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Hierbij schrijf ik mijn laatste voorwoord voor 2014. Een 
jaar is snel voorbij. Zeker als we  terugkijken lijkt het of 
het jaar nog maar net begonnen is. Maar er is van alles 
gebeurd in onze wijk afgelopen jaar. De oplevering 
van het centrum is niet voor iedereen in goede aarde 
gevallen,  maar waarschijnlijk komt het  beetje bij 
beetje goed. Hierover hoort u later meer.
De nieuwe te bouwen Vijverhofschool is een aanwinst 
voor onze wijk. U leest er over in deze krant. De 
rondgang met wethouder Henk Brauer en leden 
van de wijkraad op 8 oktober jl. was succesvol. We 
hebben de wethouder onze wijk laten zien zoals u 
en wij het dagelijks ervaren. Ook hiervan leest u in 
deze wijkkrant een verslag. Diverse projecten zijn 
afgelopen jaar opgestart en beginnen zich langzaam 
te ontplooien. Wilt u meedoen? Schroom niet en meld 
u aan. De veranderingen in de maatschappelijke 
ondersteuning gaan in 2015 namelijk op veel vlakken 
veranderen. Loop eens binnen bij Het huis ven de 
Wijk als u iemand nodig heeft voor hulp. Wellicht is er 
iemand die u kan helpen. Tevens wil ik nog kwijt dat 
de openbare vergaderingen het afgelopen jaar goed 
bezocht zijn, en we hopen dat dit ook in 2015 het geval 
zal zijn. Op de achterkant van deze editie vindt u meer 
informatie over de vergaderlocatie en de data. 
Tenslotte wil ik iedereen uitnodigen om op zaterdag 
20 december bij onze kraam op de Kerkstraat het glas 
met ons te heffen op het nieuwe jaar!
We gaan als uw wijkraad  in elk geval met goede moed 
het jaar 2015 in en ik wil dan ook alle bewoners hele 
fijne feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar toe 
wensen!

Uw voorzitter,
Ger Hensen
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We hebben het over de heer Jan Verdonk, lid van 
wijkraad de Noordkern. Jan heeft zich met enkele 
andere bewoners vele jaren geleden aangemeld tijdens 
een vergadering in ’t Zaelke. 

Al vanaf de oprichting van de wijkraad in het vroegere 
Tegelen was hij lid van de toenmalige  wijkraad Sint 
Joseph. Jan zat in diverse commissies en zette zich in 
voor de bewoners van deze parochie. 

Ook na het samengaan van wijkraad Sint Joseph en 
wijkraad  Centrum bleef hij een van ons en zette hij zich 
in waar mogelijk. 

Nu hij op een respectabele leeftijd is gekomen, heeft hij  
te kennen gegeven dat hij gaat stoppen met zijn werk bij De Noordkern.

Jan bedankt voor je inzet al die jaren en wij wensen je samen met je vrouw alle goeds voor de toekomst toe.

AfscheId VAn de nestor VAn WIJKrAAd de noordKern

KerstActIVIteIten oP de KerKstrAAt
Op zaterdag 20 december zullen de leden van wijkraad 
De Noordkern  vertegenwoordigd zijn op de Kerkstraat 
te 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 wij het erg op 
prijs om van u te horen wat u van onze goed gelezen 
wijkkrant vindt!

Vanuit onze stand, die zal staan op de Kerkstraat ter 
hoogte van Blokker,  zullen we zorgen voor een lekker 
hapje en een drankje. Op deze manier willen we de 
bewoners bedanken voor het vertrouwen dat we 
genieten. Wij hopen u allen te mogen begroeten!
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eVen Voorstellen: MIchIel creMers

Via deze weg wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Michiel cremers, ik ben 36 jaar en ik werk sinds 
2001 bij de Politie.

Nadat ik mijn politieopleiding heb afgerond, ben ik bij de politie Horst 
gestart. Aldaar heb ik tot september 2007 gewerkt. In de tussentijd 
heb ik ook nog een klein jaar bij het drugsoverlastteam in Venlo 
gewerkt. Vervolgens ben ik in september 2007 gestart bij de politie 
te Tegelen. Aldaar heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met het 
allround politiewerk. Sinds 2006 ben ik lid van de Mobiele Eenheid en 
sinds 2008 ben ik de begeleider van de vrijwillige politie. 

Sinds begin van dit jaar houd ik me meer bezig met de wijk Tegelen 
ter ondersteuning van de wijkagent, Wiel Belemans.

Op dit moment is er een grote reorganisatie van de politie gaande wat 
inhoudt voor u dat de politiebureaus van Tegelen, Blerick en Venlo-
Centrum/Oost sluiten en samen worden gevoegd tot een groot team. 
Dit team, een robuust basisteam, zal zijn huisvesting vinden op het 
politiebureau, gelegen aan de Rijnbeekstraat 1 te Venlo. U kunt ons 
daar altijd bereiken via het landelijke telefoonnummer 0900-8844 of 
bij spoed 112.

dAt WIllen We toch AlleMAAl, een oPGeruIMde strAAt en WIJK?  

En leuke speelplekken voor de kinderen natuurlijk! Dat 
vonden wij, Ruut en Ymke, dus ook. Tijdens de wandeling 
van school naar huis onstond dus ook spontaan het idee 
om samen met andere buurtgenoten de rommel  bij het 
speeltuintje en bij de crossbaan (de Zilverplak)  eens 
samen op te ruimen.  We hebben wat flyers gemaakt en 
deze door onze kids rond laten brengen in de buurt. Op 
zaterdagmorgen hebben we met prikstokken (gekregen 
vanuit de gemeente) en met hulp van vele buurtbewoners 
en de kinderen uit de buurt de omgeveing van de 
crossbaan helemaal opgeruimd. 

Vervolgens ontstond onder het genot van een kopje koffie, en voor de kinderen een glaasje limonade,  het 
idee om deze opruimactie iedere eerste zaterdag van de maand te herhalen. 

We zijn nu nog samen met de wijkraad en de gemeente aan het bekijken wat we kunnen doen aan de 
braakliggende crossbaan. Hoe maken we dit veilig zodat de kinderen er kunnen spelen?  Maar ook het 
naastgelegen speeltuintje willen we graag een opknapbeurt geven.

Wordt dus vervolgd.....



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  11  ■  n r.  4  ■  december  2014
4

VerGAderInG 4 noVeMber

bespreking verslag van:  bewoners doen hun 
woordje van dinsdag 9 sept.  2014     
In de Martinusstraat zou meer handhaving op zijn 
plaats zijn! Automobilisten trekken zich van regels 
niets aan. Parkeren daar waar het niet mag en rijden 
de straat in wat ook niet mag! 

nIeuWe zAKen dIe In de WIJK leVen 

✮De bladcontainers in de wijk staan niet allemaal 
op de juiste plek. Kan hier wat aan gedaan worden? 
Actie: Ger pakt dit op.

✮Overlast op het veldje Medaillon bestaat 
nog steeds. Scooters, drank, muziek, etc. 
Buurtpreventieteam heeft tot op heden weinig kunnen 
constateren. Actie: Bewoners wordt opgeroepen 
om bij overlast het Buurtpreventieteam te bellen (zie 
nummer achter op de wijkkrant).

✮Zwerfafval rond de Lingsweg/Wilderbeekstraat. 
Vanuit de gemeente is in samenwerking met Dichterbij 
een project opgestart. Deze groep mensen gaat 
achter het zwerfvuil en afval aan. 

✮In de buurt Lingsweg/Wilderbeekstraat worden 
nog steeds veel parkeerproblemen ervaren. 
Bewoners willen graag voor hun huis parkeren, terwijl 
in de wijk in principe genoeg parkeerplaatsen zijn. 

✮ Twee bewoonsters van de omgeving 
Plataanstraat hebben een project opgezet om samen 
met bewoners uit de buurt op zaterdagochtend de 
omgeving van de crossbaan op te ruimen. Dit doen ze 
samen met hun kinderen. Wat een geweldig initiatief!

✮ In de omgeving Hoogstraat/Riviersingel/

Beekpunge zijn ratten gesignaleerd. Bewoners 
hebben al contact met de gemeente Venlo gehad. Gif 
strooien heeft geen zin, als men de oorzaak van de 
ratten niet aanpakt, aldus de ambtenaar die terplekke 
was. Actie: wordt opgepakt door Ger en Pieter. 

✮Op de Grotestraat ligt een 30-km-zone. 
Volgens een bewoner wordt hier veel te hard 
gereden.  Dit is vooral een mentaliteitsprobleem 
van de automobilisten. Kunnen de verkeerslichten 
terugkomen bij de zebra bij staccato? Deze zebra 
is tevens erg slecht verlicht.  Actie: wordt opgepakt 
door de wijkraad en teruggekoppeld naar de 
verkeersdeskundige van de gemeente Venlo.

✮Er wordt ook onveiligheid op de zebra op de 
Kerkhoflaan ervaren, ondanks de aanpassingen die 
terplekke gemaakt zijn. Hier iets doen zal erg moeilijk 
worden. Actie: de bewoonster legt dit op basisschool 
Passepartout neer, zodat we in samenwerking met 
de basisschool kunnen bekijken wat er gedaan kan 
worden. Herman raadt aan om dit bij het buurt- en 
bewonersnetwerk neer te leggen.

✮Een mevrouw heeft een idee om het wegdek 
in een bepaalde straat te beschilderen met allerlei 
verkeerveilige en verkeersonveilige situaties. Actie: 
Herman nodigt mevrouw uit om bij het volgend 
overleg van het buurt- en bewonersnetwerk te komen 
en daar haar idee neer te leggen.

✮Een bewoner van de Doolhofstraat geeft aan 
dat er slecht gelet wordt op het eenrichtingsverkeer 
terplekke, vooral wanneer er activiteiten in De 
Haandert plaatsvinden. Ook het parkeerverbod wordt 
in de straat vaak aan de laars gelapt. De wijkagent 
geeft aan dat de politie op de melding probeert af 
te gaan, maar dat ze vaak te laat zijn of dat er geen 
surveillancewagens beschikbaar zijn. Actie: de 
bewoner wordt doorverwezen naar de beheerder van 

         beWoners doen hun
woordje.....!!! 

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

 

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

De Haandert om met hem in gesprek te gaan.

✮In de omgeving van openluchttheater De Doolhof 
wordt momenteel overlast ervaren van dealers. Actie: 
altijd melden bij de politie!

✮Op het fietspad van Tegelen naar Venlo langs de 
Venloseweg is op het eind geen tweerichtingsverkeer 
meer. Kan dit duidelijker kenbaar gemaakt worden?  
Actie: de wijkraad gaat dit bespreken met de 
verkeersdeskundige van de gemeente Venlo.

✮Kan het hekwerk rondom het speelveld naast de 
crossbaan terugkomen? Kan er ook een prullenbak 
geplaatst worden? Pieter heeft intussen al met deze 
bewoners contact gehad. Actie: 

✮De oude crossbaan verkeert in slechte staat en 
is erg onveilig. Op dit moment wordt onderzocht van 
wie de grond is. Actie: Pieter en Mariëlle zullen dit 
oppakken. 

✮De drempel op de Gasthuisstraat is erg hoog. 
Wat wordt hier aan gedaan? Tijdens de rondgang met 
wethouder Henk Brauer is dit punt meegenomen. Op 
korte termijn wordt er niets aan gedaan. Pas in 2015 
wordt de Gasthuisstraat aangepakt. Dit heeft de 
aandacht van de wijkraad.  

Kunst In onze WIJK
In juni 1992  vierde de Congregatie van de Zusters 
van de Goddelijke Voorzienigheid in Steyl haar 
150-jarig bestaansfeest. Bij  gelegenheid van dit 
jubileum werd door de Tegelse bevolking een 
geschenk aangeboden in de vorm van een beeld, 
voorstellende “Ontvangende en gevende 
handen”. Deze handen zijn het symbool  voor de 
relatie van de inwoners van Tegelen met de 
Congregatie.

Op 6 mei 1993 werd dit gedenkteken onthuld. Het 
beeld kreeg een mooie plaats in hartje Tegelen  en 
wel op de hoek van de Kerkstraat/Raadhuislaan 
en werd vervaardigd door de van oorsprong 
Tegelse kunstenaar Jos Oehlen. Het beeld bestaat 
uit  twee ontvangende en gevende handen, die 
bijeen worden gehouden door een bloeiende 
bloem  en geplaatst is op een hardstenen sokkel. 
De totale hoogte is ongeveer twee meter.       

(Bron: boek “Tegelen uitgebeeld” van Frans 
Oehlen )
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berIchten uIt de WIJK

GereedschAP teGelse KruIdentuIn Gestolen
Inbrekers hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag gereedschappen 
gestolen bij de kruidentuin van Château Holtmühle in Tegelen.  De 
kruidentuin is de laatste maanden door vrijwilligers in ere hersteld. Ze 
hebben de tuin opgeknapt en zorgen voor het onderhoud. Vrijwilliger 
Robert van Tilborgh laat weten dat er grasmaaiers, een kettingzaag en 
kruiwagens zijn gestolen. Bijna al het gereedschap dat in de tuin werd 
gebruikt is weg.

beWoners sPorenKAMPWeG bePlAnten VoortuInen
Aan de vooravond van Burendag planten bewoners van de gerenoveerde woningen aan de Sporenkampweg in 
Tegelen gezamenlijk hun voortuinen aan. In mei kondigde Antares aan samen met de bewoners de voortuinen 
opnieuw aan te willen leggen.  De woningcorporatie levert de planten, op voorwaarde dat de bewoners zorgen 
voor het aanplanten en het onderhoud van de voortuinen. Dat heeft een aantal positieve reacties opgeleverd. 

Antares juicht het toe dat bewoners dit initiatief omarmen. Vrijdag 26 september , daags voor Burendag, gingen 
de eerste planten de grond in. Onder het genot van een  kop koffie en een stuk vlaai werden de bewoners 
welkom geheten door medewerkers van Antares, waarna men onder vakkundige leiding van een hovenier aan 
de slag ging. Om het onderhoud in de toekomst te beperken, is vooral gekozen voor bodembedekkers met een 
aantal solitiare struiken.. 

buurtPreVentIeteAM VIert eerste lustruM
U heeft het vast wel gemerkt; het Buurtpreventieteam is intussen al een 
lustrum lang op pad om het veiligheidsgevoel in uw wijk te verhogen. U 
komt het team tegen op meerdere plekken in de wijk, op verschillende 
tijdstippen op een dag. Wilt u ook een bijdrage leveren? Loop dan eens 
vrijblijvend met ons mee. U helpt mee aan het geven van een veilig 
gevoel in onze wijken het is ook nog eens goed voor de conditie! Het 
telefoonnummer vindt u op de achterkant van deze wijkkrant.

oProeP!!!
In onze laatste openbare vergadering is door enkele buurtbewoners melding gemaakt  van het feit dat er in 
de wijk ratten gesignaleerd en gevangen  zijn. Deze klacht is doorgegeven aan de   gemeente Venlo. Vanuit de 
gemeente is nu het  verzoek gekomen aan de wijkbewoners, om  wanneer men ergens ratten signaleert  dit te 
melden bij de gemeente via het gratis servicenummer 14077, zodat men het probleem  nog beter in kaart kan 
brengen en handelend kan optreden.
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booMPlAntdAG
Op dinsdag 11 november 2014 (de elfde van de elfde )  werden er op het Wilhelminaplein
2 grote platanen geplant. Deze 10 ton zware platanen zijn op de open plek geplaatst waar vroeger de bekende 
frietkraam stond. Hier was een gat ontstaan in de bomenrij. De bomen, afkomstig uit Blerick, werden met  
groot materieel aangevoerd en daarna op hun plek gezet.

Daags ervoor is door de gemeente Venlo op het Smidseplein  ook  de “Oelesboom”geplant. Deze Japanse  
Keizereik is een geschenk van  vasteloavesgezelschap d’n Oeles in het kader van hun jubileum in 2007

de Wens
(Is de VAder VAn de GedAchte)

Als jullie dit stukje lezen is de Sint en z’n (omstreden) Pieten,
alweer lang verdwenen.

Toch heeft deze tijd van het jaar iets bijzonders,
vroeg donker, gezellige sfeer vol  verlichte straten, 
warm ingepakte mensen, die hun inkopen doen .

Maar toch klopt er iets niet aan dit verhaal.
Als ik zo door Tegelen wandel, zie ik overal  lege winkel panden, 

zonder de gebruikelijke sfeer versieringen en etalages.
Hoe zeer de overige winkeliers ook hun best doen,

het oogt kil en koud, die lege winkelpanden.
En nu dan ook de Bieb gaat verdwijnen  komt er weer een  kille plek bij.

Wanneer zullen we in Tegelen weer door drukke, sfeervolle straten lopen? 
Of moeten we hiervoor naar andere plaatsen gaan?

Rest mij nog jullie toch een warm en vrolijk Kerstfeest
en een voorspoedig en gezond Nieuw Jaar te wensen.

                                                                                                                                              Sjeng de Wandelaer

WIst u dAt...
•	 Er rond om de “ Lings “ een groenploeg actief is (buurtinitiatief)?
•	 Er in de buurt van de Doolhof veel fout geparkeerd wordt, zeker als er in de buurt grotere evenementen 

zijn? (verkeershandhaving is ingelicht)          
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Wethouder henK brAuer en de WIJKrAAd MAKen rondGAnG door onze WIJK
op donderdag 9 oktober j.l. heeft wethouder brauer samen met een delegatie van de wijkraad een 
rondgang gemaakt door onze wijk. deze rondgang was bedoeld om de betreffende wethouder onze 
wijk te laten zien en allerlei zaken die in de wijk leven, te bespreken. hieronder staat een verslag 
van de bekeken en besproken knelpunten. zeven personen van de wijkraad , de wethouder en de 
stadsdeelmanager Pieter van de rijdt gingen met de fiets op weg vanaf huis van de Wijk “d’m bongerd”. 

Muntstraat: Om te beginnen reden we langs het bouwvallige pand aan de Muntstraat. Dit ligt er al lange tijd in 
hopeloze toestand bij. De gemeente wil het probleem oplossen. Er vinden momenteel onderhandelingen plaats.

Martinusstraat:  Daarna ging het naar de Sint Martinusstraat. Daar werd de huidige verkeerssituatie bekeken. 
In de Sint Martinusstraat is eenrichtingverkeer. Daar door vloeit het verkeer moeilijk af. De situatie moet eigenlijk 
opnieuw bestudeerd worden. We waren daar tevens bij een van de vele braakliggende stukken bouwgrond. 
Eigenlijk moet er wat gedaan worden om dat er wat beter uit te laten zien. Bloemenzaad strooien bijvoorbeeld. 
Bewoners zouden kunnen helpen om de kosten te drukken. Er staat een artikel over in de wijkkrant die in dit 
weekeinde uitkomt.

Medallion: Hier hebben bewoners al maanden lang overlast van hangjongeren. Het moet toch duidelijk zijn 
dat dergelijk gedrag diep bij mensen ingrijpt. Er zijn al banken weggehaald, hetgeen omstreden is. Er is nu een 
werkgroep die wat wil gaan doen. Handhaving is er nauwelijks. 

Maasdijk:  Op diverse plaatsen is snoeiachterstand! Wie is de eigenaar die verantwoordelijk voor is?

Paul Guillaumestraat:  Weer een groot stuk braakliggende grond. Kinderen kunnen er niet spelen vanwege glas 
in de grond. Een grote hoop puin van de afbraak van de flats ligt  hier opgeslagen. Dit blijft liggen in afwachting 
wanneer die grond ooit gebruikt gaat worden. Gelukkig is er wel een mooie speelplek aangelegd, waar steeds 
vaker gebruik van wordt gemaakt door de kinderen uit de buurt. Er waren eerder plannen om recht tegenover 
school de Velddijk een aantal woningen te bouwen. We horen daar niets meer van. Overigens zijn de plannen en 
besluiten binnen dit project genomen met medewerking van Antares, de gemeente , wijkraad Steyl en natuurlijk 
wijkraad de Noordkern.

roermondseweg: Er moeten in Tegelen nog enkele bushokjes geplaatst worden die al enkele jaren geleden 
beloofd zijn ! Waar blijven deze bushokjes?

Grotestraat: Ooit stond er een mooie klok bij de ingang van de Spoorstraat. Er is een paar jaar geleden beloofd 
dat er een nieuwe klok geplaatst zou worden! Waar blijft deze eigenlijk?

Gasthuisstraat: Op diverse plekken zijn de dorpels gevaarlijk hoog voor rolstoelen en fietsers.

raadhuislaan: Nabij Martinushof zijn straat en trottoirs wel erg breed geworden. Over bezuinigen gesproken. 
Men had die klinkers beter ergens anders kunnen leggen. Ja, het was een tijd geleden eenmaal zo besloten en 
dus nu ook zo uitgevoerd! Nog niet zo heel lang geleden is ook geopperd daar een stadspark te realiseren! Dan 
gaat alles dus weer op de schop!
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Wethouder henK brAuer en de WIJKrAAd MAKen rondGAnG door onze WIJK
holtmuhlestraat: Enkele jaren geleden was er in en rond het speeltuintje veel kommer en kwel! Wangedrag 
waaronder vernielingen en overlast kwamen er regelmatig voor. Door allerlei oorzaken is er nu wel weer goede 
hoop dat alles beter zal gaan in de toekomst. De samenstelling van de buurt is nu zodanig dat het allemaal 
positiever is. Antares en met name Herman van de Eertwegh van Wel.kom leveren hier een flink deel van de 
uitvoering van de plannen. 

zilverplak: Een mooie plek met de skatebaan en een speeltuintje. Het lijkt dat onderzocht moet worden of hier 
een hangjongeren plek gerealiseerd zou kunnen worden. In ieder geval zullen buurtbewoners het hiermee eens 
moeten zijn. Heel voorzichtig bespreekbaar maken voor alle betrokkenen!

linksterhofweg: Hier wil de gemeente de Vijverhofschool gaan bouwen. Een groot bezwaar is de af vloeiing 
van het verkeer! Alles lijkt hier te eng! Ook bij de Nieuwe Munt en basisschool  PassePartout is al ruimtegebrek 
voor goede parkeerplaatsen. Als er dan ook nog ruimte moet komen voor parkeren plus plaats voor toe- en 
afvoerwegen dan wordt het een mierenhoop in deze straten. Er wordt druk uitgeoefend op de gemeente om 
alles nog eens goed te bekijken en eventueel aan te passen. Misschien toch een foute locatie voor de bedoelde 
school?

nAbesPreKInG In d’M bonGerd  

de wijkraad: Er ontbreken vrouwen en vooral jongeren. Het is moeilijk om hier mensen voor te vinden. Vooral 
jongeren die goed overweg kunnen in de ICT  zouden welkom zijn. Ook ontbreken allochtonen in onze wijkraad. 
Af en toe zijn er veelbelovende contacten maar nooit komt er een kandidaat die blijft. Des ondanks zijn we in de 
gelukkige omstandigheid dat we toch behoorlijk bemand zijn. De gemiddelde leeftijd wordt echter hoog. Via 
onze wijkkrant doen we regelmatig oproepen voor nieuwe kandidaten.

de gemeente: De gemeente blijft weinig medewerking geven aan het functioneren van de wijkraad! Als er iets 
door de gemeente gepland wordt zal de wijkraad zelden of nooit gevraagd worden om advies te geven. Ook 
informatie inzake vordering van projecten komt nagenoeg niet voor. Daar moeten we zelf achteraan!  Zo af en toe 
heeft de gemeente een bevlieging en komen ze met een of ander  project om de communicatie of iets anders te 
verbeteren maar dat verzandt altijd.  Het allerbelangrijkste voor de wijkraad is een goede stadsdeelmanager en 
die hebben we gelukkig in de persoon van Pieter van de Rijdt. In dit verband verricht Herman van de Eertwegh 
van Wel.kom heel veel goed werk. Ook hebben we de indruk dat onze nieuwe wethouder dhr. Brauer er veel aan 
gelegen is dat de wijkraad de mogelijkheid krijgt optimaal te functioneren. Hopelijk zijn de nieuwe plannen die 
gelanceerd worden om meer samenwerking te bewerkstelligen effectief.

Wethouder Brauer bedankte tot slot voor de gastvrijheid en de bereidheid van de wijkraad om hun belangeloze 
inzet voor de Tegelse mensen. Op zijn beurt dankte onze voorzitter Ger Hensen de wethouder voor zijn inzet en 
positieve kijk op de wijkraad en de wijk.
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een nIeuWe buur: Vso VIJVerhofschool

zoals inmiddels bekend zal er op het braakliggende bouwterrein tegenover de nieuwe Munt een nieuw 
gebouw komen voor de Vso afdeling Vijverhofschool en voor 10 bewoners van dichterbij. door de 
redactie van deze krant is ons gevraagd een artikel te schrijven waarin we wat meer vertellen over de 
school. dat willen we uiteraard graag doen. 

Op de informatiebijeenkomst van 18 september hebben aan de aanwezige buurtbewoners al verteld over onze 
school. We zijn toen begonnen met een informatiefilmpje waarin de kijker een eerste indruk krijgt van welke 
leerlingen onze school bezoeken en wat er allemaal op school wordt aangeboden. U kunt dit filmpje ook bekijken 
op onze website www.vsovijverhofschool.nl  en dan in het bovenste menu klikken op “over de Vijverhofschool” 
en dan in het linkermenu op “de school” en dan “informatiefilm”.

Allereerst de vraag: “welke leerlingen bezoeken de Vijverhofschool?” Zij zijn in de leeftijd van 13 tot 20 jaar, 
afkomstig uit Noord-Limburg (gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray en Beesel). De 
meeste leerlingen komen uit het Speciaal Onderwijs of Speciaal Basisonderwijs. Onze school is Voortgezet 
Speciaal Onderwijs, afgekort VSO. 

Alle leerlingen hebben een ontwikkelingsachterstand, meestal op alle gebieden zoals taal, leervermogen, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, bewegen, enz.  We spreken dan ook wel van een verstandelijke beperking. In 
onze dagelijkse praktijk gaan we echter niet uit van wat iemand níet kan maar gaan we samen met de ouders van 
onze leerlingen juist op zoek naar de mogelijkheden en kansen die er wél zijn. 

Er zijn tussen de leerlingen grote verschillen in beperkingen en mogelijkheden. Zo hebben we leerlingen die bij 
alles wat ze doen directe begeleiding nodig hebben en dat zal zo blijven en ook leerlingen die zich ontwikkelen 
naar een betaalde baan en begeleid zelfstandig gaan wonen. Een wereld van verschil!  

Onze leerlingen vragen in het algemeen een intensievere begeleiding dan de kinderen die gewoon de 
basisschool of het voortgezet onderwijs bezoeken. In onze school zie je dat terug in de kleinere klassen (varieert 
van 8 tot 18 leerlingen) en meer personeel. Iedere klas heeft een leerkracht en een aantal uren 
onderwijsassistent. 

Verder is een kenmerk van onze leerlingen dat zij het beste leren door “doen”, dus zelf dingen ervaren en 
oefenen. Liefst zo praktisch en concreet mogelijk. Wij bieden dan ook veel praktijkvakken en stages aan. Zo 
leren ze op hun manier vaardigheden die ze in hun latere leven kunnen toepassen.

Het algemene doel van onze school is om de leerlingen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven in 
onze maatschappij. 

Ook al heeft een leerling later altijd begeleiding nodig dan is het toch waardevol als hij zich bijvoorbeeld zo 
zelfstandig mogelijk kan verzorgen, of zijn eigen kamer kan opruimen of schoonmaken. Door dit soort 
vaardigheden te leren is hij minder afhankelijk van anderen.

Deze praktische invalshoek is straks ook terug te zien in ons gebouw. De voorbijganger zal meteen kunnen zien 
dat we een school zijn waar allerlei vakken in de praktijk worden onderwezen. Op de eerste verdieping komen 
lokalen voor Algemene Technieken, Horeca-vaardigheden, Stageplein, wasverzorging en een kantine. Op de 
benedenverdieping komt een winkeltje waar de producten van onze leerlingen te koop worden aangeboden.
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Ook de omgeving van de school is voor ons een leeromgeving. Zo zijn wij blij dat we in de buurt van het centrum 
van Tegelen zitten. Het winkelcentrum is voor onze leerlingen op loopafstand en biedt een overzichtelijke en 
veilige omgeving om ervaring op te doen met bijvoorbeeld boodschappen doen of verkeersdeelname. Dit 
zouden we in het centrum van Venlo niet of beperkt kunnen realiseren. 

Het terrein rondom de school wordt bijgehouden door de leerlingen die geschoold worden in tuinonderhoud. 
Mogelijk kunnen we hierin ook van betekenis zijn binnen het openbare groen in de omgeving van school. 

Dit zijn voorbeelden van hoe wij eigenlijk altijd op zoek zijn naar mogelijkheden en kansen om de leerlingen op 
een nuttige manier vaardigheden aan te leren die ze later kunnen toepassen.

Tijdens de presentatie op 18 september kwamen de zorgen uit de buurt over de verkeerssituatie nadrukkelijk 
naar voren. Hoewel een deel van onze leerlingen met de fiets of openbaar vervoer naar school komt, zijn er ook 
veel leerlingen die met busjes worden gehaald en gebracht. Het in- en uitstappen en parkeren van de busjes 
gebeurt op het schoolterrein. Dat betekent in ieder geval dat de parkeerdruk niet toeneemt. Ook het personeel 
parkeert op het schoolterrein en niet in de buurt.

Het af en aan rijden van de busjes op twee momenten per dag is echter wel een punt van aandacht. Wij delen die 
zorg en gaan dan ook, samen met de wijkraad en Antares in overleg met de gemeente hierover. Hopelijk komen 
we tot een oplossing die voor alle buurtbewoners acceptabel is.

Wij kijken er in ieder geval uit naar het nieuwe schoolgebouw. De huidige school aan de Breuken is sterk 
verouderd en vertoont te veel gebreken om op een verantwoorde manier leerlingen onderwijs te bieden. We 
hopen, door onze manier van werken en samenwerken met de omgeving, straks een meerwaarde te worden 
voor de wijk. 

Namens leerlingen en team VSO Vijverhofschool,

Thijs van Montfort
Adjunct-directeur 
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VerKeersAfWIKKelInG rond de toeKoMstIGe  VIJVerhofschool

het brengen van leerlingen:                                                                                                                                        
Om leerlingen te brengen rijden de busjes vanaf de Venloseweg de Muntstraat in. Daarna gaan ze links de Van 
Wevelickhovenstraat in tot de achterkant van het schoolgebouw  en gaan daar linksaf door de poort het 
schoolterrein op. Daar stappen de leerlingen uit en kunnen naar hun locatie in het gebouw gaan.
De busjes gaan achter het schoolgebouw naar rechts naar de Lingsterhofweg, daar gaan zij rechts af richting 
Van Wevelickhovenstraat. Aan het eind van de straat gaan zij linksaf langs het speelterrein van de basisschool 
richting Broeklaan. De busjes kunnen dan rechtdoor naar de Broeklaan en dan linksaf richting Venloseweg. 
Opmerking: Het laatste  stukje van de  Van Wevelickhovenstraat dat nu nog eenrichting is wordt daar 
veranderd in dubbelrichting!   

het ophalen van leerlingen:       
De lege busjes kunnen weer via Muntstraat en Van Wevelickhovenstraat naar de achterkant van het 
schoolterrein rijden. (Opmerking: De poort gaat pas 15 min voor het beëindigen van de lessen open.) De 
leerlingen kunnen instappen. Daarna gaat de route verder via Lingsterhofweg tot de Van 
Wevelinckhovenstraat, vandaar uit gaan zij linksaf naar de Broeklaan en Venloseweg. Of zij gaan rechtsaf de 
Van Wevelickhovenstraat weer op, richting  Muntstraat.

opmerkingen:
Het is dus duidelijk dat er één verkeersstroom ontstaat! De busjes moeten niet op eigen houtje anders gaan 
rijden. Er komen in de onmiddellijke omgeving van de Vijverhofschool  28 nieuwe openbare parkeerplaatsen.
Tijdens de werkzaamheden aan  het schoolgebouw komen er in de buurt extra verkeersmaatregelen.

op 18 sept. j.l. gaf de directie van de toekomstige Vijverhofschool een voortreffelijke presentatie 
handelende over de school, de doelstelling van de school,  het onderwijs en leerlingen. deze 
informatie is elders in deze wijkkrant terug te lezen. er werden toen ook indringende vragen 
gesteld over de toenemende verkeersdrukte, verkeerstromen en de parkeerproblemen in 
nabijheid van zorgcentrum de nieuwe Munt, basisschool PassePartout, de Vijverhofschool en de 
woonwijk. 

om het een en ander goed helder te krijgen werd besloten om dat met de betrokkenen uitgebreid 
te bespreken. namens de bewoners was ook de wijkraad hierbij vertegenwoordigd. Verder waren 
aanwezig vertegenwoordigers van de gemeente Venlo, Antares, de basisschool en de 
Vijverhofschool. hierbij de mening en aanbevelingen van de deelnemers aan de bijeenkomst. het 
brengen en ophalen van leerlingen gebeurt uitsluitend door busjes.
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Voor de zomer heeft het wijkoverleg de melding gekregen dat er overlast is van jongeren in het park. 
er is een werkgroep van bewoners geformeerd om deze situatie samen met politie, straatcoaches, 
jongerenwerk en de opbouwwerker van Wel.kom op te pakken.

Er is een uitnodiging naar alle bewoners die aan het park grenzen verstuurd voor een informatieavond hoe een 
jongerengroep georganiseerd is en hoe je ze aan kunt spreken.

Politie, straatcoaches en jongerenwerk zullen vaker aanwezig zijn en zal de jongeren aanspreken over hun 
gedrag. Zij kunnen het echter niet alleen. Bewoners zullen met ondersteuning van opbouwwerk hier ook een 
bijdrage aan kunnen leveren. Samen met de werkgroep wordt besproken hoe wijkbewoners een aandeel 
kunnen leveren

oVerlAst nAbIJ MedAIllon
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✮filmmiddag
Elke eerste woensdag van de maand ( 13.00-17.00 ) wordt er in huiselijke sfeer een film vertoont. Onder het 
genot van iets lekkers kunt u genieten van een film uit elk genre.  De keuze van de film wordt altijd door de 
bezoekers bepaald. De filmmiddag vind plaats in de grote zaal en de entree bedraagt € 3,-.

✮Kerkdienst
Elke derde vrijdag van de maand wordt er hier in de grote zaal een heilige mis gehouden. Dit is i.s.m. St. 
Martinuskerk te Tegelen. Iedereen is welkom en de mis begint om 17.00 uur. De zaal is al vanaf 16.30 uur open.

✮Kienen
Elke vierde woensdag van de maand is er kienen. De zaal gaat open vanaf 13.30 uur en het kienen zelf gaat 
omstreeks 14.00 uur van start. De kienmiddag is een initiatief van de vrijwilligers van het Huis van de Wijk D’m 
Bóngerd. Iedereen uit de wijk is hierbij van harte welkom. Een kienkaart kost € 2,- en er worden 10 rondes 
gespeeld waarbij er elke ronde 3 mooie prijzen te winnen zijn.

✮Koersballen
Iedere derde donderdag van de maand organiseert KBO Tegelen van 14.30 tot 16.30 uur een middagje koersbal. 
Koersbal vind plaats in de grote zaal en is voor iedereen toegankelijk. Voor niet KBO leden kost meedoen € 2,- 

✮bewegen voor senioren
Wat doen we allemaal bij Senioren Sport en Beweging? Het is toegankelijk  voor iedere 55+ met of zonder fysieke 
beperking. Na een warming up wordt een mix van diverse beweegmogelijkheden aangeboden. Denk aan gym-
oefeningen ondersteund door muziek! Plezier, ontspanning en ontmoeting lopen als rode draad door elke les. 
Als afsluiting van elke les spelen we nog een gezellig spel. Na de les wordt er nog nagepraat onder het genot van 
een kopje koffie.

✮open inloop
De open inloop is een gezellige middag  waar iedereen die behoefte heeft aan gezelschap kan binnen wandelen. 
Men kan vrijblijvend aan de activiteiten deelnemen. Of het nu een kaartje leggen is, of gewoon een praatje met 
iemand maken of ….
De Open inloop is elke maandag, dinsdag en donderdag  van 14.00 tot 17.00 uur. Elke tweede woensdag 
van de maand  van 14.00 tot 17.00 uur. Vrijdags van 14.00 tot 16.30 uur. Eens per maand wordt er op vrijdag 
een muziekuurtje georganiseerd. Dit is een initiatief van Nellie Ketels en wordt ook verzorgd door Nellie. Alle 
bovenstaande activiteiten zijn gratis.

✮Muzikaal koffie uurtje
Elke laatste vrijdag van de maand wordt er een koffieuurtje gehouden tussen 14.00 en 15.00 uur. Nellie Ketels 
verzorgt in de grote zaal een uur lang een gevarieerd programma met veel muziek afwisselend met een gesprek 
met een bewoner uit de wijk. Gezelligheid staat hier centraal en entree is vrij. De zaal is open vanaf 13.30 tot 
16.30 uur.

         ActIVIteIten In d’M bonGerd

Huis van de Wijk
 

de noordKern
teGelen

contactgegevens huis van de Wijk d’m bongerd.
bongerdstraat 41  5931nb tegelen   telefoonnummer: 077 851 02 12
e-mailadres: info@hvdwdebongerd.nl
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✮tzbo
Elke derde woensdag van maand verrast de Tegelse zieken en bejaarden omroep hun publiek met een 
gevarieerd programma. Deze middag wordt ingevuld met veel muziek, leuke filmpjes en informatie betreffend 
Tegelen en omstreken. Deze middag begint om 14.00 tot +/- 16.00 uur en om deze gezellige middag bij te wonen 
betaald u € 2,- , dit is inclusief 1 kop koffie of thee.

✮dagopvang/ open inloop
Heeft u behoefte aan dagopvang? Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden, de professional van de 
dagopvang zal dan samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

✮Informatie en advies
Elke dinsdag van 13.00 tot 16 uur, heeft u vragen op het gebied van Wonen, Welzijn, werken, zorg of op andere 
gebieden, loopt u gerust binnen en u wordt hier zeker verder geholpen
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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
•	 Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld 06-4341479

de noordKern
teGelen

oPenbAre VerGAderInGen In  2014
dinsdag 20 januari  
dinsdag 3 maart  
dinsdag 14 april  
dinsdag 23 juni  
dinsdag 1 september  
dinsdag 13 oktober  
dinsdag 8 december  

Deze vergaderingen beginnen om 19.30 uur in  
Grand-café “ut Zaelke” aan de Ariënsstraat

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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