“Stichting Wijkraad Steyl”

OPENBARE WIJKVERGADERING 03-12-2018
Tijd: 19.30u-21.30u. Locatie: De Vriendenkring, Steyl
Aanwezig: Maurice Ambaum (voorzitter), Henk van Gils (penningmeester), Peter Gommans
(secretaris), Wim Hanraets (groenvoorziening), Jos Jacobs (Steyler Hoeskamer),
Ank van Gerven (Jongeren, zorg en welzijn).
Notulist: Lisette Krekels.
Gasten:
Pieter van de Rijdt (stadsdeelmanager).
Afwezig met bericht: Michael Verheyen (bewonersondersteuner St. Proteion), René Sijbers
(bestuurslid, dijkversterking).
1. Welkom en openingswoord
De voorzitter blikt terug op de presentatie van de Steyler ambities in september jl.
De notulen worden vastgesteld.
2. Korte mededelingen en beantwoorden vragen die in de laatste openbare vergadering zijn
gesteld
Onveilig parkeren veermannen: Pieter heeft de veermannen nogmaals aangesproken op de
gevaarlijke plek van parkeren van hun auto’s. Een veerman parkeert zijn auto nu aan de
overkant, de ander parkeert zijn auto nog vaak hinderlijk langs de kant. Voorstellen die
ingediend worden vanuit de zaal: een parkeerverbodsbord plaatsen, een insteekhaven maken
van open betonstenen. Voor de laatste oplossing moet je bij het waterschap zijn. Pieter zal dit
voorstel aan hen voorleggen.
Kwaliteit fiets-voetpad langs de Maas: Antwoord vanuit de gemeente is dat al het onderhoud
dat niet dringend is door de gemeente op dit moment niet ter hand wordt genomen. Zij moet
prioriteiten stellen. De wijkraad zal het voor 2019 weer op de agenda zetten. Vraag vanuit de
zaal of er geen garantie op het fiets-voetpad zit, want het is pas twee jaar oud? Pieter zal het
ook in 2019 op de agenda van zijn collega zetten.
Hinderlijk laden en lossen leveranciers Coöp:
Maurice en Pieter zijn met Coöp in gesprek. Er zijn diverse klachten: er is een verzakking van
de weg/riolering en een echtpaar kan vaak niet wegrijden voor haar regelmatig
ziekenhuisbezoek omdat een vrachtwagen de parkeerplaats blokkeert. Pieter vertelt dat de
situatie door de gemeente is onderzocht. De chauffeurs van de vrachtauto’s houden zich niet
aan de afspraken en parkeren hun vrachtauto vaak niet in de voor hen bestemde sluis. Ook
houden zij zich niet aan de aan- en afvoerroute. Pieter nodigt betrokken buurtbewoners uit zich
te melden bij Maurice om gezamenlijk met Coöp in gesprek te gaan.
Woekering Japanse knoop: Er komt een landelijke regelgeving. Volgens Pieter is er geen
gemeentelijk beleid. Hij zal dit navragen. Vanuit de zaal: Kan Steyl een voortrekkersrol hierin
spelen? Ook dit zal hij navragen.
Financiën: De gemeente bezuinigt fors op cultuur en welzijn. Dit betekent voor de wijkraad
een bezuiniging van € 3300 voor projecten. Via het SAM-fonds kunnen wel nog projectgelden
aangevraagd worden. Die gelden worden twee keer per jaar verdeeld en nadat een aanvraag is
goedgekeurd.
Maurice stelt twee nieuwe bestuursleden voor: Ank van Gerven en Jos Jacobs, die zich kort
voorstellen. Ank gaat zich bezig houden met jongeren en zorg en welzijn. Jos ontfermt zich
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over de Steyler Hoeskamer en het Informatiepunt. Beiden zijn ook actief in verschillende
werkgroepen om bepaalde Steyler ambities te realiseren.
3. Plaatsing displays met Smiley om te attenderen op snelheid, in 2019
Voorstel vanuit de zaal: Plaatsing op de Roermondseweg en de Maasstraat. Voorstel wordt
aangenomen. Inwoners van Steyl kunnen voorstellen tot plaatsing doorgeven aan de wijkraad
en daarbij aangeven ter hoogte van welk lantaarnpaalnummer de Smiley geplaatst zou moeten
worden.
Belangrijk is de communicatie naar de inwoners. Niet iedereen weet dat je in Steyl maar 30km
mag rijden, misschien de hoogte van de boetes eens publiek te maken. Mogelijk heeft dat een
opvoedende werking. Het zijn niet alleen bezoekers van Steyl, maar ook de eigen inwoners die
te hard rijden. Het voorstel om snelheidssremmende maatregelen uit te voeren in de vorm van
bijvoorbeeld bloembakken krijgt weinig bijval, vanwege de hinderlijkheid van deze obstakels
voor allerlei hulpverlenende instanties als ambulances en brandweer en voor vrachtverkeer. De
wijkraad zal bekijken hoe er publiekelijk meer aandacht aan gegeven kan worden.
4. Stand van zaken Steyler Hoeskamer en De Vriendenkring
Er is nu drie maanden ervaring in de Vriendenkring. Samen met exploitant Nino Venezia en
zijn beheerder Kaveyan Renwarin wordt onderzocht wat de mogelijkheden binnen de
Vriendenkring zijn om het activiteitenaanbod uit te breiden. Te denken valt hier aan
verruiming openingstijden, gebruik keuken. Jos heeft samen met de vrijwilligers van de
Steyler Hoeskamer bij elkaar gezeten om een activiteitenplan 2019 op te stellen.
Het Infopunt zit op de maandagmiddag om inwoners wegwijs te maken op allerlei terrein:
vervoer, huren woning, verenigingen, formulieren invullen etc. Inwoners kunnen ook gebruik
maken van het Infopunt in Tegelen/Glazennap. Het Infopunt kan ook inhoud opleveren voor
thema-avonden en/of lezingen. Communicatie naar alle inwoners van Steyl is ook hier
belangrijk. Wethouders en raadsleden hebben zich positief uitgelaten over de ontwikkelingen
binnen Steyl en de participatie van de inwoners via de wijkraad en projecten vanuit de
opgestelde ambities.
5. Update en presentatie eerste plannen projectgroepen Ambitieboeken
Vanuit de bespreking van de vijf theam’s zijn enkele werkgroepen samengesteld.
Samen bewegen: Er is een wandelgroep opgericht die iedere donderdagmiddag om 13.30u bij
de Vriendenkring start. Iedereen kan meelopen. Publicatie is belangrijk: facebook, flyers,
website wijkraad.
Levensloopbestendig Steyl: Jos Jacobs en Jos Houben zijn de kartrekkers. Hoe maken en
houden we het wonen op Steyl aantrekkelijk voor de ouder wordende inwoners? Te denken
valt aan: verschillende soorten behuizing, zorg en welzijn (samen koken en eten, tuinieren,
klussendienst, boodschappen etc.), mobiliteit (naar huisarts, ziekenhuis, kerk, verenigingen,
familie en vrienden: Voldoen openbaar vervoer, buurtbus?). Plan van aanpak: er is een flyer
gemaakt, een mailadres: levensloopbestendigsteyl@gmail.com, twitter en facebookcontacten.
De powerpointpresentatie zal bij de notulen gevoegd worden. Deze presentatie is ook verzorgd
voor de gemeenteraad.
Jong en oud: Nico, Chantal, Ank willen 4-5x per jaar een mama- en papahuis (apart en
gezamenlijk) opzetten, waarin opvoedkundige thema’s besproken zullen worden. Onderbovenbouwjongeren: Zowel educatief als creatief zal een programma opgesteld worden. Er is
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contact gelegd met de BSO. Belangrijk voor jong volwassenen is dat zij met eigen ideeën
komen en er een open inloop is.
Eten en ontmoeten: Er is geïnformeerd bij Resto van Harte en de Vriendenkring wat mogelijk
is. Dit wordt nog verder onderzocht.
Veilig Steyl: In eerste instantie is gekeken naar verkeersveiligheid. Dit wordt al op
verschillende manieren aangepakt (Smileys, vrachtwagens voor Coöp). Ank geeft aan dat
klachten over onveilige situaties gemeld kunnen worden bij buurtpreventie Steyl.
Nostalgisch winkeltje: Maurice heeft een gesprek gehad met de broeders. St. Kloosterdorp
Steyl heeft het pand in onderhoud. Het plan ligt er om er een ijssalon in onder te brengen. Het
pand heeft hoge renovatiekosten waar de stichting nu tegenaan loopt. Broeder Roland, rector
van de congregatie, heeft nog andere ideeën.
Tour guide door Steyl: Na carnaval 2019 is deze beschikbaar.
Wereldcultuuravond: Er zijn twee werkgroepen Wereldkeuken en Ontmoeting met
verschillende culturen. De werkgroepen zullen samengevoegd worden. Maandag acht april zal
de eerste avond plaatsvinden. Na enig overleg wordt gekozen voor het thema/land Ghana.
Allerlei ideeën en suggesties worden ingebracht: Er zijn zusters die jaren in Ghana gewerkt
hebben en daarover wel iets willen en kunnen vertellen, het wereldpaviljoen opent eind maart
met een nieuwe museumetage over Ghana (samenwerking). De vraag of er inwoners zijn die
uit Ghana komen en/of daar werken, stagiaires? Fotograaf Richard Fieten is op dit moment in
Ghana voor een actie. Die zou erbij betrokken kunnen worden. De werkgroep gaat aan de slag
met de ideeën.
Toon Hermanshuis Venlo: Jeanne van de Velde is inwoonster van Steyl en werkt zo’n achttien
jaar als gastvrouw en begeleidster bij het Toon Hermanshuis (THH). THH wil meer naar de
mensen zelf toe gaan: dichter bij hun woonplek om de drempel te verlagen. Met Jos wil zij
bekijken of er in de Vriendenkring een mogelijkheid ontwikkeld kan worden voor een inloop.
Start in januari 2019. Ze is bereid om een presentatie te geven over het THH, haar
doelstellingen en activiteiten.
ALLE WERKGROEPEN KUNNEN VERSTERKING DOOR BETROKKEN INWONERS
GEBRUIKEN!
6. Gelegenheid tot het stellen van vragen
Het valt op dat er weinig bezoekers zijn uit Steyl. Heeft dit met een te beperkte
communicatiewijze te maken? Alleen via de website van de wijkraad en facebook. Maurice
legt uit dat geld voor een wijkkrant is wegbezuinigd, waardoor de wijkraad een jaar geleden
besloten heeft om de schriftelijke wijkkrant op te heffen. Er is ook teveel informatie waardoor
de wijkkrant te dik en daardoor te kostbaar zou worden, de wijkkrant wordt makkelijk snel
weggegooid. Er komt steeds meer behoefte om te communiceren, omdat er ook steeds meer
gebeurt in Steyl. Voorstel vanuit de zaal: Alle secretarissen van de verenigingen in Steyl
mailen met het verzoek om hun leden te informeren en uitnodigingen voor de openbare
wijkraadvergadering door te sturen.Vanwege het terugkerend belang van communicatie
binnen Steyl zal de wijkraad dit punt op de agenda zetten van de volgende
bestuursvergadering.
Groot verkeersbord van de ANWB staat midden op de stoep bij Roermondsweg 148. Het
behoort niet tot de taak van de wijkraad om dit aan te pakken. De inwoner hebben hierin een
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eigen verantwoordelijkheid en kunnen dergelijke zaken zelf melden bij de gemeente via hun
website. Plaatsing van het bord is door de gemeente niet kortgesloten met de wijkraad.
Erg veel Zwerfvuil Rochusstraat en rondom de Coöp. De Coöp geeft aan geen menskracht te
hebben om de omgeving rond de winkel schoon te houden. Eigen verantwoordelijkheid van de
winkelaars. Oproep vanuit de zaal aan alle winkelaars van Coöp om het zwerfvuil op te
pakken en op te ruimen. De Groene Brigade zal er vaker gaan opruimen. Het is dweilen met
de kraan open. Vraagt aandacht en breed communiceren.
Positionering wijkraad: Voorstel vanuit de zaal om activiteiten van het waterschap WML
(dijkversterking) en de gemeente onder de vlag van de wijkraad te laten plaatsvinden, zodat er
minder langs elkaar wordt gewerkt. Suggestie wordt meegenomen naar de
bestuursvergadering.
Maurice neemt afscheid als voorzitter. Zijn zittingstermijn zit erop. Hij stelt zich niet meer
verkiesbaar. Wel blijft hij als inwoner van Steyl op andere manieren betrokken.
De aanwezigen bedanken Maurice met een hartelijk applaus.
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van alle aanwezigen 21.15u.

Volgende openbare vergadering:
Maandag 11 maart 2019, 19.30u De Vriendenkring

Op de volgende bladzijde staat een overzicht van de activiteiten die voortvloeien uit deze openbare
vergadering.
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Datum
03-12-‘18

03-12-‘18

03-12-‘18

03-12-‘18
03-12-‘18
03-12-‘18

03-12-‘18

ACTIELIJST Stichting Wijkraad Steyl

Wie

Bij waterschap informeren naar de mogelijkheid van het
Pieter
aanleggen van een insteekhaven van open betonstenen bij
het veer.
Kwaliteit fiets-voetpad langs de Maas in 2019 op de agenda Pieter en
voorzitter
van de openbare wijkraad en gemeente zetten.
wijkraad
Overleg met Coöp inzake parkeer- en rijgedrag
Pieter,
Maurice
leveranciers.
e.a.
Navraag naar gemeentelijk beleid inzake woekering Japanse
Pieter
Knoop.
Plaatsing Snelheidsmeting op Roermondseweg en
Wim
Maasstraat.
Opgeven van locaties voor snelheidsmeting bij het bestuur.
Alle
inwoners
Communicatie tussen wijkraad en inwoners van Steyl op
Maurice
agenda bestuursvergadering plaatsen.
Presentatie Toon Hermanshuis Venlo op volgende openbare Jeanne vd
Velde
vergadering.

03-12-‘18

Opruimen zwerfvuil en afval rondom de Coöp.

03-12-‘18

Uitnodigen waterschap en gemeente bij de openbare
wijkraad op agenda bestuursvergadering plaatsen.

Alle
omwonen
den en
Groene
Brigade
Maurice

Datum
gereed

11 mrt.
2019

11 mrt.
2019

19 dec.
2018
11 mrt.
2019

19 de.
2018
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