“Stichting Wijkraad Steyl”

OPENBARE WIJKVERGADERING 18-04-2018
Tijd: 19.30u-21.30u. Locatie: Basisschool De Schalm
Aanwezig: Maurice Ambaum (voorzitter), Henk van Gils (penningmeester), Peter Gommans
(secretaris), Wim Hanraets (groenvoorziening), Medina Han, René Sijbers.
Notulist: Lisette Krekels.
Gast:
Jos Jacobs (Steyler Hoeskamer), Pieter van de Rijdt (stadsdeelmanager).
Afwezig met bericht: Michael Verheyen (bewonersondersteuner St. Proteion).

1. Welkom en openingswoord
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn zo’n veertig inwoners van
Steyl naar de openbare vergadering gekomen. Het verslag van de openbare
vergadering in december 2017 is niet rondgezonden per mail noch op de website van
de wijkraad te vinden. De voorzitter geeft als reden aan dat de situatie inmiddels is
veranderd. De openbare vergadering in december ging uit van de situatie zonder dat
een nieuwe uitbater bekend was. Met de komst van een nieuwe uitbater was een aantal
punten van de vergadering in het verslag achterhaald en niet meer van toepassing. Het
verslag van december zal daarom in aangepaste vorm geopenbaard worden, waarbij de
punten die niet meer van toepassing zijn eruit gefilterd worden. Ze worden dan ook
niet meer als notulen, maar als de ‘opbrengst’ van de bijeenkomst gepresenteerd.
2. Korte mededelingen
Geen mededelingen.
3. Stand van zaken Steyler Hoeskamer en De Vriendenkring: de nieuwe uitbaters Nino
en Anita Venezia en de nieuwe bedrijfsleider stellen zich voor en ontvouwen hun
plannen en ideeën.
Het echtpaar Nino en Anita Venezia heeft voor drie jaar het contract getekend met
Bavaria. Zij streven ernaar om de Vriendenkring in die drie jaar levensvatbaar te
krijgen. Nino Venezia spreekt zijn vertrouwen uit naar de inwoners van Steyl om
hierin samen te werken. De Vriendenkring zal een combinatie zijn van een
commercieel en maatschappelijk bedrijf. De Vriendenkring blijft een ontmoetingsplek
voor de inwoners van Steyl. Nino Venezia vertelt aan de hand van enkele foto’s de
plannen met betrekking tot de inrichting van de Vriendenkring: bijvoorbeeld nieuwe
verlichting, invalidentoilet, schilderwerk vernieuwd (allemaal wat lichter,
vriendelijker, Hoeskamer uitstraling en voor feesten en partijen). Het terras aan de
overkant van de Vriendenkring zal vernieuwd worden, zodat ook buiten koffie en
drank geschonken kan worden. Er wordt een website ontwikkeld waarop iedereen kan
zien wat het aanbod is van de Vriendenkring en waarop mensen ook reserveringen
kunnen doen. Nino Venezia wil een bedrijfsleider aanstellen: de 23-jarige Kaveyan
Renwarin, afkomstig uit Belfeld. Hij heeft een horecaopleiding in Amsterdam
gevolgd.
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De bedrijfsleider zal niet alleen werken, maar samen met vrijwilligers. Hierbij kun je
onder andere denken aan sleutelbeheer en bardiensten samen invullen. Ook de
buitenkant van de Vriendenkring zal te zijner tijd onderhanden genomen worden.
Prioriteit ligt in eerste instantie bij het opknappen van de binnenkant en de
Vriendenkring zo snel mogelijk weer heropenen.
De officiële heropening van de Vriendenkring zal plaatsvinden in het tweede weekend
van juni (het weekend na de Steylpromotie).
De aanpak en ambities van Nino Venezia worden door de aanwezigen met applaus
beantwoord.
Vrijwilligers die willen meewerken aan de renovatie en vernieuwing van het pand zijn
zeer welkom: handige en technische mensen worden gezocht. Marcel van Heel zal
samen met Wim Hanraets de coördinatie van een vrijwillige klusdienst op zich nemen.
De Steyler Hoeskamer kan al per 1 juni terecht in de Vriendenkring.
De voorzitter benadrukt nogmaals dat de invulling en uitvoering van het
activiteitenaanbod van de Vriendenkring een samenwerking is en dient te zijn tussen
Nino Venezia, de bedrijfsleider en de inwoners van Steyl.
4. Buurtvisie en wijkpeiling: op initiatief van Wijkraad Steyl zal in 2018 een visie op de
toekomst van Steyl worden ontwikkeld in co-creatie met de inwoners.
Jos Jacobs geeft uitleg aan de hand van enkele dia’s. Door het gebruik van een
ambitieboek/klapper wordt de inwoners van Steyl gevraagd hun wensen en dromen
over hun dorp kenbaar te maken. Een richtvraag daarbij is: ‘hoe zou jij willen dat
Steyl er over 10 jaar uitziet?’ Jos laat enkele voorbeelden zien van ambitieboeken uit
gemeenten in de regio. De inwoners mogen hun wensen en dromen op een A4
schrijven of op een andere creatieve manier uiten (tekenen, plakken van foto’s, etc.).
De bedoeling is dat het boek in het najaar gevuld is. Het ambitieboek wordt een vast
agendapunt op de openbare vergadering. Er zal een instructie komen in het
ambitieboek. Coördinatie vindt plaats vanuit de wijkraad.
5. Gelegenheid tot het stellen van vragen
Er komen verschillende vragen en opmerkingen vanuit de zaal:
- de veerman heeft geen parkeerplaats voor zijn auto. De veerman parkeert zijn auto
in de berm vlakbij het veer. Dit leidt tot gevaarlijke situaties door het af- en
oprijden van verkeer. Kan dit niet veiliger gemaakt worden?
Antwoord: Inwoners dienen dergelijke klachten in eerste instantie zelf in te dienen
bij de gemeente. Dit kan via de gemeentelijke website. Pieter van de Rijdt zal dit
punt meenemen naar de gemeente.
- Nieuw fietspad langs de Maas: de kwaliteit van het fietspad is sterk
achteruitgegaan. Er zijn verschillende inwoners die bij de gemeente al een klacht
hebben ingediend, maar geen antwoord hebben gekregen. Pieter van de Rijdt wil
graag de betreffende mails waarin de klacht geformuleerd staat ontvangen, zodat
hij dit kan opnemen met de betreffende ambtenaar/afdeling.
Secretariaat Wijkraad Steyl - Potaerdstraat 31 - 5935 SX Steyl - Telefoon: 06-14234763
E-mail: wijkraadsteyl@yahoo.nl - Website: www.wijkraadsteyl.nl - Rabobank NL42RABO0190514671
,

Openbare vergaderingen:
8 januari/ 5 april/13 juli/4 oktober 2017

“Stichting Wijkraad Steyl”

-

-

-

De rotonde bij de Coöp is nog steeds niet in orde wat betreft
het
hoogteverschil op het fietspad. Wim Hanraets heeft dit gemeld tijdens het overleg
van de externe klankbordgroep Gemeentelijk Verkeers Veiligheids Plan. De
deelnemers van deze werkgroep zijn onder andere vertegenwoordigers van
wijkraden. Geheel Groot Venlo kan via deze klankbordgroep knelpunten en
wensen indienen met betrekking tot verkeers(on)veilige situaties. Hierdoor is een
zeer lange lijst ontstaan. De inwoners moeten zich realiseren dat de gemeente
prioriteiten moet stellen waar het gaat om de aanpak van verkeersproblemen en
kijkt naar urgentie en financiën.
Bewegwijzering vanaf het station in Tegelen naar Steyl ontbreekt. Dit leidt tot
zoektochten bij gasten van het kloosterdorp.
Het laden en lossen van vrachtwagens bij Coöp leidt tot overlast, gevaarlijke
situaties, verzakkingen van trottoirs, lantaarnpalen die sneuvelen, etc. De
bedrijfsleider van de Coöp verwijst de klagers naar het hoofdkantoor. Zij horen
verder echter niets meer. De Wijkraad pakt deze klacht samen met Pieter van de
Rijdt op.
Een toekomstboek is 20 jaar geleden ook gemaakt, door ondernemers en de
kloosters ingevuld. Doen zij nu ook mee? Ja, want ook zij zijn inwoners van Steyl.
SAM-fonds: Pieter van de Rijdt wijst de aanwezigen erop dat er via het SAM-fonds
nog een project aangevraagd kan worden voor € 5000. Een aanvraag zal zo
spoedig mogelijk door Jos Jacobs ingediend worden.

Er wordt nog door een grote groep nagepraat en de klussers maken een afspraak.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.15u.
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