
De Bongerd 
blijft open

8

Voortgang 
Wilhelminaplein

2

Waterplassen 
Maasveld

14

Prijzenkast
St Jozefschool

13

Buurt
sportspelen

12

Wat gaat de tijd toch snel aan ons voorbij. In 
de vorige wijkkrant hebben we u nog een fijne 
zomer en vele lange zomeravonden toegewenst, 
maar helaas is dit genieten nu alweer voorbij. 
We zijn allemaal weer met onze dagelijkse 
werkzaamheden bezig. Ook de redactie van de 
wijkkrant van De Noordkern heeft de pen weer 
tevoorschijn gehaald.
Op 12 september zijn we allemaal gaan stemmen. 
Ik hoop dat we er nu weer een paar jaar tegen 
kunnen, want zeg eens eerlijk, wat een circus op 
tv en elke dag de kranten vol. Wie gaat het nou ‘t 
beste doen in Nederland? Wie heeft het beste met 
ons voor? We wachten rustig af. Na het afscheid 
van burgemeester Hubert Bruls, hebben we een 
nieuwe eerste burger gekregen, Dhr. Antoine 
Scholten. Uw wijkraad wenst hem alvast heel veel 
succes in onze gemeente Venlo.
Maar we hebben meer nieuws te melden in deze 
uitgave. Door de inzet van velen blijft de Bongerd 
open. De bouw op het Wilhelminaplein begint 
langzaamaan vorm te krijgen. We kunnen allemaal 
zien hoe mooi het wordt. Maar ook aan het andere 
eind van de Kerkstraat wordt gebouwd, iets wat 
we helemaal niet begrijpen en waar we totaal niet 
achterstaan. Trouwens, waar dienen de zwarte 
slangen voor die na de bouwvak getrokken 
werden onder een aantal wegen in onze wijk?
De “Buurt Sport Spelen” die we al enkele jaren 
verzorgen, vonden dit jaar plaats op een nieuwe 
locatie, de tuin van Martinushof. Ook is er 
een nieuw kunstwerk geplaatst in de wijk: De 
prijzenkast van de Sint Jozefschool. Over al deze 
onderwerpen vindt u iets terug in deze wijkkrant.
Zoals u ziet en zo meteen ook kunt gaan lezen, 
is onze redactie goed uitgerust van vakantie 
gekomen. Wij gaan er weer tegenaan. Ik wens 
u dan ook veel leesplezier toe en mocht u zelf 
nieuws hebben, of heeft u op- of aanmerkingen, 
laat het ons dan weten.

Ger Hensen
Voorzitter.
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VOORTGANG WILHELMINAPLEIN

De bouw op het Wilhelminaplein begint nu echt vorm te krijgen. De pannen liggen op 
het dak, de ramen zijn geplaatst en de balkons worden afgewerkt. Kort geleden is een 
gedeelte van het steiger weggehaald. Een gedeelte van de  mooie gevel van Cordis Tegula 
is hierdoor al te zien.

Volgens projectleider Diana van Steenkiste van Antares  zal de oplevering van de appartementen 
en commerciële ruimtes net voor de kerstdagen plaatsvinden. Er zal eerst een kijkdag worden 
georganiseerd in een modelwoning in een van de gebouwen. Hier kunnen mensen een goede 
indruk krijgen hoe mooi de appartementen ingericht kunnen worden. De kijkdag zal waarschijnlijk 
in november plaatsvinden, maar de data worden later in de media bekendgemaakt.

Volgens de projectleider van de gemeente Venlo, Freek Kusters, starten de werkzaamheden aan 
het plein zelf in december. Voor die tijd wordt er nog een inloopavond voor buurtbewoners en 
andere belangstellenden georganiseerd. 

Ook deze inloopavond zal vooraf in de media bekendgemaakt worden.
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KUNST IN ONZE WIJK
Er zijn waarschijnlijk veel Tegelse mensen die nog nooit de afbeeldingen in de timpaan van 
het voormalige gemeentehuis goed bekeken hebben! Toch is het de moeite waard om 
dat kleiplastiek eens te bekijken! Het kunstwerk is ontworpen door niemand minder dan 
kunstenaar Charles Eyck en in 1947 uitgevoerd  door Jaques van Rhijn uit Venlo. Het kunstwerk 
wordt meestal aangeduid als “Pater Familias”.

De figuur in het midden is de Pater Familias. De pater familias was de oudste man, of de man van de 
hoogste stand in een Romeins huisgezin. Het woord is Latijn voor "vader van de familie". Door de 
tijd heen ontstond de neiging de absolute autoriteit van de pater familias aan te tasten en rechten 
die theoretisch bestonden werden niet langer afgedwongen of opgedrongen aan anderen. Zo leeft 
tegenwoordig de term pater familias verder in de uitdrukking voor een "Goede huisvader" goede 
huisvader, dat inmiddels ook een soort grondbeginsel is. De andere figuren stellen de rest van de 
familie voor, in dit geval de inwoners of een gemeenschap.

De ontwerper had in feite geen toepassender plastiek kunnen bedenken en ontwerpen als beeltenis 
op een gemeentehuis!

KUNST IN ONZE WIJK



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  9  ■  n r.  3  ■  ok tober  2012

4

VERGADERING D.D.  26 JUNI  2012:

Bespreking verslag van:   Bewoners doen 
hun woordje….   8 mei  2012: 
Er zijn geen opmerkingen over de vragen die 
wethouder Jos Teeuwen heeft beantwoord.

NIEUWE VRAGEN EN KWESTIES 26 JUNI :

✮Een bewoner van de Watermunt bedankt 
de wijkraad voor de hulp bij het weghalen 
van een bankje dat vooral werd gebruikt voor 
ongeregeldheden. Deze bewoner brengt weer 
eens in dat er nog steeds/weer opnieuw klachten 
zijn over de situatie nabij het Maasveldcourt. Een 
opsomming: na 21 uur wordt weer gevoetbald 
(meteen melden vindt de politie een beetje flauw), 
rommel en etensresten slingeren rond, er wordt 
grof en brutaal naar de bewoners geschreeuwd, 
er komen ballen tegen de auto’s en garages ( 60 
x in het weekend), auto’s worden geparkeerd op 
de oprit van de bewoners, er komen weer meer 
jongeren van andere plaatsen, overdag komen 
er schoolklassen sporten, ….enz. Hoelang gaat 
dit zo door vraagt de bijna moedeloze bewoner? 
Actie: de wijkraad gaat dit doorgeven aan de 
stadsdeelmanager/gemeente.

✮Iemand vindt dat het riet bij de waterpartijen  
in het water en aan de waterkant staat wel heel 
erg groot is geworden. De gemeente vindt 
groen tegenwoordig wel heel erg mooi!!! Dat er 
bezuinigd wordt op het groenonderhoud zie je dus 
hier ook weer!

✮Bloembakken bij Cambrinus.  Er is een 
mevrouw die voor het onderhoud zorgt en 
die was verbolgen dat de gemeente bij een 
onderhoudsbeurt de planten er zonder meer 
heeft uitgetrokken! De communicatie met de 
wijkraad was daarna niet optimaal waarvoor 
verontschuldiging! Verder deugt de aarde in 

deze bakken niet. Voorstel vernieuwen. Actie: de 
voorzitter gaat aan onze groenman doorgeven 
zodat dit kan worden uitgevoerd.

✮Er zijn weer problemen rond de Breukerhof. 
Vorig jaar klaagde al een kleine delegatie dat 
er met voetballende jeugd en hangjongeren 
problemen waren. Men wil een bord met 
“verboden te voetballen” waar al eerder om is 
gevraagd. Er is onder meer ook een plantenbak 
omgegooid.  Je kunt de politie bellen maar die 
komt nooit! Actie: De mevrouw die deze klachten 
inbrengt zal zelf de stadsdeelmanager bellen.  
Actie: De wijkraad gaat dit melden aan onze 
jongerenwerker JamaleBoukhettame.

✮Parkeren Grotestraat.  Af en toe lijkt het wel 
een racebaan als automobilisten daar wegrijden! 
Laverend tussen bloembakken en andere verkeerd 
geparkeerde auto’s trekken ze lekker fors weg. 
Daar komen nog eens ongelukken van! De mening 
is dat daar eens gericht gehandhaafd dient te 
worden. Actie: De wijkraad gaat dit doorgeven aan 
de wijkagenten wacht op verdere actie!

✮Op de het kruispuntVenloseweg vlak bij 
VieCurie wordt ook ijverig door rood gereden, 
want wie heeft er nog tijd tegenwoordig? . Liever 
op het nippertje dan veilig, totdat... Actie: De 
wijkraad gaat dit doorgeven aan de wijkagent.

Snoeiwerk bij de Zilverplak.  Soms is het 
snoeiwerk redelijk, maar meestal gaat er wel wat 
mis weet een mevrouw te melden. Nu was het 
weer eens slecht gedaan. Actie: De voorzitter zal 
dit melden aan de stadsdeelmanager.

✮Lisdodde/parkeren/bekeuringen. Enkele 
bewoners van de Lisdodde zijn niet tegen de 
bekeuringen die zijn uitgedeeld, maar vinden 
dat er in hun straat te weinig parkeerplaatsen 
zijn. Volgens de bewoners zijn er echt wel 

         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. Antwooden 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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mogelijkheden om er een aantal parkeerplaatsen 
bij te maken zonder dat dit erg veel groen gaat 
kosten. Parkeerplaatsen aanleggen die haaks op 
de weg komen zou een goeie oplossing zijn. De 
bewoners hebben een en ander goed bekeken en 
voorbereid. Op een aantal foto’s zien we wat de 
bedoeling is..

✮Het buurtpreventieteam heeft een aantal 
weken op verzoek van de politie  eens goed 
gekeken wat er allemaal goed en fout gaat 
op de Lisdodde en omgeving. Soms staan er 
auto’s half of helemaal op de stoep terwijl er nog 
parkeerplaatsen zijn! Het team is ook van mening 
dat er meer parkeerplaatsen moeten komen! 
Het team heeft dat ook gerapporteerd aan de 
politie. Actie: De wijkraad gaat de mening van 
de bewoners/buurtpreventie inbrengen bij de 
gemeente.

VERGADERING D.D.  11 SEPT.  2012:

Vooraf aan onze vergadering  krijgen 
vertegenwoordigers van de gemeente, dhr. 
Nooijens en  het actiecomité van de voorzitter 
de mogelijkheid om in debat te gaan over 
het voornemen van de gemeente een JOP 
(Jongeren Ontmoetings Plek) op te zetten in 
de openbare ruimte nabij De Drink. Er zijn grote 
problemen ontstaan over inzichten, realisering 
en de onderlinge communicatie. Ook zijn er veel 
buurtbewoners aanwezig, om hun zegje hierover 
te doen! Omdat wijkraad de Noordkernover het 
JOP geen standpunt heeft ingenomen wordt in dit 
verslag over de discussies verder niets vermeld.

Bespreking verslag van:   Bewoners doen hun 
woordje….   26 juni 2012: 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 

NIEUWE VRAGEN EN KWESTIES 11 SEPT .:

✮Het onderhoud in de buurt van de Zilverplak 
is verbeterd maar nog niet in orde. Actie: De 
stadsdeelmanager gaat dit melden. Een aantal 
Lindebomen op de Venloseweg zien er slecht uit! 
De bomen zijn waarschijnlijk ziek en versleten. 

Actie: De stadsdeelmanager gaat dit melden.
Even is het goed gegaan met niet voetballen 
nabij de Breuken maar het is weer mis! Actie: De 
stadsdeelmanager gaat regelen dat het bordje 
“Verboden te voetballen “er eindelijk komt.

✮Een bewoner van de Martinusstraat heeft 
veel last van de feesten die georganiseerd 
worden door het naburig café. Toiletwagen tegen 
het raam, biertenten op het terras, veel kabaal 
enz. Kan dat zomaar allemaal, is er niemand die 
daar op let? Actie: De stadsdeelmanager neemt 
contact op met de klager en gaat dit eventueel 
melden bij de gemeente.

✮Een aantal bewoners uit de Abraham 
Kuyperstraat heeft last van voetballende jongeren 
.Vooral de groteren schoppen de bal vaak over 
de afschermmatten tegen de ramen. Er wat van 
zeggen helpt niet, je krijgt zelfs een grote mond. 
Misschien moeten de doelen verplaatst worden. 
Actie: In eerste instantie gaat de Buurtpreventie dit 
in de gaten houden.

✮Een mevrouw de oversteekplaats van de 
Muntstraat over de Venloseweg erg gevaarlijk en 
onoverzichtelijk. Actie: De stadsdeelmanager gaat 
dit doorgeven aan de verkeersdeskundige van de 
gemeente.
Er zijn hangjongeren die in de Passage hun 
boterhammen opeten en de rommel achterlaten. 
Actie: De wijkagent zal dit proberen te regelen.

✮Er is een bewoner van de Bosserhofflat, 
met een aantal opmerkingen.   Hij wijst op een 
aantal gevaarlijke plaatsen in zijn buurt. Ook 
vindt hij dat een fietspad van de Venloseweg naar 
MacDonald’s de situatie daar veel veiliger maakt. 
Actie: De stadsdeelmanager gaat dit bespreken 
met de verkeersdeskundige tijdens een controle 
rondgang in die buurt.

✮Het is een paar mensen opgevallen dat er 
in de buurt van MacDonald’s door het bedrijf de 
rommel regelmatig goed wordt opgeruimd. Wat 
verder weg ligt er soms nog wel papierafval op 
straat.

Veel van de hierboven genoemde punten zijn al opgelost of er wordt aan gewerkt!
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In augustus jl. werd bekend dat de gemeente Venlo van plan was om een Jongeren Ontmoetings 
Plek (JOP) aan de Drink in Tegelen te gaan plaatsen. Sindsdien is er in de omgeving commotie 
ontstaan. Frank Nooijens, regisseur jeugdoverlast bij de gemeente Venlo, vertelt u daarom hier 
wat meer over de aanpak van overlast door hangjongeren in Tegelen. 

De gemeente Venlo is al enkele jaren bezig met de aanpak van de overlast van de jongeren in Tegelen. 
Als er sprake was van overlast, spraken politie en straatcoaches de jongeren telkens aan op hun 
gedrag. De jongeren werden weggestuurd van de plekken waar ze overlast veroorzaakten. Deze 
aanpak bleek echter niet te werken. De overlast verplaatste zich nl. alleen maar. Bovendien voelden 
de jongeren zich opgejaagd en waren daardoor niet meer aanspreekbaar. Deze aanpak had dus geen 
succes. Daarom besloten we begin 2012 om het over een andere boeg te gooien. 

Nieuwe aanpak
De aanpak van de overlast richt zich nu op drie aandachtsgebieden: 

Domeinaanpak: De omgeving en de bewoners:
Als er daadwerkelijk sprake is van overlast van hangjongeren op een plek in Tegelen dan bekijken 
we waarom die hangplek dan zo aantrekkelijk is. We bekijken welke oplossingen er zijn om de 
overlast tegen te gaan. U kunt dan bijv. denken aan het snoeien van bomen en struiken, extra 
verlichting en-of afvalbakken plaatsen. Een andere oplossing is bijv. om bewoners en jongeren 
met elkaar in contact te brengen, om wederzijds begrip te creëren. Maar ook het plaatsen van een 
JOP en die vervolgens dagelijks bezoeken door politie, straatcoaches en jongerenwerkers kan een 
oplossing zijn om hangen op een goede plek juist toe te staan. 
Groepsaanpak: 
De jongeren worden als groep geanalyseerd. Daarbij kijken we wat de bindende factor is van de 
groep. We onderzoeken hoe we de jongeren als groep verder kunnen helpen. Misschien hebben 
ze wel behoefte aan een andere vrijetijdsbesteding (voetbaltoernooi, lidmaatschap van een 
vereniging). Ook zetten we in op vermindering van alcohol en wietgebruik, als daar in de groep 
sprake van is).
Individuele aanpak:
Jongeren die overlast geven, worden verder altijd individueel besproken in het Wijkgericht 
Jongeren Overleg. Als het nodig is, helpen we hen met hun problemen, door ze vertrouwen te 
geven en door ze verder helpen hun leven weer op de rit te krijgen. Als jongeren niet mee werken en 
alleen maar strafbare feiten blijven plegen, worden ze strafrechtelijk aangepakt.

Samenwerking
De gemeente werkt in deze nieuwe aanpak intensief samen met o.a. politie, bureau jeugdzorg, 
leerplichtambtenaren, jongerenwerkers, het Vincent van Gogh instituut, de straatcoaches, het OM 
en andere hulpinstanties. Hierbij missen we eigenlijk nog een heel belangrijke partij: de inwoners. Dat 
is soms begrijpelijk, want als er hangjongeren zijn, voelen inwoners zich vaak onveilig. Ook al doen 
de jongeren niets anders dan alleen maar gezellig bij elkaar staan. Toch is de hulp van u als burger 
onmisbaar. 

De Marokkaanse gemeenschap in Tegelen heeft haar hulp al toegezegd. Zij hebben zelf al enkele 
voorlichtingsavonden georganiseerd, waarbij onderstreept werd dat de aanpak van de jeugdoverlast 

HANGPLEK AAN DE DRINK

1.

2.

3.
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ook een verantwoordelijkheid van de ouders zelf is. Dit heeft geleid tot enthousiaste reacties.
Er hebben zich al tien Marokkaanse vaders gemeld als buurtvader. Nadat ze een cursus hebben 
gevolgd gaan ze de komende weken elke vrijdag en zaterdag (herkenbaar) de straat op om jongeren 
aan te spreken op hun gedrag en verder te helpen. Daarnaast gaan straatcoaches, politie en 
jongerenwerkers nog steeds elke avond om toerbeurten met hetzelfde doel de straat op.

Jongeren in onze maatschappij
Jongeren maken nu eenmaal deel uit van onze maatschappij. Ze zoeken elkaar op in het proces naar 
volwassenheid. Ik ben van mening dat wij met zijn allen de jongeren daarbij moeten helpen, door 
hen een toekomstperspectief te bieden dat ze nu in vele gevallen niet hebben. Bovendien heeft niet 
iedereen het geluk om op te groeien in een stabiele veilige thuissituatie.

Tenslotte ben ik me bewust van het feit dat jongeren in deze leeftijd de grenzen opzoeken van wat wel 
en niet meer toelaatbaar is. Dat is iets van alle tijden, ook toen u jong was. Het is onze taak om onze 
jongeren te wijzen op die grenzen. Om ze aan te spreken. En als het niet anders kan, niet schromen om 
de jongeren in het uiterste geval strafrechtelijk aan te pakken.

De komende weken ga ik met het actiecomité “geen JOP aan de Drink”, het wijkoverleg en diverse 
maatschappelijke instanties in overleg hoe we samen de jongerenoverlast aan kunnen pakken en gaan 
we samen zoeken naar een geschikte plek waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

Op veel plaatsen in Limburg staan in dorpen en 
langs veldwegen nog kruisbeelden. Dit is onder 
meer overgebleven uit ons rijke roomse leven van 
weleer. 

In het oude deel van Tegelen staat in de 
Oudemarktstraat, onder de donkerte van  een 
lindeboom, ook nog zo’n veldkruis. Het is net voor 
de stam van de boom geplaatst, met een gebed op 
een schildje  dat je kunt lezen/bidden en natuurlijk een 
plaatsje waar men bloemen kan plaatsen.

Het bijzondere is dat dit kruis onderhouden wordt 
door een Poolse familie die hier dichtbij woont. Vooral 
de vrouw van het gezin besteedt hier veel aandacht 
aan.  Altijd staan er bloemen als eerbetoon. Ja, 
zegt haar man die heel goed Nederlands spreekt 
met overtuiging; wij zijn katholiek en in Polen is 
dat vanzelfsprekend! In Nederland is dat minder 
vanzelfsprekend, maar de buurt vindt het geweldig 
dat deze Poolse mensen dit zo mooi onderhouden.

Namens de wijkraad en ook de Tegelse gemeenschap 
zeggen wij: “bedankt voor dit goede initiatief”.

KRUISBEELD IN OUD TEGELEN
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DE BONGERD BLIJFT DEFINITIEF OPEN

Deze berichtgeving heeft lang op zich laten wachten. Partijen hebben flink met elkaar 
onderhandeld, er is gekeken naar de wensen en behoeftes van de wijk en uiteindelijk is er een 
goed resultaat geboekt. 

De Bongerd blijft definitief open 
en gaat verder als Huis van 
de Wijk centrum Tegelen. De 
locatie zal geëxploiteerd worden 
door  de  ondernemers  van 
Ontmoetingscentrum De Hinkelbaan, 
die een deel van hun bedrijf verhuizen 
naar deze locatie. Deze ondernemers 
zijn bereid om op een sociale manier 
te gaan werken vanuit de nieuwe visie 
van de Gemeente Venlo voor wat 
betreft ‘Huizen van de Wijk’. 
Zo zal er ruimte zijn voor samen-
werking met diverse andere orga-
nisaties en partijen waaronder zorg-
ondersteuners, Allerzorg, Gemeente 
Venlo, Pass Partout Zorg, de Wijkraad, 

SeniorWeb Tegelen en diverse verenigingen, etc. etc. Het Huis van de Wijk Hinkelbaan/Bongerd 
is een ontmoetingsplek voor buurt- en wijkbewoners. Men kan hier terecht voor een zinvolle 
dagbesteding, open inloop, een kopje koffie, een spelletje, zorgvragen, het Eetpunt, buurt- en wijk 
activiteiten, biljarten, seniorengym en zaalverhuur.  Het Huis van de Wijk is voor iedereen, wij kunnen 
er samen een leuke plek van maken! Het Huis van de Wijk moet fungeren als een springplank 
om ideeën en activiteiten uit de wijk te bundelen en te realiseren. Mensen met ideeën voor een 
activiteiten kunnen dit in samenwerking met het team van Huis van de Wijk inventariseren en kijken 
hoe e.e.a. kan worden gerealiseerd.  Even een korte uitleg van de diensten die op dit moment 
geboden worden door het Huis van de Wijk Hinkelbaan/Bongerd:

Het Eetpunt:
Het Eetpunt is een mogelijkheid voor buurt- en wijkbewoners om gezamenlijk een warme maaltijd 
te nuttigen voor een vaste prijs. Men krijgt een driegangenmenu bestaande uit een soep, een 
hoofdgerecht en tot slot een toetje. De startdatum volgt nog. 

Dagvoorziening volwassenen: 
De dagvoorziening zorgt voor een zinvolle dagbesteding voor alle mensen die willen deelnemen. Er 
wordt gekeken naar de mogelijkheden en creativiteit van de deelnemers. Mensen mogen altijd zelf 
bepalen aan welke activiteit(en) ze deel willen nemen en aangeven waar ondersteuning bij nodig is.
 
Open Inloop: 
Deze open inloop is bedoeld voor mensen die, zonder een indicatie van het zorgkantoor,  toch 
graag een zinvolle dagbesteding willen hebben, samen met andere mensen. Ook kan men gewoon 
binnenlopen voor een gezellig praatje en een kopje koffie. 
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Zaalverhuur: 
Men kan ruimtes huren bij het Huis van de Wijk. Heeft u een vergadering, een verjaardag of een 
andere gelegenheid waar u een ruimte voor nodig heeft, dan kunt u kijken of er mogelijkheden zijn 
bij het Huis van de Wijk. Het team van het Huis van de Wijk helpt u graag met het organiseren van 
uw activiteit.

Biljart:
In de recreatieruimte staat een biljarttafel waar alle wijkbewoners gebruik van kunnen maken 
tegen een kleine vergoeding. De 
biljartvereniging is bijna iedere middag 
aanwezig.

Internetcafé:
Op maandagmiddag van 14.00 -16.00 
uur zijn senioren (55+) welkom met 
vragen op computergebied. Ook kunt u 
-onder begeleiding- gebruik maken van 
de aanwezige laptops om te Internetten 
en uw e-mail bekijken. Uw eigen 
laptop meebrengen is toegestaan. 
Het internetcafé wordt verzorgd door 
SeniorWeb Tegelen (zie ook: www.
seniorwebtegelen.nl ) 

Wijkactiviteiten:
Dit zijn activiteiten die door diverse 
organisaties en verenigingen worden 
georganiseerd. Zo is er altijd op de 
tweede woensdag van de maand een 
muziekmiddag. Iedere maandag- en 
woendag morgen is er seniorengym 
en iedere maandagmiddag is er 
koersballen.
Op onze locatie, gelegen aan de 
Gasthuisstraat, blijft de kinderopvang 
van de Hinkelbaan actief en ook hier 
komen nieuwe diensten. Zo hebben 
wij flexibele openingstijden voor de 
voorschoolse kinderopvang (vanaf 6.30 
uur) en voor de naschoolse opvang (tot 
19.00 uur).
Ook kunnen kinderen van kinderopvang 
‘s avonds warm eten. Wij gaan iedere 
maand een keer op excursie en er worden diverse activiteiten georganiseerd waarbij kinderen hun 
vrienden of vriendinnetjes mee mogen nemen.

De Hinkelbaan is tevens een samenwerking aangegaan met Passe Partout Zorg, die de kinder-  en 
logeeropvang verzorgen voor kinderen met een PGB. Dus ook kinderen met een zorgvraag kunnen 
nu bij ons terecht en deze zorg zal door het team van Passe Partout Zorg worden opgepakt. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met het team van de Hinkelbaan/Bongerd: Shariselle 
Peeters tel. 06-26720727 en/of Monique van Tilborgh tel. 06-50957037.
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Zoals u ongetwijfeld heeft opgemerkt is de zitkuil aan de Kerkstraat afgelopen zomer geruimd. 
Dit tot groot ongenoegen van veel wijkbewoners, bezoekers van de Kerkstraat en natuurlijk de 
wijkraad.  

Als een donderslag bij heldere hemel, reden op maandag 2 juli de gravers en grijpers de zitkuil in, 
deden hun werk, en aan het einde van de dag was de kop van de Kerkstraat onherkenbaar verminkt. 
Zelfs de mooie bomen, het allerlaatste stukje groen in de winkelstraat, werden niet gespaard. De 
bomen werden als luciferhoutjes geknakt, hetgeen voor velen een trieste zomervakantie inluidde. 

Triest omdat wij het ruimen van de zitkuil niet begrijpen. De zitkuil was het laatste speelplekje in dit 
deel van de wijk, waar dagelijks veel gebruik van werd gemaakt door ouders en hun kinderen. Bij mooi 
weer kwamen de ouderen uit de wijk hier samen, om de dag door te spreken en hun sociale contacten 
op peil te houden. Tevens werd de plek vaak gebruikt door verenigingen, koren en clubs, om zich te 
presenteren aan het winkelende Tegelse publiek. Dit alles zal nu verleden tijd zijn. 

Het moment van ruiming was niet 
alleen onverwacht, maar kwam ook 
op een zeer vreemd moment. Na 
ruiming heeft de bouw vervolgens 
de hele zomervakantie stilgelegen. 
Bewoners en klanten hebben weken 
tegen hoge hekken aangekeken 
zonder dat er ook maar enkele 
bouwactiviteiten te bespeuren 
waren. Gedurende deze periode 
gaf enkel een smal paadje toegang 
tot de Kerkstraat. In geval van een 
calamiteit, zou een deel van de straat 
onbereikbaar zijn geweest. Gevaarlijk 
en ondoordacht! 

Hoe is het overigens mogelijk dat de 
gemeente een vergunning afgeeft om de zitkuil te bebouwen? Is de gemeente eigenlijk wel op de 
hoogte van de verloedering van onze winkelstraat? Brengen de ambtenaren die hier verantwoordelijk 
voor zijn, wel eens een bezoek aan het centrum van Tegelen?Er is momenteel zoveel leegstand, dat wij 
met angst en beven de toekomst van de winkelstraat tegemoet zien. De verpaupering slaat toe, zeker 
nu in de wandelgangen wordt gefluisterd dat er binnenkort nog meer zaken hun deuren zullen sluiten. 
Wij kunnen ons niet voorstellen dat de Tegelse winkeliersvereniging dit allemaal goedkeurt. Wat vinden 
zij van de verpaupering? Maken zij zich geen zorgen over hun toekomst, hun winkelstraat? De wijkraad 
doet dit in ieder geval wel!

In 2009 en 2010 hebben wij door middel van brieven de toenmalige burgemeester gevraagd de 
bouwplannen te herzien en de zitkuil te handhaven. Ook de bewoners van de Raadhuislaan en de 
Kerkstraat hebben dit gedaan. Dit alles zonder enig resultaat. De hele gang van zaken is volgens ons 
niet volgens de normale procedure verlopen. De gemeente is nalatig geweest in de communicatie met 
wijkbewoners en de wijkraad. Helaas kunnen we dit alles niet meer terugdraaien, maar we kunnen wel 
aangeven dat we door de gemeente Venlo onbehoorlijk behandeld zijn. Helaas moeten wij met veel 
ongenoegen de verdere bouwactiviteiten op de Kerkstraat volgen. 

ZITKUIL AAN DE KERKSTRAAT GERUIMD!



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  9  ■  n r.  3  ■  ok tober  2012

11

Het algemeen bestuur van de Stichting, 
waarin onder meer ook de wijkraad 
vertegenwoordigd is, zet zich in om het 
mozaïek op de gevel van 
Martinushof te behouden.

Het dagelijks bestuur van de 
genoemde stichting bestaande 
uit de heren Visschers, Smeets, 
Fokkens en Aldewereld heeft er 
de afgelopen maanden veel 
werk in gestoken om dat voor 
elkaar te krijgen. 
Al in oktober had het bestuur alle voorbereidingen 
getroffen en werden de afspraken met de 
gemeente afgerond. De gemeente wilde daarop 
eerst alles juridisch laten bekijken en dat heeft 
uiteindelijk een paar maanden geduurd. 
Probleem was het gegeven dat zowel met drie 
partijen (gemeente, zorggroep en stichting) als 
met de erfgenamen van kunstenaar Wilschut 
afspraken gemaakt moesten worden, zodat de 
gemeente later niet aansprakelijk gesteld kan 

worden. Tenslotte is gekozen is om een 
tweetraps actie in te zetten. 
De eerste stap is een overeenkomst tussen 

gemeente en zorggroep, waarbij 
de zorggroep het mozaïek 
overdraagt aan de gemeente. In 
de tweede stap draagt de 
gemeente  de verant-
woordelijkheid en het eigen-
domsrecht over aan de stich-
ting, waarbij de gemeente wel 
zorgt voor de opslag en de 
conservering van het kunst-

werk.
De stichting zal zorgen voor het binnenhalen van 
voldoende geldelijke middelen om volledige 
restauratie te realiseren. Tevens zal de stichting 
een geschikte locatie moeten zien te vinden om 
het mozaïek terug te plaatsen.
Gehoopt wordt het mozaïek voor de winter van 
de muur te krijgen om onherstelbare schade te 
voorkomen. Er is helaas al veel kapot gegaan.
Wij zullen u op de hoogte houden!

STAND VAN ZAKEN MOZAïEK MARTINUSHOF
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Zaterdag 15 september jl. vond op het terrein van Martinushof de jaarlijkse Buurtsportspelen 
van wijkraad De Noordkern plaats. Alle jongeren uit de wijk waren via de basisscholen 
uitgenodigd voor deze gezellige middag in de sfeervolle voortuin aan de Raadhuislaan.  

Scouting Tichlouw was van de partij en zette een mooi parcours op, vanwaar de kinderen konden 
abseilen. Ook konden de kinderen houten palen sjorren. Op de schietbaan van schutterij Sint Anthonius 
konden kinderen hun schietkennis testen. 

Ook was het Ithaka Science Centre present. Onder begeleiding konden de aanwezige kinderen een 
bootje maken van uiteenlopend materiaal. Daarna werd het vaartuig getest op de “vaarwaardigheid”. 
Onder de luide klanken van DJ Bob Smeets konden kinderen zich laten schminken.  

Stichting Kindervakantiewerk Tegelen organiseerde een aantal activiteiten, waaronder blikkengooien en 
het bibberspel, waarbij leuke prijsjes te winnen waren. Een groot luchtkussen, de aanwezige hoogwerker 
van Ziut en een survivalbaan maakten het programma compleet. 

De organisatie wil iedereen die geholpen heeft, heel hartelijk bedanken voor alle inzet en verleende 
diensten. Want alleen hierdoor is deze middag geslaagd. Alle aanwezige kinderen, en hopelijk ook hun 
ouders en grootouders, hebben zich erg goed geamuseerd. En hier was deze middag natuurlijk voor 
bedoeld! 

BUURTSPORTSPELEN DE NOORDKERN
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Net voor de zomervakantie werd het kunstwerk “Prijzenkast van Sint Jozef” op plein 1817 
onthuld. Dat was een feest voor de kunstenaar, de gemeente en natuurlijk voor de leerlingen 
en het personeel van de St. Jozefschool. Meteen na de onthulling werd het kunstwerk weer 
verwijderd omdat het nog gepolijst moest worden. Dat karwei is nu afgewerkt en staat de 
“Prijzenkast van Sint Jozef” te prijken op het plein voor de St. Jozefschool! 

Het  kustwerk is ontworpen en gerealiseerd door de kunstenaar Frank Halmans. De kunstenaar 
heeft zich laten inspireren door het thema “grens”. In 1817 werd Napoleon verslagen en werd de 
grens tussen Nederland en Duitsland opnieuw getrokken. Sindsdien hoort Tegelen bij Nederland. 
Daarnaast overschrijden de kinderen die de basisschool verlaten in groep 8 een psychologische 
grens; ze beginnen een nieuwe spannende periode in hun leven. De grens wordt gesymboliseerd 
door een drietal grote metalen bekers op een vierkante sokkel. De kinderen van basisschool 
St.Jozef  mogen telkens, voordat zij de school verlaten, hun naam en jaartal graveren op losse 
plaatjes. De plaatjes worden vervolgens op de bekers bevestigd. Op deze manier wordt geleidelijk 
de geschiedenis van de schoolkinderen zichtbaar en kunnen ze jaren later nog teruglezen waar hun 
carrière begon! 

De namen van de kinderen van groep 8 die de school afgelopen schooljaar hebben verlaten,  staan 
er al op. Het is zeker de moeite waard om dat eens ter plaatse te gaan bekijken!

DE PRIJZENKAST VAN DE 
SINT JOZEFSCHOOL OP PLEIN 1817
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Al vele jaren geleden, in het jaar 2005, trokken de bewoners van het Maasveld aan de bel 
over blauwalgen in de plassen in hun wijk. Bij realisatie van de wijk Maasveld zijn op de 
rand tussen de oude en de nieuwe bebouwing waterpartijen aangelegd met een recreatieve 
en esthetische functie. Doordat er geen constante aanvoer van vers water is, staat de 
waterkwaliteit met name in de zomermaanden onder druk

De wijkraad heeft toen in eerste instantie gevraagd voor een fontein in de plas op de hoek van de 
Riviersingel. Dit om stroming en zuurstof in het water te behouden, waardoor de algenkwaal wel 
af zou nemen. De prijs van zulke pomp werd opgevraagd en bleek toen veel te duur te zijn. Een 
verdere optie was vanuit de steilrand een leiding aan te leggen naar de plassen om zodoende 
aanvoer van vers water te creëren. Volgens drs. Nico Buytendijk was dit mogelijk.

Helaas heeft het veel te lang geduurd alvorens hieraan begonnen werd. Na vaak en lang 
aandringen van de wijkraad heeft men toch besloten om met de aanleg te beginnen. Na de 
zomervakantie is men aan de slag gegaan met de aanleg van de persleiding. Hierdoor is de 
aanvoer van oppervlaktewater uit o.a. de Hulsfortlossing mogelijk. De waterpartijen kunnen dan 
beter op peil worden gehouden en er is bovendien sprake van doorstroming, hetgeen een gunstige 
invloed heeft op de waterkwaliteit. 

WATERPLASSEN MAASVELD
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WWW.DENOORDKERN.NL

KERST   SPECIAL  2012
Met de wintermaanden in het ver-schiet doet het ons bijzonder veel plezier dat wij, “Stef & 
Annelies”, u kunnen mededelen dat wij, op veler verzoek, in 2012 ook een kerst special in De 
Bongerd zullen verzorgen.

Deze special (2 x 45 minuten) bestaat uit 2 gedeeltes waarbij wij u vóór de pauze een kerstprogramma 
presenteren dat bestaat uit een eigentijds, zelf geschreven kerst-verhaal dat wordt afgewisseld met 
sfeerliederen die hier perfect bij aansluiten. Het tweede gedeelte, na de pauze, is een stuk luchtiger. 
U heeft immers al drie kwartier aandachtig moeten luisteren, dus is het nu tijd voor gezellige muziek 
waarop meegezongen kan worden, gedanst, maar gewoon luisteren kan natuurlijk ook. 

Dit programma, dat wij presenteren tussen 14.30 uur en 16.30 uur, zal worden gehouden in De 
Bongerd en wel op:

WOENSDAGMIDDAG  19  DECEMBER

De zaal in de Bongerd is open vanaf 14.00 uur en de vergoeding bedraagt € 3,50.  
Mocht u deze kerst special bij willen wonen, dan verzoeken wij u, dit in verband met de grote 
belangstelling en om teleurstellingen te voorkomen, om tijdig contact op te willen nemen met:
Corrie Schrömbges: Raadhuislaan  84 / 06 – 42 01 79 97

KERST   SPECIAL  2012
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