“Stichting Wijkraad Steyl”

OPENBARE WIJKVERGADERING 11 maart 2019
Tijd: 19.30u-21.30u. Locatie: De Vriendenkring, Steyl
Bestuursleden: Jos Jacobs (Interim voorzitter/Steyler Hoeskamer/Infopunt), Henk van Gils (Penningmeester), Ank van Gerven (Jeugd, Zorg & Welzijn), René Sijbers (Dijkversterking).
Notulist: Lisette Krekels. Afwezig met kennisgeving: Peter Gommans (Secretaris/ Speeltoestellen), Wim Hanraets (Groen).
Gasten: Wethouder Schatorjé, Michaël Verheyen (Bewonersondersteuner Synthese)
1. Welkom en openingswoord.
De voorzitter opent de vergadering en stelt zich voor als interim voorzitter. Medio 2019 zal
een definitieve voorzitter geworven worden. Hij doet een appel op de aanwezigen om zich als
nieuwe voorzitter aan te melden of de bestuursleden te wijzen op geschikte kandidaten.
2. Korte mededelingen en stand van zaken van vragen uit vorige Openbare Wijkvergadering.
Hinderlijk laden en lossen leveranciers Coöp:
Met de Coöp is een overleg gepland op 14 maart. Er zijn veel klachten van omwonenden over
de aanrijroute die de vrachtwagenchauffeurs gebruiken,, het laden en lossen.
Woekering Japanse knoop: René Janzen is als stadsdeelmanager van de gemeente Venlo
contactpersoon voor vragen hieromtrent. Vanuit de zaal wordt een aanvulling gedaan: De
gemeente heeft aangegeven dat zij gewassen die schadelijk zijn voor de leefomgeving zullen
aanpakken.

3. Communicatie: o.a. herinvoeren van de Wijkkrant.
De verschillende informatiekanalen van de wijkraad met de inwoners van Steyl zullen
vernieuwd worden. Op verzoek van veel inwoners zal daarom de wijkkrant in een
versoberde vorm nieuw leven ingeblazen worden. De wijkkrant zal vier keer per jaar
verschijnen. De website van de wijkraad wordt ge-updated en lezersvriendelijk
gemaakt. Facebook zal nadrukkelijker ingezet worden met actuele informatie.
De voorzitter nodigt de aanwezigen uit om de bestuursleden aan te spreken wanneer
zij wensen en/of ideeën hebben voor verbetering van de communicatie.
4. Presentatie van “Buurtpreventie Steyl” en, onder voorbehoud, kennismaking met
de wijkagent.
Helaas is wijkagent Jos Hendrikx maandagavond altijd bezet. Zijn foto staat op de
website van de wijkraad.
Buurtpreventie is in september 2018 gestart, nadat de aangemelde vrijwilligers
daarvoor een cursus hebben gevolgd. Op dit moment zijn er vier vrijwilligers. Zij
zouden graag nog enkele vrijwilligers erbij willen hebben. Wie biedt zich aan? Via de
mail en facebook kunnen inwoners contact opnemen met het team wanneer zij zich als
vrijwilliger willen aanmelden.
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Het team loopt in gele hesjes rond door Steyl. De frequentie van
hun
inzet vullen de teamleden zelf in afhankelijk van behoefte en
beschikbaarheid. De onderlinge communicatie van de teamleden
verloopt via een app. De teamleden kijken uit naar verdachte en gevaarlijke situaties,
kapotte verlichting, slecht stoep- en wegdek, zwerfvuil, verdachte situaties rond
huizen en in parken e.d. Als burgers treden zij niet in risicovolle situaties, want zij zijn
geen vervangers van de politie. De teamleden hebben contact met de wijkagent.
Klachten over afval en zwerfvuil: Elkaar erop aanspreken en melden bij de gemeente
via de gemeentewebsite. Graag met een foto erbij. Vanuit de zaal wordt de suggestie
gedaan om in de wijkkrant op te nemen welke klachten en hoe die bij de gemeente
gemeld kunnen worden.
5. Steyler Hoeskamer en Infopunt Steyl; waar zijn we mee bezig en wie wil er mee
doen?
a. Inloopmiddag: De inwoners weten steeds vaker de Steyler Hoeskamer te vinden. Er
worden allerlei activiteiten georganiseerd naar behoefte en wens van de bezoekers.
Het aantal bezoekers wisselt per activiteit. Informatie is te vinden op de website van
de wijkraad. Wensen en ideeën voor activititeiten voor elke doelgroep zijn welkom;
ook vrijwilligers om die activiteiten samen te organiseren!
b. Infopunt: Met vragen over melding van klachten en/of gevaarlijke of verdachte
situaties kunnen de inwoners ook terecht bij dit infopunt. Het infopunt is bereikbaar
via telefoon, email en op maandagmiddag is er vrije inloop in de Vriendenkring, waar
het infopunt is gehuisvest. Het infopunt is genomineerd voor de dokter Poelsprijs. In
mei vindt de bekendmaking plaats of ze in de prijzen zijn gevallen.
c. Ondersteuning Toon Hermans Huis: Jeanne van de Velde kon helaas niet aanwezig
zijn. Voorzitter Jos geeft een korte inleiding. Jeanne heeft elke eerste en derde
maandag een inloopspreekuur bij het infopunt in de Vriendenkring. Christianne Nijs
geeft yogalessen in het Heilig Hart klooster.
d. Opzetten Koersbal-activiteit: Het materiaal voor koersbal is beschikbaar. De Steyler
Hoeskamer zoekt vrijwilligers voor het opzetten van dit spel. Secretaris Peter
Gommans wil vrijwilligers ondersteunen bij het opzetten en organiseren van het spel.
Vanuit de zaal biedt zich een vrijwilliger aan, maar aanvulling is noodzakelijk!
e. Organiseren van kook-eet-café: Naast Nel Jacobs zijn er nog twee vrijwilligers. Nel
heeft bij restaurant Van Harte geïnformeerd hoe zo’n kook-eetcafé op te zetten. De
werkgroep zit op dit moment in de oriëntatiefase en het inwinnen van informatie.
Uitbater Nino Venezia biedt in de Vriendenkring de ruimte en de keuken. Vanuit de
zaal meldt zich een vrijwilliger aan die wel wil koken; hij is namelijk zelf mediteraans
kok geweest.
6. Overhandiging Steyler ambitieboek.
Vorig jaar heeft de wijkraad onder de inwoners van Steyl hun ideeën en wensen
geïnventariseerd in vier ambitieboeken. Er is een expositie geweest waarin de ideeën
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gepresenteerd werden aan de inwoners. Nu zijn de ambities in
een
glossy boekwerk gebundeld. Aan wethouder Schatorjé wordt het
eerste
exemplaar van het gebundelde ambitieboek overhandigd door
Nico
Schrömbges en Ank van Gerven. Het ambitieboek vormt het startpunt om de ambities
in de (nabije) toekomst uit te voeren. Wethouder Schatorjé, zelf Steylenaar, vult aan
dat het belangrijk is dat ook de jongeren betrokken worden en meewerken aan de
realisatie van ambities. Hiermee heeft Ank van Gerven al een begin gemaakt. Lees
verderop in de notulen onder Jong in Steyl.
Initiatieven uit de Ambitieboeken in de startblokken; korte presentatie van o.a.;
a. Wandelgroep: Kartrekster Nel Jacobs. Elke woensdag-middag om 13.30u vertrekt
een wandelgroepje vanaf de Vriendenkring. Er wordt een uur gewandeld. Iedereen
is welkom. De groep past zich aan aan minder mobiele inwoners. De groep is
bereid om tijdens hun wandeling de wijkkrant in Steyl te verspreiden.
b. Jong in Steyl/Opgroeicafé: Kartrekkers zijn Ank van Gerven, Chantal Berends en
Nico Schrömbges. Zij hebben in februari een overleg gehad met een aantal
jongeren (leeftijd rond de 20 jaar) om wensen en ideeën te inventariseren. 20
Maart is een vervolgafspraak gepland om ideeën uit te werken die voor uitvoering
in aanmerking komen. Het Opgroeicafé gaat van start.
c. Levensloop bestendig Steyl: Kartrekker Jos Jacobs vertelt dat een aantal
voorzieningen, die het voor de oudere inwoners van Steyl aantrekkelijker maken
om in Steyl te blijven wonen, zijn (nog) niet aanwezig in Steyl. De werkgroep
bestaat op dit moment uit vier vrijwilligers. Aanvulling gewenst! In het voormalig
politiebureau zal in december 2019 een nieuw project geopend worden voor
dementerenden: woonstudio’s en dagactiviteiten; Résidence Bougainville
De Wijkraad zal hen vragen een presentatie te verzorgen tijdens een Openbare
Wijkvergadering.

d. Veilig Steyl: Dit project is gericht op verkeersveiligheid. Er is contact met
buurtpreventie om de overlap te bekijken.
e. Tour-guide door Steyl: Kartrekker Maurice Ambaum. Op dit moment wordt er
gewerkt aan het samenstellen van de informatie over Steyl en wordt bekeken hoe
de tour-guide organisatorisch te regelen. Gepland is in mei van start te gaan.
f. Wereldcultuuravond: Kartrekster zuster Margret, van de blauwe zusters, is ziek
geworden waardoor de uitvoering is vertraagd. Ze hoopt het in de toekomst weer
op te kunnen pakken tenzij enthousiaste Steylenaren zich aanbieden om een
werkgroep te vormen en de kar te trekken. De bedoeling van de avonden is
kennismaking met inwoners uit de verschillende culturen en samen met hen onder
het genot van een aangepaste maaltijd of hapjes en drankjes, lezing en andere
culturele activiteiten de avond te verzorgen.
g. Ambities die nog “in de pen zitten”:
- Costa del Steyl/het Steyler strand. Kartrekker Maurice Ambaum. 26 maart is er
een brainstormsessie. Informatie is te vinden op de website van de wijkraad.
- Zonnepanelen op het dak van een van de kloostergebouwen. Er is overleg tussen
Stichting Kloosterdorp Steyl en een energiebedrijf om de mogelijkheden te
onderzoeken.
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7. Rondvraag.
- Josephien Houben: Verkeerssituatie bij de rotonde bij de Coöp is onduidelijk voor
fietsers. Er zijn bijvoorbeeld geen haaietanden. Henk van Gils neemt de vraag mee.
- De Roggestraat is de ontsluitingsstraat van Steyl. De Kenzenstraat staat echter als
zodanig aangegeven.Vrachtwagens rijden vanaf Belfeld de Waterloostraat in hetgeen
tot gevaarlijke situaties leidt. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de auto- en vrachtwagenchauffeurs de navigatieroute volgen.
- Een inwoner meldt dat hij een omgewaaide boom van de kloostertuin in zijn tuin
heeft en daardoor ook schade. Omdat hij geen contact krijgt met St. Kloosterdorp
Steyl vraagt hij of de wijkraad hierin kan participeren? Voorzitter Jos legt uit dat de
wijkraad er niet is om individuele problemen van inwoners met de gemeente of buren
op te lossen. Hij stelt voor om St. Kloosterdorp Steyl uit te nodigen voor de volgende
openbare wijkvergadering om iets te vertellen over hun werkzaamheden.
- Smiley Industriestraat en Roermondsestraat lijken invloed te hebben op de snelheid.
Voorstel vanuit de zaal om bij herplaatsing de Smiley te plaatsen tussen de rotonde
Coöp en rotonde Belfeld. Henk van Gils neemt dit voorstel mee.
- Dode dieren die bij overstroming aanspoelen, kunnen gemeld worden bij de
dierenambulance.
- Hondenpoepzakjes worden door de hondeneigenaren niet altijd naar huis genomen
en in de struiken gegooid. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat inwoners elkaar hierop zelf moeten aanspreken. Misschien kan het ook in de wijkkrant vermeld worden?
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van alle aanwezigen 21.25u.
Volgende Openbare Wijkvergadering:
Maandag 3 juni 2019, 19.30u De Vriendenkring
Datum
03-12-‘18

03-12-‘18

11-03-‘18

11-03-‘19

ACTIELIJST Stichting Wijkraad Steyl
Bij waterschap informeren naar de mogelijkheid van het
aanleggen van een insteekhaven van open betonstenen bij
het veer.
Overleg met Coöp inzake parkeer- en rijgedrag
leveranciers.
Plaatsing Snelheidsmeting tussen rotonde Roermondseweg
en Rijksweg richting Belfeld en onveilige verkeerssituatie
bij de rotonde bij de Coöp voor fietsers bekijken.
Diverse info uit de vergadering zal in de wijkkrant gezet
worden.

Wie
René
Janzen

Datum
gereed
3 Juni

René J.
Maurice
A. e.a.
Henk van
Gils
Jos
Jacobs
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