“Stichting Wijkraad Steyl”

OPENBARE WIJKVERGADERING 13-06-2018
Tijd: 19.30u-21.30u. Locatie: Basisschool De Schalm
Aanwezig: Maurice Ambaum (voorzitter), Henk van Gils (penningmeester), Peter Gommans
(secretaris).
Notulist: Lisette Krekels.
Gast:
Pieter van de Rijdt (stadsdeelmanager), Michael Verheyen (bewonersondersteuner
St. Proteion).
Afwezig met bericht: Wim Hanraets (groenvoorziening), René Sijbers, Jos Jacobs (Steyler
Hoeskamer), Medina Han.
1. Welkom en openingswoord
De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Er is een delegatie aanwezig van
de Romeinenstraat om inwoners van Steyl te informeren over een buurtinitiatief.
2. Korte mededelingen en beantwoorden vragen die in de laatste openbare vergadering
van 18 april zijn gesteld
Parkeerplaats veerman: Pieter van de Rijdt heeft met de veermannen gesproken en zij zullen
hun auto hogerop parkeren. Vanuit de zaal wordt een alternatief gegeven: de veermannen
parkeren hun auto bij Maes 21 (Baarlose zijde), waar een grote parkeerplaats is. Pieter zal dit
alternatief voorleggen aan de veermannen.
Nieuwe fietspad langs de Maas: Antwoorden op de verschillende klachten blijven nog
achterwege. Voorstel van Pieter van de Rijdt is om de betreffende ambtenaar die uitleg kan
geven, uit te nodigen voor de volgende openbare wijkvergadering in september.
Rotonde bij de Coöp: Er is gewerkt aan de ongelijke overgangen tussen de verschillende
wegonderdelen: fiets- en voetgangersoversteekplaatsen. De gleuven zijn door de gemeente
opgevuld, de ongelijkheid is niet helemaal te verhelpen. Enkele aanwezigen vinden de situatie
toch nog onveilig wanneer je er met een rolstoel overheen gaat. Volgens Pieter van de Rijdt
voldoet de situatie nu echter aan de veiligheidsnormen, daarom dienen onveilige situaties
eerst aangetoond te worden.
Ontbreken bewegwijzering vanaf station Tegelen naar kloosterdorp Steyl: De vraag is
voorgelegd aan de ambtenaar van de gemeente Venlo die betrokken is bij het Toeristisch
Overleg.
Laden en lossen van vrachtwagens bij de Coöp: De oorspronkelijk beoogde
bevoorradingsroute is door de gemeente goedgekeurd, echter wordt door de vrachtwagens niet
de originele route gebruikt maar een sluiproute. Maurice Ambaum en Pieter van de Rijdtd
zullen dit onderwerp samen verder oppakken.
SAM-fonds: Aanvraag van € 4000,00 voor de Steijler Hoeskamer is goedgekeurd en al
overgemaakt naar de wijkraad.
Roermondseweg tussen de rotondes: Vooral in de avonduren wordt hier vaak met zeer hoge
snelheid gereden door auto’s en motoren. Er is een aanvraag gedaan om er Smileys te
plaatsen. Vanaf week 37 zal er een Smiley geplaatst worden in de hoop dat dit de betreffende
verkeersdeelnemers doet afremmen.
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3. Stand van zaken Steyler Hoeskamer en De Vriendenkring
De reden dat we nog in de Schalm vergaderen, is omdat de vergunning van de
gemeente nog niet binnen is bij de nieuwe exploitant Venezia. Met goedkeuring van
de gemeente zal de Vriendenkring toch mogen opengaan op 6 juli. De officiële,
feestelijke opening zal in het weekeinde van 25-26 augustus plaatsvinden. Er wordt op
dit moment gekeken naar een geschikte plaats voor een invalidentoilet en om de
uitvoering low-budget te doen met pro deo inzet van deskundige inwoners van Steyl of
tegen geringe kosten. Hetzelfde geldt voor het aanleggen van het terras, hang- en
sluitwerk en geïsoleerde ramen.
Wanneer er geïnteresseerde inwoners van Steyl zijn die hand- en spandiensten willen
verrichten, kunnen zij contact opnemen met Wim Hanraets of Marcel van Heel (0773738947).
Vanuit de zaal wordt het idee ingebracht voor een inkomstenbron voor de
Vriendenkring: PostNL zoekt een afhaalcentrum voor postpakketjes, omdat zij af wil
van postbezorgers met busjes. Misschien is de Vriendenkring een geschikte locatie?
4. Ambitieboek voor Steyl: de visie op de toekomst van Steyl en het uitreiken van de
eerste vier ambitieboeken die de komende maanden door Steyl zullen gaan
Wanneer de vier ambitieboeken door inwoners van Steyl zijn ingevuld, zal er een
expositie gehouden worden om de ideeën te presenteren. In de volgende openbare
vergadering op 13 september staat het ambitieboek op de agenda. De voorzitter legt de
werkwijze uit voor het invullen van het ambitieboek: elk boek is in beheer van een van
de bestuursleden van de wijkraad. De spelregels staan in het ambitieboek, waarin op
de eerste bladzijden ook enkele voorbeelden ter inspiratie zijn opgenomen. De
inwoners kunnen mede dorpsgenoten voordragen om ook hun wensen in het
ambitieboek te schrijven. Tijdens de vergadering worden al enkele boeken
overhandigd aan dorpsgenoten.
5. Delegatie Romeinenstraat
Er is een buurtinitiatief ontstaan van enkele bewoners in de Romeinenstraat en
omgeving. Zij willen de buurt nieuw leven inblazen en onder meer een
buurtpreventieteam oprichten. De delegatie polst bij de aanwezigen in de zaal of er
interesse bestaat om deel te nemen aan het buurtpreventieteam. Op dit moment bestaat
het team uit vijf personen. Op 28 juli volgen de deelnemers een cursus. Aanleiding
voor het oprichten van dit buurtpreventieteam is de toenemende onveiligheid in de
buurt rond de Romeinenstraat door bijvoorbeeld drugsoverlast, hangjongeren,
afvaldumping. Het team wil in principe voor heel Steyl gaan functioneren en komt niet
in de plaats van de politie en haar handhaving. Bewoners en politie vullen elkaar aan.
De gemeente ondersteunt dit initiatief financieel. Vraag vanuit de zaal of ook
allochtone bewoners betrokken zijn of worden? Er zullen flyers verspreid worden en
een oproep geplaatst op de website van de wijkraad waarop meer informatie staat.
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6. Gelegenheid tot het stellen van vragen
-

-

In hoeverre is er contact tussen de wijkraad en Stichting Kloosterdorp Steyl?
Antwoord: Er is geen structureel contact. Beide stichtingen hebben hun eigen
aandachtsgebieden, maar indien gewenst en nodig weten ze elkaar te vinden.
In de Parkstraat staan bomen met een blauw kruis getekend. De vraag van een
straatbewoner is wat er met die bomen gebeurd? Stichting Kloosterdorp Steyl
reageert niet meer op vragen of mails. Pieter van de Rijdt zal er naar informeren.
Waarom komt de wijkpolitie niet op de openbare vergadering? Hij/zij is niet
structureel aanwezig, maar wordt uitgenodigd indien daarvoor een aanleiding is of
wanneer hij/zijzelf een aanleiding heeft om te komen.
Uitnodiging voor de openbare vergadering bereikt niet iedereen. Kunnen er geen
posters op enkele plaatsen in Steyl gehangen worden? Een jaar geleden is de
digitale uitnodiging uitgebreid besproken tijdens de openbare vergadering en zijn
de inwoners via de laatste nieuwsbrief van de wijkraad hiervan op de hoogte
gebracht en verzocht om hun emailadres op te geven. Ook staat de uitnodiging op
de website van de wijkraad en wordt de datum via Facebook gedeeld. Afgesproken
wordt dat er voortaan wel een poster komt te hangen op plaatsen waar veel mensen
in Steyl samenkomen.
Idee om de notulen als bijlage bij de uitnodiging te voegen, wordt overgenomen.
Inwoners hebben twee keer de uitnodiging ontvangen met daarin onderlinge
communicatie tussen de verschillende bestuursleden. Dat is niet netjes. De
secretaris belooft beterschap.

Beheerder ambitieboek 1: Maurice Ambaum
Beheerder ambitieboek 2: Henk van Gils
Beheerder ambitieboek 3: Peter Gommans
Beheerder ambitieboek 4: Wim Hanraets en Medina Han.
De voorzitter sluit de vergadering rond 21.00u.
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