“Stichting Wijkraad Steyl”

OPENBARE WIJKVERGADERING 17-09-2018
Tijd: 19.30u-21.30u. Locatie: De Vriendenkring, Steyl
Aanwezig: Maurice Ambaum (voorzitter), Henk van Gils (penningmeester), Peter Gommans
(secretaris), Wim Hanraets (groenvoorziening), René Sijbers (dijkvesterking).
Notulist: Lisette Krekels.
Gasten: Wethouder Schatorjé, Michael Verheyen (bewonersondersteuner St. Proteion), Jos
Jacobs (Steyler Hoeskamer).
Afwezig met bericht: Pieter van de Rijdt (stadsdeelmanager).

1. Welkom en openingswoord
De voorzitter heet de vijftigtal aanwezigen welkom. Hij wijst op de expostie van de
vele en mooie ambities van de inwoners van Steyl en het programma van deze
openbare vergadering. De ambities vormen het hoofdthema van deze avond.
2. Korte mededelingen en beantwoorden vragen die in de laatste openbare vergadering
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 opnieuw met de veermannen spreken, omdat zij nog weinig
tot geen gevolg geven aan het voorstel om hogerop te parkeren.
Nieuwe fietspad langs de Maas: Antwoorden op de verschillende klachten blijven nog
achterwege: kwaliteit van de ondergrond onveilig, niet duidelijk wat fiets- en voetpad
is. Algemeen antwoord van de gemeente is dat al het onderhoud dat niet dringend is
door de gemeente op dit moment niet ter hand wordt genomen. Dit is ook de reden dat
de betreffende ambtenaar die uitleg kan geven niet aanwezig is. De voorzitter doet een
voorstel: het punt laten rusten, het op de volgende agenda zetten of klachten met
betrekking tot het nieuwe fietspad bundelen en bij de gemeente aankloppen.
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. Bij gladheid in de
wintermaanden wordt de situatie gevaarlijk bij de beoogde toerit naar de Coöp. Zie
volgende punt wat actie betreft.
Andere klacht: Auto’s staan op de stoep en parkeren voor de uitrit van een inwoner
waardoor zij niet naar haar werk kan. Dergelijke klachten kunnen inwoners zelf bij de
gemeente indienen: schriftelijk en digitaal. De klacht is echter dat de individuele
klachtinbrenger niet altijd een antwoord ontvangt en ook niet ziet dat er aan
oplossingen gewerkt wordt.
De klachten zullen worden besproken in het overleg tussen de wijkraad, Coöp en de
gemeente. De voorzitter doet een oproep aan de aanwezigen om de klachten na de
vergadering te inventariseren.
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De voorzitter heet wethouder Schatorjé welkom en nodigt hem uit om een reactie te
geven op de ambities die in de expositie zijn tentoongesteld.
Wethouder Schatorjé is een drietal punten opgevallen:
1. Er wordt veel gesproken over ‘Samen’ (wat kun je samen doen?) en
‘Verbondenheid’. Blijkbaar is er bij veel inwoners van Steyl behoefte aan samen
dingen doen, ontwikkelen. Een mooi en uitdagend streven.
2. Het ontwikkelen van de Maaskant. Veel inwoners zien het ontwikkelen van de
Maaskant als mooie trekpleister voor zowel de inwoners van Steyl als bezoekers.
Daarmee wordt de uitstraling van Kloosterdorp Steyl versterkt.
3. Kloosters. Niet alleen een cultureel erfgoed, maar er leeft ook de wens om samen
te werken met de aanwezige religieuzen om gebouwen en tuinen
toekomstbestendig te maken.
Vervolgens spreekt wethouder Schatorjé zijn bewondering en dank uit voor de
vrijwillige inzet van veel Steyler inwoners die samen met de nieuwe exploitant van De
Vriendenkring hebben gerenoveerd en daarmee willen werken aan een nieuwe
toekomst voor het gebouw als ontmoetingsplek voor alle inwoners van Steyl. Hij
wenst de inwoners veel succes bij de uitvoering van hun ambities.
3. Stand van zaken Steyler Hoeskamer en De Vriendenkring
Jos Jacobs geeft uitleg: de vele ambities die zijn ingebracht, zijn ondergebracht in een
vijftal thema’s: aandacht voor jong en oud, veilig Steyl, ontmoeten,
ondernemerschap/toerisme, onze historie/groen en kloosterdorp.
Verbindende schakel tussen de thema’s is de wens die wordt uitgesproken om als
inwoners van Steyl sámen op te trekken, je samen in te zetten.
4. De toekomst van Steyl
Enkele inwoners van Steyl houden een korte presentatie van hun ingebrachte ambitie
om de aanwezigen te enthousiasmeren.
Daarna volgen twee gespreksronden van elk 20 minuten bij de vijf thematafels. De
aanwezigen kiezen zelf bij welk thema ze willen aansluiten. De vragen waar iedereen
zich over buigt, zijn: wat spreekt jou bij dit thema aan, waarom, wat kun je en wil
betekenen in het meedenken en/of uitvoeren van bepaalde ambities, wie en wat heb je
daarbij nodig?
Uitkomst van de twee gespreksronden bij de vijf thematafels:
a. Aandacht voor jong en oud: open inloop hoeskamer meer bekendheid geven, I&A
vrijwilligers erbij, een café voor jonge moeders, kindercoaching, wonen voor
ouderen, eten en ontmoeten. Er is een aantal inwoners dat zich aanmeldt om verder
te praten over een aantal activiteiten.
b. Steylenaren ontmoeten elkaar. Drie zaken waarmee enkele aanwezigen uit de
groep aan de slag gaan: sporten met elkaar, open deuren dag, verschillende
culturen die elkaar ontmoeten.
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c. Toerisme/ondernemerschap. Vijf ideeën: beachclub aan de Maas (jongeren bij
betrekken); nostalgisch winkeltje (snuisterijen, oud snoepgoed); tour guide door
Steyl (daar is al een bedrijf mee bezig); wereldcultuuravond (cultuur + eten en
drinken); één website voor Steyl.
d. Onze historie/groen en kloosterdorp. Het groen in Steyl wordt ernstig bedreigd
door de Japanse knoop: er zijn enkele inwoners die zich hierover willen buigen om
oplossingen te bedenken; voetbalveld op de Patersweg nieuw leven inblazen,
wordt onderzocht.
e. Veilig Steyl: verkeersveiligheid, sociale- omgevingsveiligheid (verlichting,
bestrating, inbraak). Allerlei klachten kwamen ter tafel. Individuele acties die
inwoners van Steyl naar politie en/of gemeente reeds eerder hebben ondernomen,
zijn door de gemeente niet altijd beantwoord: noch schriftelijk noch in
verbeteracties. Een inwoner heeft zich bereid verklaard om een inventarisatie te
maken wat betreft hinderlijke en/of gevaarlijke situaties voor gehandicapten met
rolstoel, ouderen met rollator en ouders met een kinderwagen.
Geïnteresseerde inwoners kunnen zich altijd bij de Wijkraad opgeven wanneer zij
zich met andere inwoners willen inzetten om een bepaalde ambitie te realiseren.
Ook kunnen geïnteresseerden zich tot de Wijkraad wenden voor meer informatie.
5. Gelegenheid tot het stellen van vragen
- Waar kunnen we alle ambities vinden?
Alle ingebrachte ambities zullen op de website van de Wijkraad worden geplaatst.
Tevens wordt ernaar gestreefd om een boekje te maken van alle ambities, mits de
gemeente hieraan wil meewerken via een tegemoetkoming in de kosten.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van alle aanwezigen 22.10u.
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