactper-
soon naar dhr. Paul Tijssen, de voorlopige begeleider 
van het Buurtpreventieteam. 
Niemand minder dan de minister van Justitie,  
dhr. Ernst Hirsch Ballin heeft op dinsdag 20 oktober 
de certificaten aan alle leden van het team uit-
gereikt. In zijn toespraakje complimenteerde hij 
deze vrijwilligers en noemde hij dit project een zeer 
goed initiatief.

Persoonlijke reactie van een aantal teamleden:
Wiel: Ik wil wat doen voor de buurt. Dit is een beetje 
een uitlaatklep voor mij, voor allerlei vaak kleine 
ergernissen, waaraan ik mij stoor in de buurt.  
Die routes lopen is gezond voor mij.
Wim: Ik wil er aan bijdragen dat mensen zich veilig 
voelen. Dat ik als aanspreekpunt kan functioneren 
naar het publiek vind ik fijn.
Cindy: Ik voel me sterk betrokken bij mensen met 
problemen en dan voelt dit werk erg goed. Ik wil 
graag samen met anderen iets doen aan de erger-
nissen die zich in de gemeenschap voordoen. 
Chris: Het respect voor mensen dat ik als kind al 
leerde wil ik bevorderen bij het publiek. Er moet in 
deze wereld al zoveel. Ik wil graag de mensen laten 
inzien dat kleine attenties als elkaar groeten en 
vriendelijkheid goed is voor iedereen.
Peter: Ik voel me nauw betrokken bij wat in de 
samenleving gebeurt. Ook erger ik me aan de  
nutteloze vernielingen die steeds meer voorkomen. 
Binnen dit team kan ik dat positief beïnvloeden. 
tim:Ik ben jong en wil me nuttig maken. Omdat ik 
vaak in de kern van Tegelen zie hoe mensen omgaan 
met elkaar en de openbare ruimte, ligt er samen met 
dit team werk voor mij.
begeleider Paul tijssen: Ik ben heel erg trots op 
deze club. Vrijwillig zetten zij zich in voor de Tegelse 
gemeenschap! Dat verdient alle lof!
 
oproep:
Het Buurtpreventieteam geeft aan dat zij graag  
versterking willen hebben. Het surveilleren willen zij 
nog intensiever doen. Voor het echt bereiken van 
hun doelstelling hebben ze meer mensen nodig! Wie 
wil ook deel gaan uitmaken van deze vrijwilligers-
groep? Aarzel dan niet en meld je aan! Voor training 
kan worden gezorgd! 

aanmelden: 
Afdeling maatschappelijk Ontwikkeling
t.a.v. Pieter van de Rijdt 
Stadsdeelmanager Stadsdeel Zuid
Antwoordnummer 6001
5902 VB Venlo

of:
E-mail: pajrijdtvd@venlo.nl
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Eindelijk ligt er het er dan. Een sportveld, fraai aan-
gelegd in het park bij het Medaillon en de Water-
munt in het Maasveld. 3 jaar van voorbereiding door 
uw wijkraad, een bewonersenquête en een budget 
afkomstig uit de zogenaamde “Vogelaar gelden” 
waren genoeg om de aanleg  ervan te realiseren. 

Waar de kinderen tot voor kort nog in de modder 
moesten voetballen en behoedzaam over de kuilen 
heen moesten stappen om blessures te vermijden 
ligt nu een schitterend kunstgrasveld dat zelfs bij 
regen geen smerige broeken oplevert. 

De Noordkern vond in de gemeente Venlo een 
trouwe bondgenoot die het initiatief vanaf het prille 
begin heeft gesteund. Met de realisatie van dit 
sportveld heeft Tegelen zijn 2e kunstgrasveld. Hier-

mee is het chronisch tekort aan openbare sportvel-
den in dit stadsdeel behoorlijk teruggedrongen. Het 
sportcourt zal in december door kinderen van de 
basisscholen St Jozef en de Maasveldschool offici-
eel worden geopend.

Hoe belangrijk beweegvriendelijke stadswijken zijn 
om overgewicht bij kinderen te voorkomen kunt u 
lezen in onderstaande studie dat recent door TNO 
is gepubliceerd.

Dit Maasveldcourt is op 17 december 2009 door en
voor de Tegelse jeugd geopend.Wees zuinig op wat 
je krijgt en waar je gebruik van mag maken. Daarom 
zijn: fietsen, vuur, honden, glas, sigaretten en drugs 
op dit veld verboden.
Respecteer elkaar en de mensen in de buurt!! 

noordKern & GeMeente venlo realIseren 2e 
sPortCourt In teGelen!
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KInderen In stadsWIJKen

'beweegvriendelijke' stadswijken kunnen  
kinderen stimuleren om meer buiten te spelen 
en lichamelijk actiever te worden. dat conclu-
deert onderzoek van tno naar de samenhang 
tussen lichamelijke (in)activiteit van kinderen 
en kenmerken van de gebouwde omgeving van 
nederlandse stadswijken. (vroM). 

Kinderen in Nederland hebben steeds vaker over-
gewicht en obesitas (veel te zwaar) doordat zij minder 
bewegen. In plaats van buitenspelen, kijken kinderen  
meer televisie of zitten ze achter de computer.  
Buitenlands onderzoek legt een verband tussen 
lichamelijke inactiviteit met omgevingsfactoren, 
zoals de aanwezigheid van sport- en speelgelegen-
heden in de nabije omgeving. TNO onderzocht in 
opdracht van de ministeries VWS en VROM of er 
ook in ons land een samenhang is tussen lichame-
lijke (in)activiteit van kinderen en kenmerken van de 
gebouwde omgeving van Nederlandse stadswijken. 

onderzoek
Voor het onderzoek werden 50 'prioriteitswijken' 
en vijf controlewijken geselecteerd. Er deden 
1.228 kinderen uit groepen 3 tot en met 7 van  
twintig basisscholen mee aan het onderzoek. 
Van alle kinderen werd de lichaamlengte en het 
lichaamsgewicht gemeten. De kinderen (6 tot 
en met 11 jaar) hielden een week een 'beweeg-
dagboekje' bij en een aantal droeg daarnaast een 
versnellingsmeter. TNO beoordeelde de energie-
inname via een voedselfrequentie vragenlijst.  
De kenmerken van de wijk bebouwing werden in 
kaart gebracht via een speciaal voor dit onderzoek 
ontwikkelde checklist. 

resultaten
Van de 1.228 kinderen was 31 procent te dik,  
33 procent van de meisjes en 28 procent van de  
jongens. Gemiddeld 9 procent is obees. Slechts 4 
procent van de jongens en 3 procent van de meisjes 
voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen 
(dagelijks minimaal 60 minuten tenminste matig 
intensief lichamelijk actief). Bijna de helft van de 
kinderen is 'inactief'. Er wordt niet teveel gegeten. 
In stadswijken met meer sportvelden, laagbouw, 
woonerven en woongebieden met autoluw zones, 
groen en water in de wijk en met gegroepeerde  
parkeerplaatsen zijn kinderen actiever. In stads-
wijken met meer hondenpoep en druk en zwaar  
verkeer zijn kinderen minder lichamelijk actief. 
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Een delegatie van vier personen van 
de noordkern heeft op zaterdag 
19 september deel genomen aan 
een studiedag  voor alle wijkraden 
in onze gemeente. Het doel was de 
wijkraden sterker te maken in hun 
functioneren naar hun achterban 
(de bewoners) en de gemeente.  
Er zijn best wel elementen naar 
voren gekomen waar we in de 
toekomst wat mee kunnen doen, 
maar dan moeten alle betrokkenen 
zich daar voor inspannen en er 
energie in steken. 
Gevraagd werd onder meer om 
ideeën ter tafel te brengen om 
de wijkraden effectiever te laten 
opereren. De delegatie van de 
Noordkern heeft het volgende 
hierbij ingebracht:

verslaG studIedaG  
versterKInG WIJKraadWerK.

 

de noordKern
teGelen

✮	  Gemeente moet brieven en e-mails binnen 3 dagen 
beantwoorden.

✮	  Gemeente moet duidelijk aangeven welke ambtenaren als 
contactpersoon functioneren.

✮	  Wijkraden moeten zelf goede regels en structuren 
aanbrengen in hun organisatie.

✮	  Wijkkranten aanpassen, zoals vaker verschijnen, projecten 
aangeven en wijknieuws brengen.

✮	  Incidenteel bij moeilijke projecten bewoners van te voren 
bezoeken voor informatie uit de eerste hand.

✮	  Meer wijkschouwen op kleinere schaal en daarna uitvoeren 
wat is beloofd.

✮	  Kleinschalige projecten om de leefbaarheid in de wijk te 
vergroten. Ken je buurman!

✮	  Jongere mensen en eventueel allochtonen bij de wijkraad 
betrekken.

✮	  Wijkraden moeten vaste rubriek hebben op de 
gemeentepagina in weekblad E3 Journaal.

✮	  Weer instellen van de ouderwetse functie “Buurtwerker”.

✮	  De nazorg voor veel projecten moet beter geregeld worden.
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Hieronder een deel van de brief die de Wijkraad 
naar de gemeente venlo heeft gestuurd om een 
kunstwerk te realiseren op de plaats van de 
drie Kronen.

Historie
Het oude Tolhuis De Drie Kronen was vroeger de 
grenspost tussen Tegelen en Venlo. Later was hier 
het roemruchte café restaurant De Drie Kronen in 
gevestigd. Door planologische veranderingen is 
van deze historische plaats tussen Tegelen en Venlo 
niets meer over.

aanleiding
De groot uitgevallen vluchtheuvel die recent is aan-
gelegd voor G & H ligt er  bij als een “stenen vlakte” 
en zal straks met onkruid overwoekerd zijn. Deze 
plaats is volgens de Wijkraad bij uitstek geschikt om 
de entree naar Tegelen te verfraaien.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat er in Tegelen en 
in het bijzonder de wijk St Joseph parochie nauwe-
lijks kunst en cultuur objecten aanwezig zijn. 

verzoek aan de gemeente venlo
De Noordkern oppert het idee om op deze plaats 
een mooi metalen kunstwerk te realiseren.  
Dit kunstwerk moet een blijvende herinnering  
vormen aan de plaats waar de grens tussen  
Tegelen en Venlo ligt en waar zich ooit het legenda-
rische café de Drie Kronen bevond. 

Het kunstwerk moet symbool staan voor de 
verbonden heid tussen Tegelen en Venlo. Waar de 
reizigers vroeger een grenspost moesten passeren 
om van Venlo naar Tegelen en vice versa te komen zijn 
beide plaatsen nu grenzeloos met elkaar verbonden.

De wijkraad doet de suggestie om het kunstwerk 
uit metaal te vervaardigen omdat metaal de band  
symboliseert tussen Tegelen en diverse metaal  
gieterijen die het dorp had en nog steeds heeft.

Een speciaal te vormen commissie moet boven-
genoemd idee verder uitwerken zodat een precies 
beeld ontstaat waar het kunstwerk aan dient te  
voldoen. 

Maatschappelijk draagvlak in tegelen is groot
Het initiatief van de wijkraad om de entree van Tegelen  
te verfraaien met een fraai kunstwerk wordt breed 
gesteund door de Tegelse bevolking. Maar liefst 240 
persoonlijk ondertekende steunbetuigingen heeft 
de wijkraad mogen ontvangen. Daarnaast heeft de 
wijkraad de mening gepeild op haar website door 
middel van een Poll. Ook hier werd met een ruime 
meerderheid positief op dit initiatief gereageerd.

Het platform, dat namens de gemeente venlo 
burgerinitiatieven beoordeelt, is van mening 
dat bovenstaand verzoek zowel inhoudelijk als 
financieel te summier is onderbouwd. de wijk-
raad wil begin 2010 de aanvraag op genoemde 
punten verder onderbouwen. Wij danken  
bewoners van de noordkern alvast voor de 
steun voor dit project.

drIe Kronen
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Op dinsdag 23 juni jl 
beloofde Paul Stelder, 
directeur van Antares 
dat Antares met 
een sprankelende 
campagne de verkoop 
van de appartementen 

aan het Wilhelminaplein wilde stimuleren.  
Paul Stelder deed deze uitspraak tijdens de 
Wijkschouw georganiseerd door de Noordkern in 
het bijzijn van het voltallig college van B&W. 

Wethouder Jan Lamers keek verguld. Hij had als 
verantwoordelijk wethouder voor het Centrumplan 
Tegelen met man en macht geprobeerd beweging 
te krijgen in dit dossier waarin  mooie plannen niet 
verder kwamen dan de tekentafel en de projector 
van de Haandert.
Net als Obama bracht Stelder met zijn belofte hoop 
in de harten van al die Tegelenaren die weer trots 
willen zijn op het hart van Tegelen, hun Tegelen, ons 
Tegelen.

Antares leek zich, bij monde van Paul Stelder, 
verantwoordelijk te voelen voor de impasse waarin 
het Centrumplan van Tegelen in terecht was 
gekomen. Immers de door Antares te realiseren 
appartementengebouwen op de kop van het 
Wilhelminaplein zijn de dragers voor een complete 
vernieuwing van het centrumplein van Tegelen tot 
de huiskamer van Tegelen. En Stelder stelde dat 
Antares voor een verantwoorde exploitatie minimaal 
50% van deze appartementen verkocht moesten zijn 
om de schop in de grond te steken. 

Om die 50% te gaan realiseren zou er een 
aansprekende reclamecampagne bedacht worden 
om de latente interesse bij de Tegelenaren om te 
zetten in een koopcontract. Wie wil er nu niet een 
appartement in het centrum met een “huiskamer” 
van 1500m2?. Het leek een redelijk verhaal van 
een directeur van een woningcorporatie in Noord-
Limburg die anders dan in Maastricht zich niet laat 
verblinden door eeuwige roem, maar met beide 
benen op de grond blijft staan.

Wat is er gebeurd 5 maanden na Stelder zijn 
uitspraak in de Antares ontvangstruimte?.  
We kunnen kort zijn. Het antwoord is niets. Er is 
helemaal niets gebeurd. 

Reactie Antares: De heer Stelder heeft de Noordkern 
laten weten dat een fors aantal bezwaarschriften 
tegen de bouw aan het Wilhelminaplein is ingediend. 
De bouwvergunning is nog niet verleend. Daarom is 
Antares nog niet begonnen met een campagne om de 
appartementen te verkopen.

Als vertegenwoordigers van de bewoners van 
de Noordkern in Tegelen hebben we daarom de 
volgende vragen:
1)  Is Antares nu niet heel erg druk met het 

ontwikkelen van de Nieuwe Munt en heeft ze nu 
geen tijd en of geld om een nieuw project op te 
starten?  

2)  Brokkelt het draagvlak door het alsmaar 
uitstellen van de bouwstart bij bewoners en 
ondernemers voor het centrumplan niet steeds 
verder af met bezwaarschriften als gevolg?.

3)   Is de eis van Antares van  50% verkochte 
appartementen wel reëel omdat gegadigden 
meestal niet eerder kopen dan wanneer ze een 
proefwoning kunnen bekijken?

standpunt wijkraad:
stelder is niet obama! de start van de 
nieuwbouw aan het Wilhelminaplein en de 
bijbehorende infrastructuur zit nog steeds 
muurvast. ondertussen groeit de onvrede en 
ontstaat er zelfs verzet bij de tegelse bewoners 
tegen het Centrumplan. Wederom een project 
dat voortvarend wordt opgestart en blijft steken 
in goede bedoelingen en mooie woorden?

CentruMPlan teGelen: 
Is stelder van antares te verGelIJKen Met obaMa?
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WIJKraad “de noordKern” teGelen  
orGanIseerde Weer buurt sPort sPelen.

alweer voor het derde jaar op rij organiseerde 
de wijkraad de noordkern, in samenwerking 
met de gemeente, de zogenaamde buurt sport 
spelen. dit creatief sport- en spelgebeuren 
was bedoeld voor de jeugd van 4 tot 15 jaar. 
een en ander vond op zaterdag 26 september 
jl. van 13.00 tot 17.00 uur, onder een vriendelijk 
zonnetje, plaats op het parkeerterrein aan de 
bongerdstraat in tegelen. 

Veel jongeren waren aanwezig om gebruik 
te maken van een aantal attracties. Vooral 
de klimwand bleek erg aantrekkelijk. Maar 
ook voetbal, schminken, brandslang spuiten, 
ballonnenwedstrijd, scoutingspelletjes en 
springkussen vielen in de smaak. Het was voor de 
jeugd uitdagend, enerverend, spannend en sportief 
en voor de toeschouwers leuk en onderhoudend! 
Het ging op deze dag natuurlijk niet alleen maar 

om een onderhoudende dag voor de jeugd, al is 
dat natuurlijk nooit weg. Er was nog een andere 
doelstelling.
Zo waren een aantal verenigingen aanwezig, met 
als hoop, mensen te interesseren of leden te werven 
voor hun sport. Het was voor deelnemers dan ook 
interessant te ervaren wat voor mogelijkheden er 
kunnen zijn om actief een sport te gaan beoefenen. 
Deze dag is voor menigeen misschien een opzetje 
voor een toekomstige sportcarrière.
De ouders en andere bezoekers konden genieten 
van koffie met wat lekkers erbij.
Wij vonden het een goed  geslaagd  feest voor de 
deelnemers en de talrijke bezoekers! 
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
de Gemeente, de medewerkers van Wel.kom, 
de delegaties van Scouting Tichlouw, Sportclub 
Irene, de Brandweer, de schminkdames en de 
organisatiegroep van de Noordkern.
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Door omstandigheden en de te korte tijd voor kerstmis hebben 
ons doen besluiten de openbare vergadering van 22 december. 
a.s. te verplaatsen naar 12 januari 2010. De daar op volgende 
openbare vergadering zal plaats vinden op dinsdag 9 maart 
2010. De data van de overige openbare vergaderingen in 2010 
zullen bekend gemaakt worden in de volgende Wijkkrant of kunt 
u vinden op onze website. 
Zoals gebruikelijk beginnen deze vergaderingen
om 19.30 uur in Grand-Café “ut Zaelke” aan de arienstraat.

Beste wensen.
Wijkraad de 

Noordkern wenst alle 
inwoners van hun 

werkgebied, lezers van 
deze wijkkrant en 

alle verdere relaties een 
gelukkig kerstfeest en 
een zalig nieuwjaar 

toe!

oPenbare 
verGaderInGen In 2009.


