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In deze laatste uitgave van 2013 wil ik graag 
even terugblikken op het afgelopen jaar. In het 
begin van het jaar was er nog veel onduidelijk 
over het voortbestaan van de  wijkkrant, maar 
zie hier, het jaar is alweer bijna voorbij en we zijn 
er nog steeds. De inmiddels bijna afgeronde 
werkzaamheden in het centrum hebben goede 
maar ook vele kritische noten. Veel mensen 
hebben de weg naar ons gevonden en via de 
post of mail hun klachten kenbaar gemaakt. 
Hartelijk bedankt daarvoor. Wij bundelen deze  
klachten en gaan daarmee naar de projectleider 
en de gemeente. In deze wijkkrant vindt u een 
opsomming van de klachten. 
In juni werd het geheel gerestaureerde 
Kranenbreukershuis geopend. Een knap staaltje 
van bouwkunst! We hebben in dit jaar wat af 
vergaderd over het Huis van de Wijk. Een en 
ander staat er op korte termijn te gebeuren. In de 
komende tijd van (nog meer) bezuinigen zullen we 
zelf de handjes wat meer uit de mouwen moeten 
steken en zullen we samen de zorg moeten gaan 
dragen voor de wijk. In onze eerste wijkkrant 
van 2014 komen we hier uitvoerig op terug. Nu 
de dagen korter worden en we meer tijd in huis 
zullen doorbrengen, is het misschien een idee om 
na te denken of we zelf niet enkele uurtjes de tijd 
hebben om bijvoorbeeld een handje toe te steken 
naar onze medemens. Als dat u iets lijkt, laat het 
ons weten en wij zorgen ervoor dat u naar de 
juiste plek gestuurd wordt. 
Verder wens ik u namens alle leden van wijkraad 
De Noordkern hele fijne feestdagen en een 
gezond en gelukkig 2014 toe.

Ger Hensen
Voorzitter
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Door de bezuinigingen van de laatste  jaren is het duidelijk dat de gemeente veel minder geld 
kan uitgeven aan het onderhoud van het groen in onze gemeente. Dat kunnen we jammer 
vinden omdat het er minder goed, of zelfs  slecht uitziet. Maar we kunnen ook zelf eens de 
handen uit de mouwen steken en de schoffel en hark eens ter hand nemen.  

Een deel van de bewoners van de 
Meidoornlaan heeft dit gedaan! Zij hebben 
de perken en heggen  geadopteerd en 
zorgen ervoor dat het er altijd piekfijn 
uitziet! Geen ergernissen dus, omdat het 
een zootje dreigt te worden.  
Als er op een zaterdagochtend gewerkt 
is, wordt na afloop koffie gedronken en de 
buurtnieuwtjes worden uitgewisseld. Het 
voelt dan gewoon goed en leuk om deze 
bijdrage te kunnen  leveren.

Als er andere straten of buurten zijn 
die zo’n initiatief willen nemen, neem 
dan contact op met ons via wijkraad.
de.noordkern@hotmail.com  Wij helpen u  contact leggen en  houden met de gemeentelijke dienst.

Groenrondgang in de wijk
Op 30 oktober jl. hebben leden van de wijkraad met mensen van de gemeente, een herfstronde 
gemaakt door de wijk. Dit wordt jaarlijks gedaan om klachten en suggesties van bewoners na te zien 
en problemen eventueel te verhelpen of te voorkomen. Hieronder een lijstje van punten waaraan 
aandacht besteed gaat worden:

Kasteellaan, stronken goudiepen verwijderen en verder de rest van de bomen controleren.
Schuttersterrein,  bosplantsoen uitdunnen voor meer zicht.(i.v.m vernielingen)
Sint Annastraat, paarden astanjes verwijderen.
Heilig Hartkerk, snoeien plantsoen rondom
Holtmuhlestraat, verwijderen solheesters
Hulsterdreef, wortelopslag acacia’s verwijderen (eventueel uitdunnen van plantsoenen)
Venloseweg,  Verwijderen 3 lindebomen en de rest opsnoeien
Muntstraat, boomspiegels evt. beplanten met pyrachanta’s. Tevens snoeien plantsoenen langs de 
kloostermuur.
Plechelmusstraat, nieuwe kerstboom picea omorika van ongeveer 2,50 meter hoog.
Zilverplak, groenstroken twee keer per jaar maaien.
Sint Jozefkerk, bomen opsnoeien, lantaarnpaal vrij snoeien, bij de friteskraam aan de Broeklaan de 
boom opsnoeien.
Bongerdstraat, invaliden parkeerplaats t.o De Maan vrij snoeien.
Plantsoen aan Arienstraat t/o Goselingstraat, opnieuw beplanten.
Pad doorgang van Wylderbeekstraat naar Broeklaan, bord verboden voor fietsers vrij snoeien, en 
tevens sluis verplaatsen zodat o.a. rolstoelen er normaal door kunnen rijden.  

De bovengenoemde punten worden dit seizoen in behandeling genomen. 

GROEN, SAMEN DOEN!GROEN, SAMEN DOEN!
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HERDENKINGSMONuMENt GEPlAAtSt 
OP HEt WIlHElMINAPlEIN

Op het Wilhelminaplein in tegelen is op donderdag 24 oktober een herdenkingsmonument 
geplaatst. Het monument, dat ten zuiden van de Sint Martinuskerk staat, verwijst naar het 
kerkhof dat eeuwenlang rondom deze kerk lag. De steen werd geplaatst door de gemeente 
Venlo in samenwerking met de Sint Martinusparochie

In 2007 en 2010 werd een deel van het kerkhof archeologisch onderzocht en opgegraven voor 
de bouw van de nieuwe appartementen op het Wilhelminaplein. De stoffelijke resten zijn in 2010 
herbegraven op de begraafplaats aan de Kerkhoflaan. Het overige deel van het kerkhof nabij de 
kerk, dat nog voor een deel uit de Middeleeuwen stamt, is ondergronds bewaard gebleven en 
bevindt zich voor een deel onder de bestrating rondom de kerk en onder het plantsoen dat naast 
de kerk is aangelegd. Het plantsoen verwijst samen met het herdenkingsmonument naar het oude 
kerkhof. Op de foto’s is de gehele herdenkingssteen en het opschrift van de steen te lezen.

De steen werd geplaatst ter nagedachtenis van alle overledenen die de afgelopen eeuwen om 
en nabij de Sint Martinuskerk zijn begraven. De steen komt te staan in het vierkante vak, dat in 
de bestrating bij het nieuwe plantsoen naast de kerk is aangegeven. Het vak markeert een oud 
familiegraf met grafkelders, die ondergronds bewaard zijn gebleven.
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Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? Iets waarmee u onze wijk een stukje 
gezelliger of mooier kunt maken? De gemeente Venlo geeft  inwoners met goede ideeën 
graag een steuntje in de rug om hun ideeën te verwezenlijken. Die burgerkracht hebben we 
keihard nodig. Daarom wil de gemeente Venlo met het SAM-fonds inwoners ondersteunen en 
stimuleren die iets voor hun wijk willen doen.  SAM staat voor Stad van Actieve Mensen. 

Wat is het SAM-fonds?
Het SAM-fonds is vooral bedoeld voor ideeën die de onderlinge betrokkenheid in de wijk vergroten, 
zoals een idee dat blijvende ontmoeting en samenwerking in de wijk een impuls geeft. Het kan gaan om 
ideeën op het gebied van zorg, gezondheid, welzijn, veiligheid, cultuur of sport. Ook ideeën voor het 
verbeteren van de fysieke leefomgeving kunt u indienen. Denk daarbij eens aan werkzaamheden die 
tot nog toe door de gemeente worden uitgevoerd, maar die bewoners net zo goed zelf kunnen doen. 
Bijvoorbeeld het onderhoud van de plantsoenen. Meer zelf met buurtgenoten en minder gemeente, dat 
is wat het SAM-fonds wil stimuleren.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het SAM-fonds kunt u uw idee bij de gemeente 
doorgeven via het aanvraagformulier dat u vindt op de website www.venlo.nl

U kunt een waardebon van maximaal € 5.000,- ontvangen voor de uitvoering van uw idee. 

Er zijn wel een aantal eisen waar uw idee aan moet voldoen:
• Het idee draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij elkaar en bij hun straat/

buurt/wijk.
• Het idee sluit aan bij de behoeften van de wijk of een probleem in de wijk.
• Er is draagvlak voor het idee in de wijk.
• Bewoners voeren het idee zelf uit. 
• Uiteraard is het idee niet in strijd met de wet.

De ideeën worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Het college van burgemeester en wethouder 
neemt één keer per maand een besluit over de aanvragen. Kort daarna worden de initiatiefnemers 
geïnformeerd. In vakantieperiodes kan dit iets langer duren. 

Dient u verder nog ergens rekening mee houden?
• U moet de waardebon uiteraard inzetten voor de uitvoering van uw idee.
• Het idee moet binnen zes maanden na de toekenning worden uitgevoerd.
• Na de uitvoering informeert u de gemeente hierover, inclusief beeldmateriaal en financiële 

verantwoording
• Geld dat overblijft na de uitvoering gaat terug naar de gemeente. 

Er zijn veel mensen in onze wijk die een steentje willen bijdragen, die anderen willen helpen en die goede 
ideeën hebben voor hun wijk. Op onze openbare vergaderingen horen wij geregeld dat bewoners actief 
zijn. De uitgelezen kans dus om nu van dit initiatief gebruik te maken.

SAM-fONDS VAN DE GEMEENtE VENlO
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VERGADERING D.D.  22 OKt.  2013

Bespreking verslag van: Bewoners doen hun 
woordje van dinsdag 3 september 2013: 
Terugkoppeling verkeersproblematiek en de  
parkeerproblemen terrrein Karwei, Intratuin en 
McDonalds. Vanuit de Lokale Democraten is 
het plan om een fietsplan te realiseren. Zodat 
de verkeerssituatie voor fietsers in elk geval 
veiliger en overzichtelijker maakt. Dit wordt in de 
Gemeente Raad meegenomen.

NIEuWE ZAKEN DIE IN DE WIJK lEVEN 

✮De doorgang van de Wilderbeekstraat naar 
de Broeklaan is voor rolstoelers niet of nauwelijks 
toegankelijk, omdat er hekken geplaatst zijn in het 
voetpad. Het voetpadbord is verscholen in het 
groen. Hier en elders in deze wijk parkeren auto’s 
op de stoep, waarbij deze de doorgang voor 
voetgangers en rolstoelers verhinderen. Actie: 
Wordt meegenomen in de verkeersronde. Actie: 
Parkeerprobleem opnemen door buurtpreventie

✮De kruising Wilderbeekstraat/Van 
Wevelickhovenstraat is erg onoverzichtelijk 
door geparkeerde auto’s van buurtbewoners 
en busjes van de school. Tevens is er veel 
overlast van de vallende bladeren. Actie: Wordt 
meegenomen in de groenrondgang. Bewoners 
kunnen in gesprek gaan met de school en 
bewoners wat betreft de parkeeroverlast.

✮De Broeklaan is tegenwoordig een 

eenrichtingsstraat. Deze is voorzien van een 
verkeerslicht bij het zebrapad. Dagelijks wordt 
deze oversteek gebruikt door vele schoolgaande 
kinderen. Helaas komt het vaak voor dat het 
eenrichtingsverkeer en de verkeerslichten 
genegeerd worden door automobilisten. Tevens 
komt het geregeld voor dat er te hard gereden 
wordt. Actie: In overleg van school en ouders 
dit punt veiliger maken. Bewoner zal dit punt op 
school kenbaar maken en samen met de school 
kijken naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld om 
met klaar-overs te werken. 

✮Wanneer wordt er met de riolering op de 
Ariensstraat begonnen?? Actie: Wordt bekeken.

✮De bewegwijzering binnen onze wijk en de 
rest van de gemeente klopt niet helemaal. Actie: 
Hiervoor is al een plan opgezet en dit wordt door 
de gemeente opgepakt

✮Buurtbewoners hebben verschillende 
opmerkingen en klachten met betrekking tot het 
vernieuwde Wilhelminaplein:
• Ingang Wilhelminaplein parkeerplaatsen 

onduidelijk
• Bord invalidenparkeerplaats is niet zichtbaar
• De aanleg van het verkeersciculatieplan 

zorgt voor veel extra kilometers omrijden
• Idee: Straatnaambordje op het 

Wilhlminaplein met “Wilhelminaplein” 
Actie: Alle klachten met betrekking tot het 
Wilhelminaplein worden gebundeld en bij de 
evaluatie van het Wilhelminaplein meegenomen.

         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

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



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  10  ■  n r.  4  ■  december  2013

6

EEN MENINGSVERScHIl MEt uW BuREN? 
BuuRtBEMIDDElING VENlO HElPt!

Sinds begin dit jaar is Buurtbemidddeling Venlo betrokken bij 81 geschillen tussen buren. 
Het gaat hierbij over een grote verscheidenheid van kleinere en grotere problemen die 
zich voordoen tussen buren waarbij een goed onderling gesprek niet (meer) makkelijk te 
voeren is. 

Overlast door hondengeblaf, te harde muziek, timmergeluiden, joelende kinderen, schelden 
over en weer, meningsverschillen over erfafscheiding of parkeerplaatsen, etc. Hoe gaat 
Buurtbemiddeling te werk? Een getrainde vrijwillige bemiddelaar gaat op huisbezoek en luistert 
naar het verhaal van de buur die de overlast ervaart. Gezamenlijk met de melder wordt dan 
bekeken welke stappen het best gezet kunnen worden naar de oplossing van het probleem. De 

cijfers tonen aan dat de helpende hand die door 
Buurtbemiddeling wordt geboden, veelal tot succes 
leidt. Zit u ook iets dwars dat u niet gemakkelijk met 
uw buren kunt bespreken? Belt u dan vrijblijvend 
met Buurtbemiddeling Venlo, tel. 077-3558840, 
of stuur een e-mail naar buurtbemiddelingvenlo@
gmail.com. Zie ook de website; www.
buurtbemiddelingvenlo.nl. Onze dienstverlening is 
vertrouwelijk, gratis en onafhankelijk.
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Op zaterdagmiddag 21 december zullen de leden van wijkraad de Noordkern vertegenwoordigd 
zijn op de Kerkstraat in tegelen. Zodoende willen we nog meer bewoners van onze wijk in 
aanraking brengen met het werk wat de wijkraad verricht. u kunt met de leden in gesprek gaan 
over de zaken die in de wijk leven of u kunt uw mening geven over lopende projecten. tevens 
stellen we het op prijs om van u te horen wat u van onze goedgelezen wijkkrant vindt.

Vanuit onze stand, die zal staan op de Kerkstraat ter hoogte van Chinees restaurant “De Maan”, zullen 
we zorgen voor een lekker hapje en een drankje. Op deze manier willen we de bewoners bedanken voor 
het vertrouwen dat we genieten onder onze wijkbewoners.  We hopen u allen te mogen begroeten!

KERStActIVItEItEN OP DE KERKStRAAt

PERIKElEN ROND HEt cENtRuMPlAN tEGElEN

Op onze laatste openbare vergaderingen was er nogal wat commentaar over het 
centrumplan zoals het er nu bij ligt. Ook zijn er verschillende mails binnengekomen met 
dit onderwerp. Hiervoor dank! Nu kan natuurlijk niet altijd alles naar wens van iedereen 
gemaakt worden, maar toch zijn er punten die zeker de moeite waard zijn om eens verder 
te bestuderen. We gaan geen prioriteiten stellen, maar dit zijn de punten die ter sprake zijn 
gekomen:.

Gasthuisstraat, de drempel die aangelegd is richting de Grotestraat is onzichtbaar door de kleur 
van de bestrating.
Wilhelminaplein, de bestrating is zeer hinderlijk voor mindervalide, onhandig voor voetgangers 
en de marktkooplui. Waar blijven de bankjes op het plein?
Grotestraat t.h.v. het Wilhelminaplein, het is niet duidelijk waar kinderwagens en invaliden over 
kunnen steken. Tevens zijn de grijze trottoirbanden onduidelijk.
Bushokjes aan het Wilhelminaplein, wanneer komen deze terug? 
Grotestraat, op enkele plaatsen staan lantaarnpalen( soms ook nog met reclameborden eraan) 
en afzetpaaltjes gevaarlijk dicht op het fietspad.
Grotestraat, er wordt erg vaak geparkeerd op plekken die daarvoor niet bestemd zijn.
30km-zone, dringende vraag om deze WEL door te trekken tot voorbij de Sint Jozefschool om 
veiligheid van de schoolgaande jeugd te garanderen, terwijl anderen zeggen dat deze juist NIET 
doorgetrokken moet gaan worden, zodat de doorstroming in en rond het centrum beter geregeld 
wordt.. 
Engerstraat, vanuit deze straat de Grotestraat oprijden wordt bemoeilijkt door het aanwezige 
bushokje. Onoverzichtelijk zicht op de weg.
Verkeerscirculatieplan, dit stuit vooral voor de bewoners van Oud-Teglelen op veel weerstand, 
omdat zij ver moeten omrijden om vanuit hun straat naar bijvoorbeeld het centrum of Op de 
Heide te rijden.
Verkeersborden op verschillende plekken, deze ontbreken op een aantal plaatsen, of zijn op 
sommige plaatsen niet goed zichtbaar.
Parkeerproblemen, wel of niet parkeren op het Wilhelminaplein of Smidsplein. Voor- en 
tegenstanders met hun argumenten zijn er genoeg.

Heeft u aanvullingen? Geef deze dan aan ons door via wijkraad.de.noordkern@homail.com 
zodat de lijst compleet gemaakt kan worden.
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In de afgelopen weken heeft de 
gemeente het speeltuintje aan 
de Meidoornlaan/Riviersingel, op 
initiatief van enkele dames uit de 
buurt, in zijn geheel opgeknapt. 

Het ziet er weer mooi uit! Het is 
jammer dat dat er niets gedaan 
is aan de drainage. Als er nu 
een flinke regenbui komt staat 
de zaak blank. Dit moet in de 
nabije toekomst nog eens 
nader bekeken worden. De 
buurtbewoners zullen het klein 
onderhoud van deze speelplek 
verder op zich nemen.

SPEEltuINtJE MEIDOORNlAAN/RIVIERSINGEl

De meeste mensen zullen niet weten dat er in de voormalige pastorie van de Sint 
Josephparochie een kapel gerealiseerd is. Deze kapel, toegewijd aan Sint Jozef, is 
te bereiken via het pad vanuit de Gulickstraat naar de pastorie.  De kapel is geopend op 
werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur.

Belangstellenden kunnen vrij naar binnenlopen  om even te bidden of te bezinnen. Er ligt een boek 
klaar om eventueel een intentie op schrift te zetten.

         Het interieur van de kapel.                                                              De Heilige Jozef

DE SINt JOSEPHKAPEl
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AllE WONINGINBRAKEN REAltIME OP POlItIE.Nl

Weet u hoeveel er ingebroken wordt in uw buurt? Sinds kort kunt u zelf zien waar en wanneer 
er in uw buurt werd ingebroken op de website politie.nl. 

Voor de politie in Nederland is het voor het eerst dat inwoners, bijna realtime, informatie krijgen 
over criminaliteit in hun eigen buurt. Misdaad in Kaart is nu gestart met woninginbraken en kan later 
worden uitgebreid met andere misdrijven, zoals fietsdiefstal en auto-inbraken.

Hoe werkt het?
Kijk op www.politie.nl en vul uw postcode in. Alle inbraken die in de afgelopen drie maanden bij u 
in de buurt zijn gepleegd worden getoond op een kaartje. Bijna realtime, met een vertraging van 
maximaal 24 uur. Wegens privacy van slachtoffers is het inzoomen mogelijk tot op wijkniveau. U 
kunt ook heel Nederland in beeld brengen en krijgt dan een actueel beeld van de spreiding van 
woninginbraken.

Waarom Misdaad in Kaart
“Als politie werken we  zoveel mogelijk samen met burgers aan de veiligheid in hun eigen wijk”, 
leggen wijkagenten Wiel Belemans en Michiel Cremers uit. “ Voorkomen van misdrijven is immers 
net zo belangrijk als het oplossen ervan.” Om goed samen te kunnen werken wil de politie zo open 
mogelijk informatie delen met burgers. “Met Misdaad in Kaart willen we bereiken dat mensen zich 
bewust worden van de noodzaak om maatregelen te nemen tegen woninginbraken én dat mensen 
alerter zijn in hun eigen buurt.”

Woninginbraken voorkómen
Eenvoudige maatregelen maken de kans dat u slachtoffer wordt van een woninginbraak al een stuk 
kleiner. Kijk voor tips op www.politie.nl onder woninginbraken. En ziet u iets verdachts in uw buurt? 
Bel dan 112! Daar pak je immers ook inbrekers mee!

MISDAAD IN KAARtMISDAAD IN KAARt

WWW.DENOORDKERN.Nl
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KuNSt IN ONZE WIJK

Bijna iedere inwoner van tegelen weet wel zo’n beetje het verhaal van het illustere stel.
Maar toch…..

Het is rond 1920, net na de eerste wereldoorlog. Dokter Rahier uit België heeft geen zin in de 
oorlog, ontvlucht zijn land en vestigt zich in Tegelen alwaar hij tot zijn dood zal wonen. Die jaren zijn 
de hoogtijdagen van de Tegelse horeca. Tegelen telt zo´n 3.000 inwoners en heeft maar liefst 130 
cafés en 4 bierbrouwerijen. Alleen al op de Hoogstraat zijn 12 cafés, waaronder dat van” Joes en 
Petatte Nelke”.  Zij hadden een huiskamercafé annex beugelbaan met voor die tijd een topomzet. 
Tijdens de Tegelse kermis werden er zo´n 1700 liter bier en 35 liter jenever verschud. Bovendien 
verkochten ze zo´n 1750 sigaren en haalden 88 mark aan dansgeld op!
De kermis van toen zag er natuurlijk heel anders uit. Men kon er bijvoorbeeld vechten met een beer, 
iets wat erg populair was bij de mannen. Als je de beer op de grond kreeg, kon je 5 mark verdienen 
en als je hem op zijn rug legde 10 mark.

Tot voor enkele jaren terug keken Joes en Petatte Nelke vanaf het begin van de Kerkstraat over het 
Wilhelmina plein. Het beeld is in 1997 uit speciale kalksteen gemaakt door Mathieu Knippenberg 
uit Baarlo.  Toen men aan de herinrichting van het Wilhelminaplein begon, was er op die plek geen 
plaats meer voor hen. Nu zijn ze verhuisd naar het Smidspleintje en kijken daar over het pleintje in 
de richting van de Posthuisstraat, vroeger beroemd vanwege de vele cafeetjes.
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In september al nodigde wethouder Jos teeuwen en zijn partij het cDA belangstellenden uit, 
met hem op de fiets te stappen, om knelpunten en problemen in de wijken aan hem duidelijk te 
maken. Natuurlijk wilde onze wijkraad de Noordkern dit aanbod niet laten lopen! Op zaterdag 23 
nov. stapten de betrokkenen op de fiets en gingen rond in onze wijk. Hieronder een kort verslag 
van hun bevindingen.

• Begin bij Intratuin. Bij de opening van Intratuin/Karwei leken er te weinig parkeerplaatsen hier te zijn 
maar dat blijkt nu niet het geval.

• Drunsel. Hondenuitrenplek en omgeving zien er nu goed uit. Geregeld onderhoud is blijvend 
noodzakelijk. Een belangrijk item voor de wijkraad.

• thorbeckestraat. Hier komt een pilotproject van het speelplekkenbeleid. Deze speelplek is 
helemaal verloederd en wordt binnenkort aangepakt. De gemeente moet zorgen om  samen met de 
bewoners te zorgen voor een goede invulling van alle speeltuintjes in groot Venlo.

• Holtmuhlestraat. Door het gedrag van sommige bewoners wordt de sfeer soms minder prettig. Het 
is jammer dat  in onze moderne samenleving dit niet kan verbeteren. Voor sommige bewoners wordt 
het leven daardoor moeilijker. Jammer!

• Steenweg langs het spoor. Van de straat af kun je zo naar het spoor lopen. Er is daar geen 
omheining. In goed overleg met Prorail zou de gemeente daar iets aan moeten doen.

• Paul Guillaumestraat. Hier is een grote kale vlakte. Sommige gedeelten zijn prima voor de  jeugd 
om daar te spelen. Er liggen al plannen voor een speelterrein. Toch dient deze plek goed in de gaten 
worden gehouden anders wordt het daar een rommeltje.  

• terrein Muntstraat/voormalig gemeentehuis/Gasthuisstraat/Martinushof. De wijkraad doet 
de suggestie om dit grote stuk grond om te bouwen tot een mooi park. Zeker als Martinushof 
gaat verdwijnen moet hier toch via een goed plan gerenoveerd gaan worden. Het is nuttig om dit 
“Parkplan” al bij de gemeente te droppen. Het zou een prachtige opwaardering zijn voor Tegelen 
centrum en een mooie entree voor de bezoekers van de Passiespelen.

fIEtSEN MEt DE WEtHOuDER
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Belangrijke contacten in de wijk
Op onze openbare vergaderingen merken wij dat veel 
wijkbewoners de weg niet weten naar de verschillende instanties 
in de wijk die hulp kunnen bieden. Daarom zetten wij hieronder 
een aantal handige contacten voor u op een rijtje met het 
bijbehorende telefoonnummer.
• Secretariaat wijkraad De Noordkern  077-7850143
• Buurtbemiddeling Venlo  077-3558840
• Meldpunt Gemeente Venlo 14077
• Jongerenwerkers Gemeente Venlo  06-52562844/  
     06-52562823 / 06-52562858
• Wijkagent De Noordkern  0900-8844
• Alarmnummer 112
• Centrale huisartsenpost Venlo  0900-8818
• Huis van de Wijk d’m Bongerd 077-851021
• Politie (geen spoed)    0900-8844
• Buurtpreventieteam   06-15250725

DE NOORDKERN
tEGElEN

OPENBARE VERGADERINGEN IN  2013

Dinsdag 28 januari 2014
Dinsdag 18 maart 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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