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Beste bewoners van onze wijk De Noordkern,

Misschien denkt u, alweer een wijkkrant? Dat klopt, 
dit is een extra editie volledig gewijd aan Het huis 
van de Wijk. U leest hier precies waar het is, hoe dit 
huis werkt en wat er te doen is.
Als voorzitter van uw wijkraad werk ik hier graag 
aan mee, want het is zo belangrijk dat het Huis van 
de Wijk goed gaat functioneren. Dit is en wordt nóg 
meer de centrale plek in de wijk. Waar bewoners 
zelf en samen met anderen van alles organiseren, 
deelnemen aan activiteiten en antwoorden krijgen 
op vragen. 
Ik was blij met de opkomst tijdens de 
informatiebijeenkomst op 8 april in d’m Bóngerd. 
Toch denk ik dat mensen nog veel vragen hebben, 
vragen die tijdens de bijeenkomst niet zijn gesteld. 
In dit nummer komen dan ook verschillende 
onderwerpen en mensen aan bod, die veel te 
vertellen hebben over alles wat te maken heeft met 
het Huis van de Wijk. 
In het Huis van de Wijk gebeurt al van alles, maar 
wat ik zelf nog graag zou zien is een Repair-cafe, 
zoals Venlo-Oost en Blerick dat al kennen: een plek 
waar vrijwilligers kleine reparaties doen voor andere 
die dit zelf niet kunnen. U ziet hier toch weer dat 
woord Vrijwilligers verschijnen, zoals ook in onze 
laatste editie van onze wijkkrant. Vrijwilligers: we 
hebben ze hard nodig! 
In september willen we ook het gezamenlijk 
georganiseerd pleinfeest van vorig jaar voortzetten. 
Verderop in deze krant leest u hier meer over. Ook 
in een volgende wijkkrant komen we daar nog 
uitvoerig op terug. 
Ik hoop dat na lezen van deze krant u het een en 
ander duidelijk is geworden. Mocht het niet zo zijn, 
schroom niet en laat het weten! Achterin deze krant 
vindt u een overzicht van alle contactpersonen. 

Veel leesplezier.
Ger Hensen
Voorzitter De Noordkern
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Het Huis van de Wijk is een inlooppunt voor iedereen in de wijk. U treft hier buurtgenoten, vrijwilligers, 
verenigingen en indien nodig ook beroepskrachten van zorginstanties en maatschappelijke 
instellingen. Oftewel, alles wat nodig is om zo lang en veilig mogelijk te kunnen blijven wonen in uw 
eigen wijk. Dat kan de dagvoorziening zijn, het eetpunt, gezellig een praatje maken onder het genot van 
een kopje koffie  of het Informatie & Adviespunt.

Het Huis van de Wijk is echter meer dan een fysieke plek in de wijk. Het is ook de verzameling van activiteiten 
die in de wijken ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan een Buurtbus, het Buurtbedrijf en buren die samen de 
openbare voortuintjes onderhouden. Waar we naar toe willen, is dat het weer normaal wordt iets voor elkaar 
te betekenen. Het concept Huis van de Wijk draagt daar aan bij. Gedragen door bewoners, daar waar nodig 
met ondersteuning van professionals.

Eind 2014 hebben alle wijken en dorpen in de gemeente Venlo een of meer Huizen van de Wijk. 

HET HUIS VAN DE WIJK
WAT IS DAT?

HET HUIS VAN DE WIJK
WAT IS DAT?
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BUUrT-EN BEWONErSNETWErK 
DE plAATS VOOr IDEEëN EN INITIATIEVEN IN UW BUUrT

Tegelen heeft ontzettend veel inwoners die hun steentje bijdragen om van hun wijk een nóg fijnere 
wijk te maken. In het buurt- en bewonersnetwerk kunnen deze inwoners hun ervaringen nu delen en 
samenwerking opzoeken. Ze delen er tips, geven elkaar suggesties en wisselen namen en adressen 
uit.  Door deze samenwerking krijgen initiatieven een vliegende start en ontstaan er weer vele 
nieuwe projecten.  

Enkele voorbeelden van betrokken inwoners die meedenken en elkaar ondersteunen bij nieuwe initiatieven: 

Simone Moldenhauer, directeur van basisschool Passepartout, vertelt over de plannen van een 
natuurspeelplek: 
”Samen met bewoners willen we een veilige, opgeruimde en toegankelijke speelplaats, voor jong en oud, 
realiseren. Deze bijeenkomst heeft opgeleverd dat bewoners aan de voorkant mee kunnen denken, ervan 
op de hoogte zijn en ons input kunnen geven. We hebben suggesties gekregen voor subsidies en weer 
verbindingen gelegd. We hebben directe namen gekregen van mensen die iets kunnen betekenen in 
beplanting. Ik vraag jullie om samen met ons na te denken hoe we hier een succes van kunnen maken”. 

Ger Hensen, van wijkraad de Noordkern, wil 
ondersteuning bij het opzetten van een buurtfeest 
bij de Nieuwe Munt. 

Nico Leemrijse presenteert hun “groenproject” 
van de Muntstraat. Bewoners onderhouden hier 
zelf het groen. 
“In dit overleg peilen we of er meer van soortgelijke 
initiatieven in onze buurt leven zodat we de 
krachten kunnen bundelen”. Soortgelijke plannen 
komen nu ter tafel: de aanleg van een tuin bij het 
HvdW d’m Bongerd. Bewoner Cor Kremers geeft 
aan dat ook hun buurt met groen bezig is. Men 
gaat kijken in hoeverre men gebruik van bepaald 
gereedschap kan delen.

Rose-Marie van de Laar, van Huis van de Wijk de Glazenap, vertelt hoe het project “de Groene Brigade” van 
Op de Heide is ontwikkeld. 
“Bewoners ruimen hierbij het zwerfafval uit de buurt op. Mochten er vanuit de Noordkern dergelijke initiatieven 
ontstaan, dan zijn ze altijd bereid om advies te geven.”

Wiel Huys, van Huis van de Wijk D’m Bóngerd, doet een oproep voor een vrijwillige kok voor het eetpunt en 
voor een poetshulp. 
“Want alles draait om actieve buurtbewoners die zelf hun Huis van de Wijk tot leven wekken.”

Meld u aan! 
Heeft u zelf nieuwe ideeën of initiatieven? Kent u andere bewoners die nieuwe initiatieven hebben en even niet 
vooruit kunnen? Dan kunnen ze ondersteuning vinden in dit buurt - en bewonersnetwerk. U bent van harte 
welkom. Aanmelden kan via Herman vd Eertwegh, opbouwwerk Stichting Wel.kom, E  HYPERLINK "mailto:h.
vandeneertwegh@welkom.nu" h.vandeneertwegh@welkom.nu of 0652562893
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Zo’n 12 jaar geleden kregen bewoners van de Muntstraat het voor het zeggen: de gemeente ging de 
straat opnieuw inrichten en de bewoners mochten kiezen tussen parkeerplaatsen of gezamenlijke 
voortuinen. De bewoners wisten het wel:  voortuinen! Of ze deze wel zelf wilden onderhouden, was het 
verzoek van de gemeente. Zo gezegd zo gedaan! 

Jan Driessen was destijds betrokken 
bij deze gesprekken met de gemeente. 
“De Muntstraat was vroeger een drukke, 
doorgaande weg. Toen het spoor werd 
opgehoogd, was het ineens een hele 
rustige, brede asfaltweg. Niks moois aan. 
We wilden er weer een levende straat van 
maken. Dat doe je niet met parkeerplaatsen, 
maar met een mooie tuin!”

Samen aan de slag
De gemeente leverde de beplanting, de 
buurtbewoners gingen aan de slag. En nu, 
jaren later, onderhouden ze nog steeds 
samen de voortuinen. Nico Leemrijse is 
de kartrekker: “Twee keer per jaar, in het 
voorjaar en in het najaar, stuur ik een mail 
rond om een datum te prikken. En dan gaan 
we aan de slag met het groot onderhoud. 
Snoeien, schoffelen, beplanten, alles 
pakken we dan samen aan. Met zijn allen 
zijn we dan lekker buiten bezig en ook de 
kinderen helpen mee! De koffie en vlaai zijn 
een lekkere beloning voor het harde werk. 
De samenwerking heeft er voor gezorgd dat 
de buurtbewoners een keer per jaar ook een 
barbecue organiseren. Dit jaar ben ik aan de 
beurt om het te regelen.”

Jan Driessen zorgt voor het dagelijks 
onderhoud, zoals schoffelen en water 
geven. Al helpen de buren daar ook bij: “De 
tuinslang is nu eenmaal niet lang genoeg. 

Dus we hebben de strook in stukken verdeeld.“ Daarnaast heeft hij ook contacten met het ’t Wildveld: “de 
planten die moeten overwinteren, brengen we daarheen. Ook kweken ze daar weer planten op die later in de 
Muntstraat worden geplant.”

Bloembakken
Sinds kort prijken er aan de lantaarnpalen gloednieuwe bloembakken. Hiervoor klopten de buurtbewoners 
in 2013 aan bij het SAM-fonds. Nico:  we wilden al wat langer nog wat extra’s toevoegen aan het straatbeeld. 

GEEN pArKEErplAATSEN, MAAr EEN 
GEZAMENlIJKE VOOrTUIN

GEEN pArKEErplAATSEN, MAAr EEN 
GEZAMENlIJKE VOOrTUIN
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Alle inwoners van Tegelen kunnen met vragen over wonen, welzijn, werk, inkomen en zorg terecht bij het 
Informatie & Adviespunt D’m Bóngerd. Vrijwilligers helpen bezoekers aan antwoorden op hun vragen. Ze 
worden daarbij ondersteund door beroepskrachten van diverse welzijns- en zorginstellingen. 

Dit is niet nieuw. Voorheen konden bewoners van Tegelen al terecht bij het WegWijzer-loket van Wel.kom, dat was 
gevestigd in De Nieuwe Munt. Het nieuwe Informatie & Adviespunt in D’m Bóngerd gaat echter veel verder. Door 
de samenwerking van de diverse partijen én de bewoners is er nóg meer informatie te halen. 

Waarvoor kunt u terecht bij het Informatie & Adviespunt? 
Bij Informatie & Advies Venlo-Noord kunt u alles vragen op het gebied van wonen, welzijn, werken, inkomen en 
zorg. Dat is natuurlijk heel breed. Precies daarom weten mensen vaak niet met welke vraag ze waar terecht kunnen. 
Met de komst van dit loket is er nu één plek waar mensen met al deze vragen terecht kunnen. De vrijwilligers helpen 
u graag verder of verwijzen ze, indien nodig, door naar de juiste instantie of het sociale wijkteam. 

Enkele voorbeelden: 
Ik ben mantelzorger, waar vind ik ondersteuning? 
Waar kan ik terecht voor woningaanpassing? 

Openingstijden 
Het Informatie & Adviespunt is geopend op dinsdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur. 

HET INfOrMATIE & ADVIESpUNT 

Er hangt alleen een flink prijskaartje aan die 
bloembakken. Dankzij een bijdrage uit het SAM-
fonds, konden we via een leverancier uit Frankrijk, 
deze mooie bakken aanschaffen.”

Uitleenpunt
De tuin ligt er prachtig bij in het zonnetje. Mooi 
voor elkaar, zou je zeggen. Toch heeft Nico nog 
een verlanglijstje:  “Ik zou het mooi vinden als wij 
de voor de onkosten van bijvoorbeeld mest en 
vervanging van planten jaarlijks een bescheiden 
bedrag toegekend krijgen. Dit eventueel in overleg 
met andere projecten als die er in de wijk zouden 
zijn. In dat geval kunnen we dan ook samenwerken 
bij de inkoop van planten of de uitleen van grotere 
gereedschappen zoals een bladblazer.” 

Onderhoudt u ook een stuk openbaar groen, 
eventueel samen met buurtbewoners? En ziet u het 
ook zitten om samen te werken met andere actieve 
wijkbewoners? Meld u dan bij Nico Leemrijse, via  
bbqmuntstraat@gmail.com. 
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Veel mensen kennen piet Janssen nog als wethouder van de voormalige gemeente Tegelen en later 
Venlo. Sinds april 2013 is hij voorzitter van Stichting d’m Bóngerd. Met zijn ervaring uit zijn wethouderstijd 
in gemeenschapshuizen, is hij vastbesloten om van D’m Bóngerd weer een kloppend hart van het Tegelse 
centrumgebied te maken. 

Op een zonnige lentemorgen in april treffen 
we Piet Janssen in D’m Bóngerd. Op 
één dag na, exact een jaar geleden, liep 
hij hier voor het eerst naar binnen. Toen 
nog als beoogd voorzitter. Hij trof er veel 
enthousiaste vrijwilligers, die hard hun 
best deden om D’m Bóngerd draaiende te 
houden. “Ik had enorm veel respect voor 
die mensen. Zó hard aan het werk, terwijl 
het eigenlijk al niet meer zo goed ging. Veel 
verenigingen waren naar andere locaties 
verhuisd, en bezoekers waren vooral 
bewoners uit de bovengelegen flat. Met 
alle respect, iedereen deed heel erg zijn 
best, maar er was weinig structuur. En ja, 
dan gaat er wel eens iets mis. Bijvoorbeeld 
dubbele reserveringen voor zalen, facturen 
die niet klopten, enzovoorts”.

Het leek er dan ook even op dat d’m 
Bóngerd moest gaan sluiten. “Iets wat 
ik persoonlijk gezien zeer kwalijk vond. 
Ik woon al 75 jaar in Tegelen, ik weet niet 
anders of d’m Bóngerd is er in Tegelen. Die 
moest open blijven!” De opdracht van Piet 
was om de kar te trekken bij het realiseren 
van het Huis van de Wijk. Daarbij was een 
stichtingsbestuur nodig, dat voor meer 
structuur en duidelijkheid moest zorgen. 
Dat bestuur is er nu: met Piet als voorzitter, 
Toon Smeets als secretaris en Theo Hagens 
als penningmeester. Dit dagelijks bestuur 
is een zogenaamd bestuur op afstand. 
“Wij zetten de grote lijnen uit, dat hebben 
we beschreven in een ondernemingsplan. 
Maar we zijn niet elke dag op de werkvloer 
aanwezig. De dagelijkse gang van zaken 

wordt aangestuurd door coördinatoren, met verstand van allerlei aspecten: Zorg en hygiëne, administratie, pr 
en communicatie. Deze mensen vormen samen met het dagelijks bestuur het algemeen besattur ook lid van het 
dagelijks bestuur. En niet te vergeten: Mariëlle Wilms is als kwartiermaker aanwezig om alles op te starten en te 
ondersteunen.” 

“IK BEN TrOTS Op DE BASIS DIE WE HEBBEN GElEGD.”
pIET JANSSEN, VOOrZITTEr STIcHTING D’M BóNGErD  
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Mooie resultaten en nieuwe uitdagingen 
De basis is nu gelegd: er ligt een goede structuur, het is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft. En nu 
kan het bestuur ook aan de slag met de vele praktische uitdagingen die er liggen. Piet ziet genoeg uitdagingen: 
“De indeling van het gebouw is niet ideaal. Er zijn te weinig kleinere spreekruimtes. Het Sociaal Wijkteam is 
provisorid=sch gehuisvest in de biljartzaal. En ook de twee grote zalen zijn niet gebruiksvriendelijk. Als er in 
de éne zaal een activiteit is, is de andere door geluidsoverlast bijna niet te gebruiken. Dat is zonde. Verder is 
de keuken niet up to date en de aansluiting van de wasmachines is ook verre van ideaal. Dat kan allemaal echt 
beter. Het bestuur is daarom nu in gesprek met de gemeente Venlo en Antares, om te bekijken hoe het gebouw 
geschikt kan worden gemaakt. 

Naast stenen ook de mensen
Het gebouw moet geschikt zijn, maar wat d’m Bóngerd écht nodig heeft zijn vrijwilligers. En dat is één van de 
grootste zorgen van Piet. “We doen ons best om zoveel mogelijk mensen binnen te halen.”

Er is nog veel werk aan de winkel. Maar Piet kijkt ook al tevreden terug op zijn eerste jaar als voorzitter. “Ik ben 
trots op de basis die we hebben gelegd met de vrijwilligers die samen de kar hier willen trekken. Als we er nu ook 
voor kunnen zorgen dat we een bruikbaar gebouw krijgen, dan weet ik zeker dat we er komen. Dan hebben we 
over een paar jaar een écht Huis van de Wijk voor het centrum van Tegelen. Waar iedereen terecht kan voor een 
praatje en voor informatie en advies. Waar verenigingen hun plek hebben en waar jong en oud elkaar kunnen 
ontmoeten. Ik zou het helemaal mooi vinden als er ook een bibliotheek en een horecagelegenheid hun plek 
krijgen. Dan wordt het écht een Huis van de Wijk!”
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Mensen die zelf niet in staat zijn om een maaltijd te bereiden, of gewoon behoefte hebben aan 
gezelschap, kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag aanschuiven in D’m Bóngerd. 
Vrijwilligers bereiden daar een verse maaltijd in de eigen keuken van d’m Bóngerd. Wist u dat er zo 
wekelijks zo’n 100 maaltijden worden geserveerd? 

EETpUNT D’M BóNGErD: 
lEKKEr ETEN IN GOED GEZElScHAp

EETpUNT D’M BóNGErD: 
lEKKEr ETEN IN GOED GEZElScHAp
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Heeft u een probleem dat u even niet zelf op kunt lossen? Is het lastig om boodschappen te gaan doen? 
Of lukt het u niet meer om zelfstandig het huishouden te verzorgen? Het Sociaal Wijkteam helpt u met 
het vinden van een passende oplossing. Dit Sociaal Wijkteam vindt u ook in het Huis van de Wijk D’m 
Bongerd.  

Het is een team van beroepskrachten met kennis van wonen, werk, welzijn en zorg. In zo’n team zit bijvoorbeeld 
een buurtcoördinator, een maatschappelijk werker, een wijkverpleegkundige en een werkcoach. In feite is dit de 
plek waar u terecht kunt voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), maar het team 
kijkt verder dan dat. 

Samen met dit team zoekt u naar 
een oplossing waar u (en uw 
gezin) zicht het prettigst bij voelt. 
U krijgt één vast aanspreekpunt. 
Deze persoon komt bij u thuis 
of u maakt een afspraak op een 
andere plek. Samen bekijkt u 
welke oplossingen er mogelijk zijn 
voor uw probleem. Daarbij wordt 
rekening gehouden met wat u 
zelf kunt en waar eventueel hulp 
van anderen bij nodig is. Deze 
oplossingen worden vastgelegd 
in een zogenaamd Leefzorgplan. 
Op basis daarvan wordt de hulp 
geregeld. Los van bureaucratische 
regeltjes. 

De leden van het Sociaal Wijkteam 
kennen de wijk en alle netwerken van professionele en vrijwillige hulpverleners. Dat betekent dat ze altijd kunnen 
en zullen zoeken naar de beste oplossing, dichtbij en passend bij uw persoonlijke situatie. 

Contact: 
Gemeente Venlo, telefoonnummer 14077
Email: sociaalwijkteam@venlo.nl
U kunt ook binnenlopen bij het Informatie & Adviesloket in de Bongerd, 
geopend op dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

SOcIAlE WIJKTEAMS 

BEKIJK OOK ONZE 

AcTIVITEITENKAlENDEr 
Op pAGINA 15
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Mariet van rhee-Driessen en Barbara Kessels zorgen er sinds kort voor dat u goed gekapt en lekker 
verzorgd voor de dag kunt komen.  Ze openden hun salon in D’m Bóngerd voor alle Tegelse inwoners 
die op zoek zijn naar een betaalbare kapper of schoonheidsspecialist.

contact: 
Voor het maken van een afspraak of meer informatie: 

Ut Salônke Schoonheidsspecialiste 
Tel. 06-48609863

Dames – herenkapster La Mack
06-24712060

EEN frISSE cOUpE Of EEN fIJNE ScHOONHEIDSBEHANDElING
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VErrASSENDE ONTMOETINGEN IN D’M BóNGErD

Zelfstandig wonende senioren en andere volwassenen die behoefte hebben om hun dag 
zinvol in te vullen of meer structuur willen aanbrengen in hun dagindeling, kunnen terecht bij 
de dagvoorziening in d’m Bóngerd. Onder begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers, 
ontmoeten mensen met verschillende achtergronden elkaar en leren elkaars cultuur kennen. 

Het dagprogramma loopt van 10.00 uur tot 16.00 
uur. Voorbeelden van activiteiten zijn: 

•	 Schilderen, handwerken of figuurzagen
•	 Gezamenlijk koffie drinken
•	 Samen boodschappen doen
•	 Wandelen en bewegen
•	 Gezelschapsspelen
•	 Krant lezen
•	 Bloemschikken
•	 Samen eten en ervaringen delen

Wilt u ook een zinvolle invulling van uw dag? 
Of kent u iemand die behoefte heeft aan meer 
structuur in de dag? Neem dan contact op met het 
sociaal wijkteam: 
Gemeente Venlo, telefoonnummer 14077
Email: sociaalwijkteam@venlo.nl

U kunt ook binnenlopen bij het Informatie 
& Adviesloket in d’m Bóngerd, geopend op 
dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.
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Een feest voor jong en oud. Voor bewoners van de Nieuwe Munt, maar eigenlijk voor heel Tegelen. Als 
het aan Beppy paulussen ligt, gaat er in september weer wat moois gebeuren op het plein Aan de 
lings in de Nieuwe Munt. 

Het idee voor een feest komt voort uit het feit dat een aantal betrokken mensen de Nieuwe Munt wat meer 
kleur en leven wil geven aan de wijk. Een speciale werkgroep leefbaarheid zorgde eerder al voor aankleding 
van de wijk met het aanplanten van viooltjes en afrikaantjes. In diezelfde werkgroep ontstond ook het idee 
voor het feest, in navolging van het buurtfeest dat eerder werd georganiseerd door de Zorggroep. De 
vrijwilligers in de werkgroep, de wijkraad en de medewerkers van de Brasserie werken aan een gezellig, 
goed bezocht evenement in het tweede weekend van september 2013. 

Beppy is één van de kartrekkers van het pleinfeest dit jaar. “Vorig jaar kon ik er helaas niet bij zijn, maar dit 
jaar wil ik mijn steentje graag bijdragen. Het was nog wel even spannend hoor. De eerste keer dat het feest-
comité vergaderde, kwamen we tot de conclusie dat het wel erg veel werk was voor een klein clubje 
vrijwilligers. Maar desondanks was iedereen enthousiast en vastbesloten om er een mooi feest van te 
maken. 

“We zitten echt nog in de opstartfase, allerlei ideeën komen nu over tafel. 
Beppy doet daarom ook een oproep: “We kunnen altijd goede ideeën en handige mensen gebruiken. Dus: 
kun je iets betekenen om het feest nog gezelliger en feestelijker te maken? Laat het ons weten!”

Ben of ken je iemand die een bijdrage kan leveren aan het feest? Neem dan contact op met wijkraad De 
Noordkern, wijkraad.de.noordkern@hotmail.com.  

plEINfEEST NIEUWE MUNT
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Heeft u een goed idee voor uw straat of buurt? Iets waarmee u uw wijk een stukje gezelliger of 
mooier kunt maken? Waarmee u uw buurtgenoten helpt? Waarmee u buren dichter bij elkaar brengt? 
Bijvoorbeeld een jaarlijkse straatspeeldag of een activiteit voor alle vrijwilligers die in de wijk wonen. 
Geef het door aan de gemeente Venlo, daar krijgen inwoners met goede ideeën een steuntje in de rug.

Hoe werkt het SAM-fonds?
Via het aanvraagformulier op  HYPERLINK "http://www.venlo.nl/sam" www.venlo.nl/sam kunt u uw 
idee doorgeven. Elke maand beslist de gemeente welke ideeën we met een bijdrage uit het SAM-fonds 
ondersteunen. U kunt maximaal € 5.000,- krijgen in de vorm van een waardebon. Uiteraard moet uw idee wel 
aan een aantal spelregels voldoen. In het kort: Uw idee draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid 
van bewoners bij elkaar en de wijk en het sluit aan bij behoeften uit uw wijk. Er is draagvlak voor het initiatief 
en buurtbewoners voeren het idee zelf uit. Het SAM-fonds is vooral bedoeld voor ideeën die de onderlinge 
betrokkenheid in de wijk vergroten. Ideeën
voor het verbeteren van de leefomgeving kunt u ook 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.

Venlo is een Stad van Actieve Mensen
Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen een handje helpen waar kan, wordt steeds belangrijker. 
En dat is heel goed mogelijk in Venlo. Er zijn veel mensen die een steentje willen bijdragen, die anderen willen 
helpen en die goede ideeën hebben voor hun wijk. Die burgerkracht hebben we keihard nodig. Daarom gaan 
ondersteunt en stimuleert de gemeente Venlo met het SAM-fonds inwoners die iets voor hun wijk willen doen. 
SAM staat voor Stad van Actieve Mensen.

EEN GOED IDEE VOOr UW BUUrT? 

In Venlo ondernemen we veel op eigen initiatief. Zonder tussenkomst van overheden of andere 
instanties. Gewoon, zélf. 

Omdat we het nodig vinden voor onze buurt, voor de mensen om ons heen en omdat we het willen en 
kunnen. Daar mogen we best trots op zijn. Op www.samenzijnwijvenlo.nl staan bijzondere initiatieven én de 
mensen erachter, de doe-het-zelvers. Samen zijn wij Venlo is ook te vinden op Facebook (www.facebook.
com/samenzijnwijvenlo) en Twitter (@samenvenlo). 

Neem eens een kijkje of maak zelf gebruik van dit platform om je eigen (buurt)initiatieven en de mensen die 
er bij betrokken zijn in de spotlight te zetten. Doe mee! Want samen zijn wij Venlo.
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Venlo - Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente 
Venlo die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren/
buurtgenoten. Buren of buurtbewoners met een conflict of een 
probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden, maar ook 
organisaties als de politie, justitie, woningbouwcorporaties, 
wijkorganisaties, de GGD, de gemeente Venlo, scholen, huisartsen en 
Thuiszorg kunnen een probleem melden.

Volgens wethouder Testroote is buurtbemiddeling een mooi voorbeeld van eigen kracht in de samenleving. 
“Prettig wonen is meer dan een goed huis! Soms is een conflict te klein voor een tafellaken en te groot voor 
een servet. Het is geen politiezaak, maar bij wie moet je dan terecht? Buurtbemiddeling is dan de gulden 
middenweg en kan voorkomen dat iets een politiezaak wórdt.”

Het komt vaak voor: buren die al jaren in een prima verstandhouding naast elkaar wonen en vervolgens een 
ernstig conflict krijgen over iets dat de moeite niet waard lijkt. Een schutting die te hoog zou zijn, een tak van 
een boom die overhangt, een auto die te dichtbij geparkeerd wordt, geluidsoverlast. Dit soort conflicten 
kunnen het woonplezier ernstig aantasten. Het had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden, als er op een 
eerder moment met elkaar was gesproken. Dit is vaak moeilijk voor mensen en daar bieden 
buurtbemiddelaars uitkomst.

Werkwijze Buurtbemiddeling Venlo
Als de melding via o.a. de politie, woningcorporaties of op eigen initiatief van burgers is binnengekomen wordt 
er binnen drie dagen contact gelegd met de klagende partij en wordt gekeken of de zaak zich leent voor 
buurtbemiddeling. Conflicten waarbij bijvoorbeeld sprake is van buitensporige agressie, alcohol- en 
drugsverslaving, psychische problemen of een acute crisissituatie vallen namelijk niet binnen het concept van 
buurtbemiddeling. Vervolgens worden twee bemiddelaars ingezet die eerst gaan praten met de bewoner die 
om bemiddeling heeft gevraagd. Daarna gaan zij naar de bewoner(s) waar onenigheid mee is. Als die ook mee 
wil doen, wordt er een afspraak gemaakt voor een gezamenlijk gesprek. Bij dat gesprek zijn de bewoners 
waar het om gaat en de twee buurtbemiddelaars aanwezig. Het gesprek vindt plaats op een neutrale plaats.

Afspraken vastleggen
Hoe werkt een bemiddelingsgesprek? De twee 
buurtbemiddelaars en de bewoners maken eerst afspraken 
over het verloop van het gesprek. Het is de bedoeling zo 
rustig mogelijk met elkaar te praten en naar elkaar te 
luisteren. Tijdens het gesprek gaan de bewoners zelf naar 
oplossingen zoeken. De buurtbemiddelaars helpen daarbij, 
maar geven geen oplossingen. Als de bewoners het samen 
eens worden over de oplossing van het probleem, maken ze 
daar afspraken over. Die afspraken kunnen worden 
vastgelegd. Na een aantal weken nemen de 
buurtbemiddelaars contact op met beide bewoners hoe de 
stand van zaken is.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Buurtbemiddeling 
Venlo, voor het aanvragen van bemiddeling of voor informatie of advies. Telefoon: 077-3558840, Email: 
buurtbemiddelingvenlo@gmail.com, Internet: www.buurtbemiddelingvenlo.nl

Twee bemiddelaars tijdens de Burendag 2013 
(Op de Heide, Tegelen)

BUUrTBEMIDDElAArS OBJEcTIEVE pArTIJ 
BIJ cONflIcTEN  
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lOcATIE D’M BóNGErD

Dag/datum Tijd Wat is er te doen?

Maandag 8.00 uur Bloedprikken
 8.30 – 9.30 uur Bewegen voor ouderen 
 10.00 – 16.00 uur Dagopvang (Proteion)
 12.00 uur Verse maaltijd

Dinsdag 10.00 – 11.00 uur Welfare
 10.00 – 16.00 uur Dagopvang (Proteion)
 12.00 uur Verse maaltijd
 13.00-16.00 uur Informatie & Advies

Woensdag 14.00 – 17.00 uur Open inloop
Eerste woensdag van de maand 14.00 uur Film
Derde woensdag van de maand 14.00 uur Tegelse Zieken en Bejaarden Omroep (TZBO)
Laatste woensdag van de maand 14.00 uur Kienen

Donderdag 10.00 – 16.00 uur Dagopvang (Proteion)
 10.00 – 12.30 uur Zorgondersteuner
 12.00 uur Verse maaltijd
  
Vrijdag 12.00 uur Verse maaltijd
 14.00 – 17.00 uur  Open inloop
  
Werkdagen  Op afspraak Kapsalon / schoonheidssalon (zie    
  contactgegevens elders in deze krant)
  

lOcATIE DE NIEUWE MUNT

Dag/datum Tijd Wat is er te doen?

Dinsdag 10.00 – 12.00 uur Handwerkgroep (bij voldoende belangstelling) 
Locatie: buurtkamer Duiten 
(Heren van Tegelen 15)
  
Donderdag 10.00 – 12.00 uur Seniorweb
Locatie: buurtkamer Dukaat 
(Heren van Tegelen 14) 
  
Vrijdag 14.30 – 16.30 uur Inloop met vers gebakken lekkers 
Locatie: buurtkamer Daalder
(Lingsterhofweg 30)

AcTIVITEITENKAlENDEr



C O L O F O N

Het Huis van de Wijk
Locatie D’m Bongerd

Bongerdstraat 41
5931 NB Tegelen

077 – 8510212

Locatie De Nieuwe Munt
Diverse ruimtes

Dagelijks bestuur

Voorzitter: 
Piet Janssen

Secretaris: 
Toon Smeets

penningmeester: 
Theo Hagens

Bestuursleden: 
Paul Spaas (coördinator administratie)
Josephine Houben (coördinator Zorg & 

Hygiëne)
Ton Gommans (coördinator PR)

Wiel Huys (coördinator horeca/zaalverhuur)

Wijkraad de Noordkern
Ger Hensen (voorzitter)

wijkraad.de.noordkern@hotmail.com

Gemeente Venlo: 
Projectleider: 
Jan Joosten

Kwartiermaker
Mariëlle Wilms

Stadsdeelmanager: 
Dr. Pieter van der Rijdt

Postbus 3434
5902 RK Venlo
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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-	8510212
•	 Politie	(geen	spoed)				0900-8844
•	 Buurtpreventieteam			06-15250725

DE NOOrDKErN
TEGElEN

OpENBArE VErGADErINGEN IN  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.

Wijkkrant Noordkern wordt uitgegeven voor de bewoners van Tegelen Centrum +Noord

Wijkgerichte aanpak is een initiatief van de gemeente Venlo, ondersteund door de 
bewoners, woningstichtingen, de politie en de stichting Wel.Kom.
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