“Stichting Wijkraad Steyl”

OPENBARE WIJKVERGADERING 3 juni 2019
Tijd: 19.30u-21.30u. Locatie: De Vriendenkring, Steyl
Aanwezig zijn: de bestuursleden Jos Jacobs (Interim voorzitter/Steyler Hoeskamer/Infopunt), Wim
Hanraets (Groen) en René Sijbers (Dijkversterking). Notulist: Lisette Krekels.
Afwezig met kennisgeving: de bestuursleden Peter Gommans (Secretaris/ Speeltoestellen), Ank van
Gerven (Jeugd, Zorg & Welzijn), Henk van Gils (Penningmeester). Alledrie wegens ziekte.
Aanwezig gasten: Michael Verheyen (Bewonersondersteuner Synthese), René Janzen (Stadsdeelmanager), Karin Janssen (bedrijfsleidster Coöp), Niels Freiling (vastgoedmanager Coöp), Paul Klein
Tuente (Energiecoöperatie Samenstroom).
Er waren zo’n dertigtal betrokken inwoners aanwezig, evenals gemeenteraadslid H. Lamers (CDA).
1. Welkom en openingswoord.
Voorzitter Jacobs heet alle aanwezigen en de gasten hartelijk welkom.
2. Korte mededelingen en stand van zaken van vragen uit vorige Openbare Wijkvergadering.
- Het bestuur van de wijkraad heeft twee weken geleden een ontmoeting en uitwisseling
gehad met de raadsleden van de gemeente Venlo. De relatie tussen de gemeente en haar
inwoners is veranderd als gevolg van de terugtredende overheid en de nadruk op de eigen
verantwoordelijkheid van de burgers voor de bevordering van de leefbaarheid van hun
eigen woonomgeving. Dit heeft voor beide partijen consequenties in hun houding en
handelen naar elkaar: onder andere samenwerking en een open houding naar elkaar. De
relatie wordt gezien als een groeidiamant. Er komt een vervolg in september 2019 in de
vorm van een werksessie. Kartrekkers van de verschillende initiatieven presenteren hun
opgezette activiteiten of projecten aan diverse professionals van gemeente en organisaties.
- Op verzoek van veel inwoners is er na een jaar afwezigheid weer een papieren wijkkrant
verspreid met de naam Steyler Nieuws. De verspreiding is deze keer verzorgd door een
bedrijf. Het is echter te kostbaar om dit in de toekomst te handhaven. De wijkraad zoekt
daarom vrijwillig(st)ers die in hun eigen straat/buurtje de wijkkrant in de toekomst willen
verspreiden: 4 keer per jaar. Spontaan melden zich een zevental inwoners aan die
meerdere straten voor hun rekening willen nemen. Inwoners die mee willen doen kunnen
zich hiervoor opgeven bij de wijkraad. Er zal een stratenplan gemaakt worden die aan de
aangemelde vrijwilligers(st)ers zal worden voorgelegd.
3. Vrachtverkeer bij Coöp
Allereerst geven de aanwezige inwoners aan blij te zijn met de Coöp in Steyl. Helaas levert
het ook nogal wat klachten op van omwonenden vanwege ontstane problemen. De problemen
en klachten betreffen de aanrijroute van het vrachtverkeer van de leveranciers (anders dan
afgesproken) en het laden en lossen (op straat in plaats van op de daarvoor bestemde binnenplaats en in het magazijn).
De ontstane situatie leveren onder andere gevaarlijke verkeerssituaties op voor bestemmingsverkeer en schoolgaande kinderen doordat het vrachtverkeer andere aanrijroutes nemen,
blokkeren van de straat/garages/trottoir en parkeerhavens als gevolg van op straat geparkeerde
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vrachtwagens die zo laden en lossen.
De heer Freiling geeft uitleg over de oorspronkelijke verkeerssituatie/aanrijroute en het laden
en lossen en de huidige situatie, die ontstaan is naar aanleiding van klachten van omwonenden.
Helaas levert dit nu blijkbaar nieuwe problemen op en daarmee klachten. De heer Freiling
geeft aan dat niet alle problemen/klachten verholpen kunnen worden. Het leven rondom een
supermarkt levert nu eenmaal altijd ook ongemak op. Het heeft voor- en nadelen. Zowel de
heer Freiling als bedrijfsleidster Janssen kennen niet de afspraken die de gemeente gemaakt
heeft met de Coöp en de omwonenden, omdat zij er niet van het begin af bij waren.
Mevrouw Janssen legt uit dat klachten van omwonenden steeds worden teruggekoppeld naar
de vrachtwagenchauffeurs. Dit is landelijk beleid van de Coöp. Zij heeft een nieuwe afspraak
gemaakt met de leveranciers over de tijden van laden en lossen zodat het vrachtverkeer geen
gevaar meer vormt voor de schoolgaande kinderen.
Ondanks de uitleg wordt het rumoerig in de zaal doordat bij de omwonenden de emoties
opspelen. Directe oplossingen worden niet gevonden, omdat de problemen complex zijn.
Stdsdeelmanager Janzen stelt voor om een apart overleg te voeren met de verkeersdeskundige
van de gemeente, enkele omwonenden en de beide vertegenwoordigers van de Coöp om
samen te zoeken naar oplossingen en verbeteringen.
Vanuit de zaal wordt nog de vraag gesteld naar de rol van de wijkraad hierbij. De voorzitter
geeft aan dat de wijkraad de omwonenden een podium biedt om hun ervaringen uit te wisselen
en om betrokken partijen met elkaar te verbinden. Vanuit de zaal wordt aangevuld dat de
wijkraad de inwoners op de hoogte kan stellen van de voortgang en terugkoppeling van de
bedachte oplossingen. Dit zal gebeuren via de volgende Steyeler Nieuws en via de website.
4. Ambitieboek

Opnieuw worden de verschillende initiatieven uit de Ambitieboeken waaraan al in
meer of mindere mate gewerkt wordt aan de uitvoering zijn o.a.: Steyler Hoeskamer en
Infopunt, Wandelgroep, Jong in Steyl/Opgroeicafé, Levensloop bestendig Steyl,
Eetpunt, Energie/duurzaam,Veilig Steyl,Strandje aan de Maas, nostalgisch winkeltje,
Tour-guide door Steyl, Wereldcultuuravond, Groene Brigade + groenvoorziening,
Buurtpreventie, Halloweentocht.
Op de komende openbare vergaderingen zullen steeds een of meerdere projecten
gepresenteerd worden door de betreffende kartrekkers.
Samenwerking met St. Kloosterdorp Steyl wordt gezocht op verschillende terreinen
zoals bij het zoeken naar mogelijkheden voor een levensloopbestendig en duurzaam
Steyl.
Bewonersondersteuner Michael Verheijen geeft uitleg over zijn functie en taak: het
ondersteunen van bewoners bij het organiseren en uitvoeren van projecten. Die ondersteuning
biedt hij wanneer hij daarvoor wordt gevraagd. Zijn contactgegevens staan in de wijkkrant en
op de website van de wijkraad. Hij nodigt de aanwezigen uit gebruik van hem te maken.
5. Energiecoöperatie Samenstroom
Paul Klein Tuente geeft uitleg over de coöperatie. Het gaat om een buurtaanpak in
duurzaamheidsbevordering en besparing voor huishoudens met lage inkomens. Zij
stimuleren, activeren en verbinden bewoners en bedrijven in de stad bij het invulling geven
aan duurzaamheidsprojecten zoals bijvoorbeeld: windparken/windturbines/zonnepanelen op
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daken en weiden aanleggen waarbij inwoners kunnen investeren door aandelen,
waterberging/besparing. Er is een duurzaamheidsloket. De coöperatie bestaat uit vrijwilligers.
Zij investeren ook in bevordering van de leefbaarheid rond windturbines wanneer
omwonenden er misschien last van zouden kunnen hebben. Vanuit de gemeente is er een

wijkgerichte aanpak bij verduurzaming waarbij wordt aangesloten. Er is samenwerking met St. Kloosterdorp Steyl op het gebied van onderzoek naar een nieuwe
bestemming van de kloostergebouwen, verduurzaming en lokale energieopwekking.
Voor het onderzoek is van de Provincie subsidie ontvangen.
Vragen vanuit de zaal:
In hoeverre loop je tegen het beschermd dorpsgezicht aan van kloosterdorp Steyl bij
de uitvoering van verduurzamingsmogelijkheden? Er is ruimte. Dit punt wordt ook
meegenomen bij het onderzoek.
Wat betekent dit voor inwoners die al allerlei verduurzamingsmaatregelen hebben
genomen zoals aanleg van zonnepanelen, dubbele ramen etc.?
Wanneer er interesse is bij inwoners voor verduurzaming kunnen zij zich opgeven en
kunnen er werkgroepen gestart worden.
De presentatie zal op de website van de wijkraad gepubliceerd worden.
De contactgegevens zullen in de volgende wijkkrant opgenomen.
Inwoners kunnen zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief van Samenstroom.
Rondvraag
-

-

-

-

-

Wat komt er in het voormalige politiebureau? Daar komt een zorginstelling voor
dementerende inwoners van Steyl met een aantal woonstudio’s en dagactiviteiten. De
zorgmanager zal te zijner tijd uitgenodigd worden voor de openbare vergadering.
Waarom wordt er in de winter niet gestooid bij het veer? Dit leidt tot gevaarlijke situaties
zoals het uitglijden van fietsers en bromfietsers. De eerste stap is dat inwoners dit zelf
melden bij de gemeente. De wijkraad is er niet om elk afzonderlijk probleem op te
pakken.
ANWB-bewegwijzeringsbord tussen Rochustraat en Kenzenstraat is verplaatst achter een
boom, waardoor het bord niet is te lezen. Ook deze klacht dient men eerst zelf te melden
bij de gemeente.
Het Buurtcafé 11 juni is verplaatst naar september. De naam is veranderd in
“Werksessie”. De oude datum staat nog op verschillende informatiekanalen van de
wijkraad, zoals facebook. Verzoek om die oude datum te verwijderen.
Wat wordt er gedaan aan de gevaarlijke parkeersituatie bij het veer door de veermannen?
René Janzen. Notuliste Krekels zal hem de informatie en afspraken hierover mailen.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van alle aanwezigen 21.30u.
Volgende Openbare Wijkvergadering:
Maandag 23 september 2019, 19.30u De Vriendenkring
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