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Graag schrijf ik het eerste voorwoord voor 2015. 
Wat gaat de tijd toch snel; “de Vastelaovend” is net 
afgelopen en we staan alweer vlak voor Pasen. 

Er zijn niet echt veel spectaculaire dingen in de wijk 
gebeurd in de eerste maanden van het jaar. Maar toch 
is de redactie van uw wijkkrant er weer in geslaagd om 
een mooie wijkkrant te maken. 

Een nieuw item in de wijkkrant is tips en 
wetenswaardigheden van onze wijkagenten. Hou 
ze in de gaten, want u doet er misschien wel uw 
voordeel mee (en u ontloopt op deze manier een 
proces-verbaal). Ook is er een begin gemaakt met 
de bouw van de Vijverhofschool. Bewoners van de 
Beukenstraat zijn ijverig in de weer voor een beter 
beveiligde oversteekplaats aan de Kerkhoflaan. Ook 
zijn er zorgen om de totaal onderkomen Crossbaan 
aan de Zilverplak. 

De zomerbloeiers komen er weer aan. Wilt u hiervoor 
in aanmerking komen, lees dan de voorwaarden 
in deze wijkkrant goed door. De Passiespelen van 
2015 staan weer voor deur en we gaan proberen om 
samen met de gemeente de openbare ruimte rondom 
openluchttheater “De Doolhof” weer net als andere 
jaren het visitekaartje van Tegelen te laten worden. 

Tenslotte vraag ik iets wat eigenlijk al heel vaak aan u 
gevraagd is: heeft u tijd over, of denkt u wat er allemaal 
nog in onze wijk kan of moet gebeuren, laat uw stem 
dan horen. Wij kunnen dan bekijken of we iets voor u 
kunnen betekenen. 

Verder wens ik u veel leesplezier en namens alle leden 
fijne paasdagen.

Uw voorzitter,
Ger Hensen
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Al eeuwen etaleren ambachtslui en winkeliers door middel van een bord aan hun gevel hun beroep en nering. 
Op vele manieren kwamen verwijzingen voor, naar allerhande koopwaar of diensten. Geschilderde reclames 
en historische bedrijfsnamen op winkelpuien, bedrijfsgebouwen en blinde gevels zijn de afgelopen decennia 
langzaam uit beeld verdwenen. Het exemplaar aan de Hoekstraat in Tegelen is een van de weinig bewaard 
gebleven voorbeelden in de gemeente Venlo. Deze gevel verdient de de omschrijving “mooi”!

Aan het begin van de Roermondseweg liggen het lege pand “A&P” en een leeg woonhuis te wachten op 
nieuwe bebouwing, b.v. een appartementencomplex. Maar …. het is crisis in de bouw en dus gebeurt er 
voorlopig niets. Het ligt er allemaal een beetje triest bij en begint er wat haveloos uit te zien! Daarom deze keer 
door ons betiteld als “lelijk”!

LELIJK

MOOI
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VErGadErInG 9 dEcEMbEr

bespreking verslag van: bewoners doen hun 
woordje van dinsdag 4 nov. 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 

✮Rond Martinushof komt steeds meer rommel 
te liggen, achtergelaten door jongeren, die daar 
langskomen. Er is geen overlast van deze jongeren 
tot nu toe. Actie: Wiel zal dit zo goed als mogelijk in 
de gaten houden.

✮De 30 km zone op de Grotestraat werkt niet 
optimaal! Dit zou wel eens kunnen komen doordat 
dat stukje weg vrij is omdat daar geen verkeer op 
de straat kan komen, en men onbelemmerd door 
kan rijden. Slim bedacht door een van de aanwezige 
bewoners. Er wordt “30 km zone“ op de weg 
geschilderd om goed te accentueren.

✮De auto’s die vanaf het Smitspleintje wegrijden 
slaan vaker de verkeerde weg in en rijden daarom 
waarschijnlijk te snel. De oorzaak ligt vermoedelijk in 
de warrige situatie daar. Borden niet goed zichtbaar 
borden, verdraaid enz. Actie: De bewoner die een 
en ander dat goed bekeken heeft gaat dat bij de 
gemeente melden.
 
✮Bij de zebra op de Kerkhoflaan komen geen 
knipperlichten of verkeerslichten! Ouders moeten 
zelf helpen als men het veiliger wil hebben.
 
✮De grond van de crossbaan gaat van “De 

Plakpunters” naar de gemeente per 1jan 2015. Een 
en ander wordt dan goed bekeken.
 
✮ In het gebied Lingsweg/Wilderbeekstraat 
worden vaak de containers te ver op de stoep 
geplaatst zodat er gen rolstoelen langs kunnen. 
Actie: Komt in de Wijkkrant van maart
 
✮Er zijn ratten gesignaleerd. Het oppervlakte 
water is schoongemaakt. Op korte termijn wordt de 
rommel opgehaald. Altijd moet er een melding naar 
de gemeente als men ergens ratten ziet.
 
✮Omdat dit de laatste vergadering van dit jaar 
is wenst de voorzitter de vergadering prettige 
feestdagen. Een bewoonster bedankt de wijkraad 
voor het werk van het afgelopen jaar.
 
✮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: 

     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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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 
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. 
 
✮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. 

VErGadErInG 20 JanuarI

bespreking verslag van: bewoners doen hun 
woordje van dinsdag 9 dec. 2015   
Op de Grotestraat worden momenteel parkeer-
plaatsen aangelegd ter hoogte van. de friture. Tevens 
zal de Gemeente duidelijker aangeven dat het hier 
een “30-km zone” betreft. 

Rectificatie vorige notulen: In het gebied Lingsweg 
/Wilderbeekstraat worden vaak de auto’s te ver op 
de stoep geplaatst zodat er geen rolstoelen langs 
kunnen. 
 Actie: Komt in de Wijkkrant van april 2015.

De oude crossbaan verkeert in slechte staat.

nIEuWE zaKEn dIE In dE WIJK LEVEn 

✮Is het mogelijk om aan de Geldersebaan een 
stoep te creëren, in noordelijke richting tot aan de 
Vindelsweg? Bijvoorbeeld aan de oostzijde, hier is 
nog grond van de gemeente. Actie: De wens wordt 
kenbaar gemaakt aan de Gemeente door Pieter.

✮Buurtpreventieteam surveilleert aan de 
Grotestraat en Bongerdstraat i.v.m. parkeeroverlast. 
Veel automobilisten trekken zich hier weinig van aan. 
Doet de politie hier wat mee? De politie controleert 
hier weldegelijk. Actie: De meldingen moeten 
bewoners zelfdoorgegeven.

✮De grijze containers zijn beplakt met stickers 
om het scheiden van afval te promoten. Waar 
zijn de glasbakken in onze wijk te vinden? Er zijn 
verschillende inzamelplekken binnen onze wijk, hier 
zijn vanuit de gemeente normen voor. Voor onze wijk 
zijn er voldoende glasbakken.
 
✮Het park op de Meidoornlaan ziet er prachtig uit!!
 
✮De bewoners van de Meidoornlaan hebben 
momenteel geen last meer van hangjongeren.
 



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  12  ■  n r.  1  ■  ap r i l  2015
5

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

✮De rotonde bij de AH wordt weer opengesteld, 
maar dan als afrit. Dit is een aangename ontwikkeling 
en we hopen dat het de veiligheid verbeterd. 
Knelpunt blijft de veiligheid van de fietsers. In mei 
moet het project gereed zijn.

✮Wie is er verantwoordelijk voor het strooien op 
de dijk vanuit Maasveld naar Zuiderbrug? Ook het 
wegdek is slecht en er wordt hier niet gestrooid als 
het gesneeuwd heeft. Er wordt hier niet gestrooid 
omdat het een toeristische route is en het geen route 
voor woon-werkverkeer is.

✮De wens is vanuit de Gemeente om een fietspad 
te leggen langs de maas vanuit de Zuiderbrug 
tot aan Belfeld. Het is nog onbekend wanneer dit 
gerealiseerd zal worden.

✮Worden hondenbezitters gecontroleerd op het 
opruimen van de hondenpoep? Hierop wordt door de 
politie gehandhaafd. BOA’s worden in de gemeente 
ingezet. Hondenpoep blijft helaas een probleem in 
onze wijk. Actie: Buurtbewoners moeten dit melden 
bij het servicemeldpunt.

✮Er wordt momenteel op de zilverplak goed 
gesnoeid

✮Snoeiwerk op de splitsing Calvariestaat/
Haandertstraat ziet er momenteel goed uit.

VErGadErInG 3 MaarT

bespreking verslag van: bewoners doen hun 
woordje van dinsdag 20 jan. 2015   
De Gemeente heeft aangegeven dat het niet mogelijk 
is om aan de Geldersebaan een stoep te creëren, 
omdat veel grond geen eigendom van de gemeente 
Venlo is.

nIEuWE zaKEn dIE In dE WIJK LEVEn 

✮Bewoner vraagt nu er geen stoep gecreëerd kan 
worden aan de Geldersebaan of er een mogelijkheid 
is om er een 30 km-zone van te maken. Of is het 
mogelijk om andere maatregelen hier te nemen 
voor een veiligere situatie? Actie: Pieter gaat na of 
het mogelijk is om zogenaamde verkeers-smileys te 
plaatsen op verschillende plekken binnen onze wijk, 
bijvoorbeeld op de Geldersebaan.

✮Betreft de herinrichting van de Beijtelstraat. 
De bomen zijn hier verwijderd. De bewoners willen 
hier graag bomen terug. De herinrichting wordt 
samen met de bewoners bekeken. Actie: Groen/grijs 
commissie neemt dit mee

✮ In Tegelen staan op verschillende plekken 
paaltjes, vooral in het centrum. Op veel plekken 
staan deze in de weg. Actie: Wordt door 
Pieter meegenomen in een gesprek met de 
verkeersdeskundige.

✮Wouter Frencken stelt zich voor. Hij is 
coördinator sociale wijkteams en Huis aan de Wijk 
Tegelen en Belfeld. Hij neemt de plaats in van Mariëlle 
Wilms binnen de wijkraad. 

✮Buurtbewonersnetwerk: eerst volgende 
bijeenkomst is op maandag 11 mei om 19.30 uur in 
de Bongerd. Bewoners kunnen hier ideeën aanreiken. 
Iedereen is van harte welkom

✮Het repaircafé zoekt nog een vrijwilliger voor 
herstelwerkzaamheden. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden bij de wijkraad. 
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zOMErbLOEIErs fLEurEn OnzE WIJK Op!

zoals de laatste jaren gebruikelijk was, is er ook nu weer de mogelijkheid om gratis zomerbloeiers aan te 
schaffen via wijkraad de noordkern. Wij vinden het belangrijk om de wijk leefbaar te houden. Een mooie 
uitstraling behoort ook tot deze leefbaarheid.

Vanzelfsprekend zijn er wel een aantal strikte regels om van deze actie gebruik te kunnen maken. Deze worden 
hieronder uitgeschreven:

1. Alleen particulieren uit onze wijk kunnen zich aanmelden via het volgend e-mailadres: wijkraad.de.
noordkern@hotmail.com. Bedrijven en verenigingen van huiseigenaren komen dus niet in aanmerking.

2. Vermeld in de aanvraag voor hoeveel m² u planten wilt bestellen. 

Let op: het gaat om zomerbloeiers, dus groenblijvers komen niet in aanmerking! De aanvraag kan alleen gelden 
voor planten in de openbare volle grond en voldoende duidelijk vanaf de openbare weg te zien zijn. De door de 
gemeente aangelegde geveltuintjes komen niet in aanmerking voor deze regeling. Aanmelden is mogelijk tot en 
met vrijdag 24 april.

3. Iemand van Wijkraad de Noordkern neemt contact met u op om te komen kijken en te overleggen.
4. Met deze vertegenwoordiger van de wijkraad wordt besproken of de aanvraag geheel, gedeeltelijk of niet 

wordt toegewezen.
5. De vertegenwoordiger van de wijkraad bepaalt uiteindelijk voor hoeveel geld je planten kunt uitzoeken. 

Daartoe wordt een voucher uitgeschreven waarmee u bij “Bart Faassen Tuincentrum” op Vijverlaan 13 - 
5932 AD Tegelen de planten kunt gaan uitzoeken en kopen. 

6. Er wordt geen vergoeding gegeven voor aarde, mest, potten of gereedschap . 
7. U krijgt bij de hovenier geen rekening mee, die gaat samen met de voucher, naar De Noordkern voor de 

afwikkeling en controle.
8. Als de geldpot leeg is stopt de actie! Dit wordt bekend gemaakt op onze site. Dus ben alert; wie het eerst 

komt, wie het eerst maalt!
9. Bewaar deze boodschap als u voornemens bent om zomerbloeiers aan te vragen.
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politie Venlo/beesel verandert dienstverlening

het politieteam Venlo/beesel breidt de voorziening voor het doen van aangifte in het gemeentehuis van 
beesel uit. Met ingang van 1 maart 2015 is op het politieservicepunt de mogelijkheid om van maandag 
tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur op afspraak aangifte te doen. daarnaast nemen 
nemen politiemedewerkers bij mensen thuis aangifte op van ernstige misdrijven. aangevers die minder 
mobiel zijn, krijgen ook deze mogelijkheid aangeboden. zij kunnen dit in hun eerste contact met de politie 
aangeven. 

De politiebureaus aan het Nolensplein in Venlo, Blerick en Steyl sluiten met ingang van 1 maart hun deuren. 
Inwoners van de gemeente Venlo kunnen terecht op het politiebureau aan de Rijnbeekstraat 1 in Venlo. De 
publieksopvang wordt daar uitgebreid. Het bureau heeft voldoende gratis parkeergelegenheid en is voor het 
doen van aangifte geopend van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 21.00 uur en op zondagen 
tussen 09.00 uur en 17.00 uur. Binnen de openstelling van dit bureau wordt meer ruimte gecreëerd om burgers 
te helpen. De bureaus in aan het Nolensplein, Blerick en Steyl blijven vooralsnog in gebruik door andere diensten 
van de politie. 

contact met de politie
De afgelopen jaren heeft de politie geconstateerd dat burgers steeds meer telefonisch en digitaal hun vragen aan 
de politie stellen. Facebook, Twitter en email hebben hun intrede gedaan. Ook kan er sinds enkele jaren van een 
groot aantal strafbare feiten digitaal en telefonisch aangifte worden gedaan. Een bezoek aan het politiebureau is 
dus vaak niet meer nodig. Op basis van deze ervaringen past de politie in Venlo en Beesel haar dienstverlening 
aan, zodat er meer mogelijkheden zijn voor burgers dan alleen via het politiebureau en de telefoon contact te 
krijgen met de politie. 

Hieronder de mogelijkheden tot het doen van aangifte of melding bij de politie in Venlo / Beesel nog even op een rij:

bij spoed: bel  112

u wilt de politie spreken:  bel 0900-8844
u wilt digitaal aangifte doen: Kijk op www.politie.nl voor de mogelijkheden 
u wilt aangifte doen: bel voor een afspraak 0900-8844
u wilt telefonisch aangifte doen: bel voor een afspraak 0900-8844
u wilt aangifte doen van ernstige feiten: de politie komt naar u thuis om aangifte op nemen,          
 bel 0900-8844

u wilt op afspraak aangifte doen bij het  
politieservicepunt in het gemeentehuis 
van beesel (maandag t/m donderdag 
09.00 uur -16.00 uur):                bel 0900-8844

u wilt op afspraak aangifte doen in Venlo:   bel 0900-8844
(maandag/zaterdag 08.00 uur - 21.00 uur 
en zondag 09.00 uur - 17.00 uur)

u zoekt contact met uw wijkagent: Kijk op www.politie.nl, facebook of twitter 
 of bel 0900-8844 als u geen internet hebt

Van dE pOLITIE...
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Inloopactiviteiten op d’m bóngerd, prima daginvulling.
het is mogelijk voor zelfstandig wonende senioren en andere volwassenen om de inloopactiviteit op 
d’m bóngerd te bezoeken. deze activiteit wordt gehouden in de grote zaal op maandag, dinsdag en 
donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.

Hebt u behoefte aan gezelschap, wilt u uw dag zinvol invullen, meer structuur aanbrengen in uw dagindeling 
of gewoon binnenlopen voor een praatje of kopje koffie/thee dan bent u bij d’m Bóngerd van harte welkom. 

Momenteel is er een groep van 12 tot 15 mensen die actief deze activiteit bezoeken. Meerdere enthousiaste 
vrijwilligers plus een medewerker van d’m Bóngerd zijn hierbij aanwezig.

Er zijn mogelijkheden om creatief bezig te zijn met:

•	  breien 
•	  handwerken 
•	  knutselen 
•	  tekenen 
•	  schilderen
•	  bloemschikken

Verder staan we open voor ideeën en wensen van mensen die bij ons binnenlopen.

Wilt u meer informatie, hebt u interesse om deel te nemen aan of mee te helpen bij deze inloopactiviteit dan 
kunt u contact opnemen met:

Anke Daniels, medewerker d’m Bóngerd
tel.nr: 06-31999355 
of via d’m Bóngerd
tel.nr 077-8510212

•	  een praatje maken
•	  kaarten 
•	  gezelschapsspellen spelen
•	  de krant lezen
•	  wandelen
•	  samen een boodschap doen

activiteiten februari en Maart en april
Heemkundige Kring
1-4 2015 14.00 – 16.30 Filmmiddag
8-4-2015 14.00- 16.00 Infomiddag zorg
8-4-2015 14.00-17.00 KVG lezing
9-4 2015 19.00 – 22.00 Infoavond Energie Coop
15-4-2015 14.00-17.00 TZBO
17-4-2015 17.00-17.45 Heilige mis

21-4-2015 20.00- ?? Lezing Heemkundige Kring
27-4-2015 8.00 - ?? Koningsfeesten
29-4-2015 14.00-17.00 Kienen
6-5-2015 14.00-17.00 Filmmiddag
15-5-2015 17.00-17.45 Heilige mis
19-5-2015 20.00- ?? KVG lezing
20-5-2015 17.00-17.00 TZBO
21-5-2015 14.30-16.30 Koersbal
27-5-2015 14.00-17.00 Kienen
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21-4-2015 20.00- ?? Lezing Heemkundige Kring
27-4-2015 8.00 - ?? Koningsfeesten
29-4-2015 14.00-17.00 Kienen
6-5-2015 14.00-17.00 Filmmiddag
15-5-2015 17.00-17.45 Heilige mis
19-5-2015 20.00- ?? KVG lezing
20-5-2015 17.00-17.00 TZBO
21-5-2015 14.30-16.30 Koersbal
27-5-2015 14.00-17.00 Kienen

2-6-2015 20.00- ?? Lezing Heemkundige Kring
3-6-2015 14.00-17.00 Filmmiddag
17-6-2015 17.00-17.00 TZBO
18-6-2015 14.30-16.30 Koersbal
19-6-2015 17.00-17.45 Heilige mis
24-6-2015 14.00-17.00 Kienen

Wilt u helpen bij één of meerdere activiteiten stuurt u dan aub een
berichtje naar: info@hvdwdebongerd.nl of bel 077-8510212

“Op de koffie bij…” is een terugkerende rubriek waarin een 
bezoek(st)er van de inloopactiviteit bij d’m bongerd aan het 
woord komt en over haar/zijn ervaringen vertelt.

Vandaag een interview met Mechtel, bezoekster van de inloop 
activiteiten bij d’m Bongerd in Tegelen. Ze komt sinds kort op de 
maandag en de dinsdag naar de inloop activiteiten en is hier erg 
enthousiast over. Omdat ze door psychische problemen niet meer 
aan het werk is, was ze een poosje geleden op zoek naar een leuke 
daginvulling. Ze wou graag onder de mensen zijn, een praatje 
maken en tegelijkertijd iets doen. 

Omdat ze zeer creatief is, ze houdt van kaarten maken, breien, 
brandschilderen op hout en van gewoon schilderen is ze bij de 
inloop activiteiten op d’m Bongerd een kijkje gaan nemen. Dit 

bleek precies de plek te zijn die ze hoopte te vinden!

In een gezellige sfeer samen met andere mensen met je hobby’s bezig zijn. Er wordt in onderling overleg 
gekeken wat je zelf graag wil doen, niets moet! Het allerbelangrijkste is dat je met plezier naar de inloop 
toekomt en niet alleen thuis zit. 

Momenteel is ze druk in de weer met het breien van een eigen vest. Heb je behoefte aan een praatje dan zijn 
er mensen aanwezig die de tijd voor je nemen en ook met vragen over brei en ander werk kunnen ze een 
helpende hand uitsteken.

Wat wel belangrijk is voor Mechtel zijn de kosten, die zijn het dubbeldik waard als de activiteit past. Dan wordt 
het geld op een goede manier besteedt.

Mechtel is helemaal tevreden en is blij dat ze bij d’m Bongerd is binnengestapt. Een wens of tip voor de 
toekomst heeft ze niet echt, ze vindt hoe het nu gaat al leuk zat. Wat haar wel leuk lijkt is een keer een grotere 
activiteit zoals een Paas- of kerstmarkt organiseren.



WIJKKRANT  De Noordkern ■  Jaargang  12  ■  n r.  1  ■  ap r i l  2015
10

✮hondentoilet
Er ligt al een tijd geen hondentoilet meer op het braakliggend terrein aan de Lingsweg tegenover het speeltuintje 
bij basisschool PassePartout. Die bestemming heeft de gemeente er vanaf gehaald sinds het hondentoilet bij 
het complex van de Nieuwe Munt gereed is. De borden en omheining zijn ook al lang weggehaald. In de praktijk 
gebeurt het nog vaak dat er honden op dit veld worden uitgelaten door bewoners uit de omliggende buurten, 
maar ook door ouders die hun kinderen naar school brengen of komen halen. Dit mag dus niet meer! Voor de 
spelende kinderen is een veldje zonder hondenpoep wel zo prettig. Wij vragen alle wijkbewoners om hier extra 
op te letten!

✮anWb-borden
Op de rotonde Roermondseweg/Maasveldstraat zijn de ANWB-borden niet in orde. Verkeer naar Nijmegen en 
Venlo wordt richting centrum Tegelen gestuurd, terwijl het verkeer eigenlijk al vanuit Belfeld richting A-73 wordt 
verwezen. Het centrum moet autoluw worden/zijn, dus is het verstandig om verkeer juist het dorp uit te sturen 
en dus niet via de Grotestraat richting Venlo en dan naar de A73. Ook staan de ANWB-borden op de splitsing 
Kenzenstraat/Roermondseweg niet goed. Hier geld hetzelfde probleem. Verkeer vanuit Baarlo (het veer) zou 
juist via zuidelijke richting naar Venlo en Nijmegen gestuurd moeten worden, in plaats van door hartje Tegelen. 
De gemeente Venlo heeft hierop gereageerd: in het kader van de vernieuwing van de toeristische bewegwijzering 
Steyl, worden de ANWB borden hierin meegenomen. De bedoeling is om dat dit jaar nog te realiseren.

✮Maaionderhoud dijken   
     Watermunt
Geregeld krijgen wij vragen over 
het maaien van de dijken in het 
Maasveld en dan vooral over de 
dijken aan de watermunt. Wanner 
wordt er gemaaid? Hoe vaak wordt 
er gemaaid? Etc. Reactie van de 
waterschappen Peel en Maas: De 
dijken worden twee keer per seizoen 
gemaaid, dit binnen de periode 15 
juni - 15 juli en 15 september - 15 
oktober. Het maaionderhoud wordt 
verricht binnen vaste periodes, 
ingegeven door de Gedragscode 
Flora en Fauna  waar het waterschap 
zich aan moeten houden. Het 
waterschap kan overwegen om ‘gazonbeheer’ toe te passen. Dit houdt in, dat 6 a 7 maal per seizoen het gehele 
traject gemaaid wordt. Gezien de omvangrijke te maaien oppervlakten is dit erg kostbaar. In verband met de 
wettelijke verplichting in de Flora en Fauna wet moeten wij ons conformeren aan de periodes waarin we de 
maaiwerkzaamheden moeten uitvoeren.

     
Berichten uit de wijk

 

dE nOOrdKErn
TEGELEn
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✮Overlast Lingsweg/Wylderbeekstraat 
In bovengenoemde straten worden de auto’s vaak te ver op de stoep geparkeerd. In plaats van netjes langs 
de stoep of in de parkeervakken. Hierdoor kunnen wandelaars met een kinderwagens en rolstoelgebruikers er 
moeilijk langs. Vaak zijn zij genoodzaakt om op de rijweg te lopen, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kunnen 
de bewoners van de straten letten op hun parkeergedrag? 
 
✮zebrapad Grotestraat
Vaak geven bewoners ons terug dat het zebrapad op de Grotestraat ter hoogte van het Wilhelminaplein slecht 
verlicht is en dat er vaak laat of niet geremd wordt door automobilisten. Dit hebben we aan de ambtenaar 
doorgespeeld van de gemeente Venlo. Reactie vanuit de gemeente Venlo: In het ontwerp is specifiek gekozen 
voor lage lichtmasten, wat een heel ander straatbeeld geeft dan de aangrenzende gebieden met hoge 
lichtmasten. De verlichting voldoet qua ontwerp aan de richtlijn.

✮strooien op de dijk van Tegelen naar Venlo
Afgelopen winter is er niet gestrooid op de dijk vanuit het Maasveld richting ziekenhuis. Ook dit hebben we aan 
de gemeente voorgelegd. Reactie vanuit de gemeente Venlo: Basis van het strooibeleid is dat inwoners binnen 
500 meter vanaf hun woning op een gestrooide weg moeten kunnen komen. Daarnaast wordt voor fietspaden 
gesteld dat we de doorgaande hoofdfietspaden strooien. Het fietspad langs de Venloseweg is een hoofdfietspad 
en deze zit in de strooiroute. Het fietspad op de dijk loopt parallel aan dit fietspad, maar omdat er een goed 
alternatief is, de Venloseweg, wordt dit fietspad niet gestrooid. Wij willen niet zoveel mogelijk strooien, maar we 
strooien om de stad bereikbaar te houden en de doorstroom te garanderen.

✮Voortgang centrumplan Tegelen
Zoals wellicht bekend is bij de bewoners van onze wijk, wordt binnenkort de rotonde op de Raadhuislaan 
aangepakt. De parkeerplaats bij Albert Heijn is nu nog alleen bereikbaar via de in- en uitrit aan de Raadhuislaan 
nabij de Muntflat. Als de rotonde wordt aangepast, kunnen automobilisten ook via de rotonde de parkeerplaats 
verlaten. Dit zal de doorstroming ten goede komen, maar zorgen om de veiligheid van fietsers zullen blijven 
bestaan. Waarschijnlijk worden de werkzaamheden begin mei afgerond. Ook de drempel in de Gasthuisstraat, 
die voor velen een doorn in het oog is, wordt binnenkort aangepakt. Tevens worden de parkeerplekken aan de 
Gasthuisstraat veranderd. 

Eindelijk!zebra onzichtbaar
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VOOrbErEIdInGEn VOOr sTarT 
bOuW VIJVErhOfschOOL

De aannemer is kort geleden gestart met het inrichten van het werkterrein op de locatie van de nieuw te bouwen 
Vijverhofschool aan de Van Wevelickhovenstraat. Momenteel wordt er gewerkt aan de werkzaamheden aan de 
fundering. Spoedig daarna zal er meer activiteit te zien zijn.

Bijgevoegde afbeelding laat de aan- en afvoerroute van 
het bouwverkeer zien. De bedoeling is dat 
bouwverkeer vanaf de A73, via de Venloseweg en de 
Munstraat naar de bouwlocatie aan Van 
Wevelickhovenstraat rijdt. De afvoerroute verloopt 
vanuit de Van Wevelickhovenstraat, in zuidelijke 
richting naar de Munstraat, de Kerkhoflaan, Broeklaan 
en Venloseweg naar de A73. De Gemeente heeft deze 
routes ter controle ontvangen. Chauffeurs dienen zich 
hieraan te houden. 

Als ik op deze mooie (bijna)voorjaars dag weer 
eens onderweg ben in Tegelen, en de laatste 
resten van de vastenaovend voorbij zie dwarrelen, 
moet ik onwillekeurig denken aan Pasen en de 
daarbij behorende “goede week “ en dan herinner 
ik me dat we dit jaar een heel seizoen Passie- 
spelen voor de boeg hebben.
Honderden mensen zijn al tijden bezig zijn met de 
voorbereidingen en ze gaan ervoor zorgen dat 
Tegelen voor wat betreft de Passiespelen weer op 
de kaart gezet gaat worden. Hulde aan alle 
vrijwilliers.
Dat het voor de Heer een moeilijke weg naar 
Golgotha was moge duidelijk zijn, maar dat het 
voor de bezoeker van de Doolhof ook geen pretje 
zal zijn staat ook vast.
Men zal er natuurlijk alles aan doen om het e.e.a. 
te verfraaien, maar een station en stationsplein te 
verfraaien is duidelijk van een andere orde. Ook 
een leegstaand Gemeentehuis en een er 
tegenoverliggend braakliggend terrein verdienen 
niet de schoonheids- prijs. Maar misschien dat we 
van het terrein een parkeerplaats kunnen maken 
en het Gemeentehuis kan worden omgetoverd tot 
een mooie ontvangst gelegenheid voor de gasten 
van de Passie spelen.
Ik hoop dat na afloop ook de Heer kan zeggen:
“Het was weer een fraai schouwspel”

Sjeng de Wandelaer.

passIEspELEn
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sLIM bEsparEn dOE JE saMEn

Iedereen kan energie besparen. Maar het komt er vaak niet van. Te druk. Te veel gedoe. Geen
idee wat je investering oplevert. buurkracht helpt jou en je buren grip te krijgen op je
energieverbruik en ondersteunt buurten bij besparingsmaatregelen.

Wat doet buurkracht?
Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want 
samen is dat een stuk makkelijker. En leuker. Bovendien kun je samen vaak inkoopvoordeel krijgen, waardoor je 
goedkoper uit bent. Buurkracht helpt daarbij. De besparingen kunnen uiteindelijk behoorlijk oplopen. Daar word 
jij toch ook warm van?

samen aan de slag
Dit is ongeveer hoe Buurkracht werkt. Ongeveer, want het gaat in elke buurt een beetje anders.
•	 Buurtbewoners vinden Buurkracht. En andersom.
•	 Buurtanalyse. Buurkracht komt langs om samen met jou en andere buren een plan van aanpak te maken. 

Jouw buurt krijgt een kosteloze analyse van een energieadviseur, zodat duidelijk wordt welke maatregelen 
in jouw buurt de grootste besparing opleveren.

•	 Buurtbijeenkomst. Het buurtteam organiseert een bijeenkomst om zo veel mogelijk buren enthousiast te 
maken voor besparingsacties. Want hoe meer buren meedoen, hoe voordeliger het wordt.

•	  Samen kiezen. De buurt gaat aan de slag met een of meer energiebesparende maatregelen. Buurkracht 
geeft ondersteuning bij het opvragen en beoordelen van offertes. En geeft jullie een eigen besloten 
buurtpagina op buurkracht.nl, waar jullie elkaar op de hoogte houden van acties en stappen.

•	 Besparen. Alle buurtbewoners krijgen een (gratis) slimme meter. Op je persoonlijke pagina krijg je nu inzicht 
in jouw energieverbruik en dat van de buurt. En zie je direct welk effect maatregelen op je energieverbruik 
hebben.

Meedoen met buurkracht
Hoe meer buurtgenoten meedoen aan Buurkracht, hoe beter.
Hoe scherper de prijs die je betaalt voor besparingsmaatregelen 
bijvoorbeeld. En natuurlijk: hoe beter voor het milieu. Profiteer 
mee van de mogelijkheid om snel, relatief makkelijk en tegen 
een goede prijs energiebesparingsmaatregelen in huis te 
nemen. Buurkracht is helemaal gratis en niet commercieel.

Meld je aan
Kan jouw buurt wel wat Buurkracht gebruiken? Wil je weten 
welke buurten al met Buurkracht aan de slag zijn? Kijk dan op 
buurkracht.nl. Daar vind je nog meer informatie. Of meld je 
direct aan via buurkracht.nl/doe-mee.

Vragen?
Op buurkracht.nl vind je meer informatie. Je kunt ook contact 
met buurtbegeleider Patricia Vinclair 
patricia@buurkracht.nl / 06-52691385
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uw zorg is ook onze zorg
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MuzIEK MET sTEf
zanger/entertainer stef Kupers gaat woensdag 18 maart, 20 mei, 15 juli, 16 
september en 18 november een muziekmiddag verzorgen in partycentrum 
’t zaelke, arienstraat 21. 

Hij beschikt over een groot repertoire aan bekende liedjes en weet deze perfect 
te vertolken. Gewapend met zijn keyboard, zijn stem en een enorm arsenaal aan 
liedjes gaat hij deze muziekmiddagen verzorgen in de vorm van amusement en 
gezelligheid. Van Duitse Schlager tot Limburgs luisterlied en Nederlandse 
meezinger. Alles komt aan bod. U kunt genieten van liedjes die menigeen weer 
zal doen denken aan zijn of haar jeugd. En natuurlijk zijn verzoekjes altijd 
welkom. Ook als u deze zelf wilt zingen, is dat geen enkel probleem! Stef Kupers 
schept met zijn optreden een ongedwongen sfeer en blijft tot de laatste minuut 

alert voor een goede uitvoering van zijn optreden. Meezingen, meedeinen, luisteren en eventueel een dansje 
maken, kortom: gezelligheid. Iedereen die zin heeft om hier naar toe te komen, kan, zonder aanmelding, 
gewoon binnenlopen en is van harte welkom. De vergoeding voor een muziekmiddag, die duurt van 14.30 uur 
tot 16.30 uur, bedraagt € 4,- per middag. Voor verdere informatie kunt u altijd bellen: 077 - 373 2882 of mailen: 
skupers@ziggo.nl
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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
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•	 Meldpunt Gemeente Venlo tel.14077
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•	 Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld 06-4341479
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OpEnbarE VErGadErInGEn In 2015
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
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