“Stichting Wijkraad Steyl”

OPENBARE WIJKVERGADERING 23 september 2019
Tijd: 19.30u-21.30u. Locatie: De Vriendenkring, Steyl
Aanwezig zijn: de bestuursleden Jos Jacobs (interim voorzitter/Steyler Hoeskamer/Infopunt), Henk
van Gils (penningmeester), Wim Hanraets (Groen) en René Sijbers (Dijkversterking).
Notulist: Lisette Krekels.
Afwezig met kennisgeving: bestuursleden Ank van Gerven (Jeugd, Zorg & Welzijn) en Peter
Gommans (secretaris/ Speeltoestellen), René Janzen (stadsdeelmanager), Sil Craenmehr
(bewonersondersteuner Proteion), Karin Janssen (bedrijfsleidster Coöp).
Aanwezige gasten: Linda Schevers (bestuurslid dorpsraad Tienray), Marian Zuurbier (initiatiefneemster Kinderraad Hout-Blerick), Bas van den Akker (Gemeente Venlo). De drie gasten spreken in het
kader van de Kinderraad.
Er waren zo’n vijfentwintigtal betrokken inwoners aanwezig.
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.
- Gebruik van drugs en lachgas door jongeren op de halfronde parkeerplaats tegenover het
voormalig verzorgingshuis Erkenkamp aan de Kloosterstraat/Goudhaver. Omwonenden
vinden het onplezierig. Belangrijk is volgens de voorzitter dat de omwonenden zelf eerst
een klacht indienen bij de gemeente Venlo (dit kan via hun wekbsite) en bij de wijkagent.
- Oproep aan de Steylenaren: er zijn nog enkele inwoners nodig die de wijkkrant 4x per
jaar willen verspreiden in een of meer straten. Voor informatie kun je terecht bij Wim
Hanraets of René Sijbers (zie op de website van de wijkraad voor contactgegevens).
Tijdens deze avond meldde zich meteen een van de bezoekers aan.
- Coöp heeft samen met een gemeenteambtenaar en omwonenden een goed overleg gehad
over de problemen en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen met betrekking tot de
aanrijroute en het laden en lossen van leveranciers. Het overleg krijgt een vervolg.

3. Inventarisatie: is er behoefte aan vuurwerkvrije zones op Steyl?
De vraag roept discussie op tussen voor- en tegenstanders van vuurwerk: onder andere
sociale functie aan de ene kant en overlast van herrie, rommel en angstige huisdieren
aan de andere kant. Geconstateerd wordt dat sinds de vuurwerkverkoop op de
Kloosterstraat is verdwenen, er in dat deel van Steyl ook minder overlast is. Toch
wordt er nog in de kloostertuinen vuurwerk afgestoken. Een idee wordt geopperd om
een vuurwerkvrije zone rond de kloosters te vragen. Geen van de aanwezigen heeft
zicht op overlastklachten en wensen rond vuurwerkvrije zones. De voorzitter zal dit
terugkoppelen naar de gemeente. Over plaatselijke of wijkgericht vuurwerkverbod
beslist de gemeente, waarbij zij ook kijken naar de mogelijkheid van handhaving.
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4. Kinderwijkraad: idee voor Steyl?
Linda Schevers (Tienray) en Marian Zuurbier (HoutBelrick)vertellen hun ervaringen
met de kinderwijkraad.
Ervaring van Tienray: op de openbare vergaderingen in Tienray kwamen vooral
volwassenen. Aanleiding voor het dorpsbestuur om te onderzoeken hoe kinderen en
jongeren meer betrokken zouden kunnen worden met de vraag wat vinden en willen
zij, wat zijn hun dromen en wensen voor het dorp. Verschillende vertegenwoordigers
van diverse verenigingen, organisaties en de gemeente Tienray gingen om de tafel
zitten om te bekijken hoe kinderen en jongeren meer te betrekken. De school gaf
facilitaire ondersteuning. Er werden enkele worshops georganiseerd rond bepaalde
thema’s waaraan zo’n 55 kinderen deelnamen. De kinderen worden niet alleen
betrokken bij het bedenken van ideeën, maar ook bij het samen nadenken over de
uitvoering, financiering/fondswerving, en onderhoud. Bij de workshops werden
verschillende werkvormen gebruikt: knutselen, vloggen van mooie en slechte plekken
in het dorp.
Ervaring van Hout-Blerick: zij hadden een andere aanpak. De dorpsraad is de
kartrekker en heeft het thema aangeleverd waarmee de kinderen aan de slag gingen:
Duurzaamheid. De basisschool werkte mee door acht lessen te geven aan groep 8 over
(sociale) duurzaamheid. Het ging vooral om bewustwording. Ideeën werden
verzameld, oplossingen en adviezen bedacht.
De gemeente vindt het erg leuk dat het een initiatief is vanuit de samenleving en
wil alle wijkraden in Venlo stimuleren tot een dergelijk initiatief.
Het initiatief valt of staat met de inzet van de inwoners (jong en oud), zelf.
In Tienray was de basisschool facilitair, in Hout-Blerick deed de basisschool actief
mee. Kinderen werden in beide plaatsen bereikt via PR in de scholen.
5. Voortgang activiteiten Ambitieboek
- Er is 5 september jl. een werksessie geweest met bestuursleden van de wijkraad,
initiatiefnemers van de verschillende activiteiten in Steyl, Antares, gemeente en
wijkagent. Resultaten van de werksessie lees je onderaan dit verslag.
-

-

Oproep Levensloopbestendig wonen in Steyl: het werkgroepje zoekt geïnteresseerde
Steylenaren ter versterking om mee te denken en mogelijkheden te onderzoeken. Er zijn
mogelijkheden voor dit wonen in Steyl. Een medewerker van Antares denkt mee, evenals
een architect, een ambtenaar van de gemeente Venlo en een bestuurslid van Stichting
Kloosterdorp Steyl.
Jeugd vraagt naar speelgelegenheid in Oud- Steyl. Er is overleg geweest tussen bestuurslid
Ank van Gerven, enkele jongeren, een gemeenteambtenaar en St. Kloosterdorp Steyl om
de Patersplak opnieuw te gaan gebruiken. Er is vanuit de stichting en de gemeente alle
medewerking toegezegd.

6. Ontwikkelingen Steyler Hoéskamer
De voorzitter licht in het kort toe wat de Steyler Hoeskamer inhoudt. Het is een open
inloop. Iedereen is welkom.
Langzaamaan worden er nieuwe activiteiten ontplooid die door de inwoners zelf
georganiseerd worden: sjoelen, jeu de boule (naast het terras van de Vriendenkring),
wandelgroepje (op woensdagmiddag half twee een uurtje samen wandelen vanaf de
Vriendenkring). Ook wordt samenwerking gezocht met de KBO en andere
verenigingen. Er wordt een betaalde coördinator gezocht om de vrijwilligers te
ondersteunen, activiteiten te ontplooien en behoeften onder de inwoners te peilen.
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Vraag vanuit de zaal: hoe zit het met het kookclubje? Nel Jacobs licht stand van zaken
toe: er is overleg met de uitbater van de Vriendenkring met betrekking tot inrichting
van de keuken en openen van een eetpunt. Er wordt een plan opgesteld door de
initiatiefnemers van het eetpunt dat te zijner tijd met de uitbater besproken zal worden.
De gemeente bezuinigd op de Huizen van de Wijk. Uitvoering van ideeën en wensen
voor Steyl vallen of staan met de inzet van haar inwoners. Alle inwoners, jong en oud,
dragen verantwoordelijkheid om mee te werken aan een leefbaar en mooi Steyl. Niet
te hoge doelen stellen, maar daar waar initiatief getoond wordt dit van harte
ondersteunen en elkaar enthousiasmeren. De vraag blijft hangen hoe je inwoners
gemobiliseerd en geactiveerd krijgt om mee te doen en ook om naar de openbare
wijkvergaderingen te komen om mee te praten en mee te denken.
7. Rondvraag
De bewonersondersteuner en stadsdeelmanager worden vanavond gemist. De
voorzitter maakt excuses dat hij dit is vergeten te melden aan het begin van de
vergadering. Beiden hebben zich afgemeld vanwege andere dringende activiteiten.
Belofte van vorige bewonerondersteuner Michael Verheijen om het probleem van de
omgewaaide boom van de kloostertuin in een privétuin is niet nagekomen. Er heeft
geen terugkoppeling plaatsgevonden. Jos stelt voor om het probleem door te mailen
naar zijn opvolger Sil Craenmehr.
Gastspreekster Linda Schevers spreekt haar bewondering uit naar de wijkraad en de
inwoners van Steyl over wat het dorp in een korte tijd al allemaal aan activiteiten heeft
ontwikkeld.
8. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van alle aanwezigen 21.35u.

Volgende Openbare Wijkvergadering:
Maandag 25 november 2019, 19.30u De Vriendenkring
Inloop: 19.00u met gratis koffie/thee

Resultaten van de werksessie met initiatiefnemers activiteiten en diverse professionals vindt je op de
volgende bladzijde.
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Resultaten werksessie 5 september 2019
Gesprekstafel 1: Communicatie en PR – Hoe kunnen we de communicatie en pr rondom onze
initiatieven verbeteren?
-

Actieve social media pagina – 1 centrale uitlaatklep voor activiteiten / initiatieven
Benut Mond op mond
Visite kaartjes voor buurtpreventie
Positieve verhalen uitdragen via verschillende communicatiekanalen – vertel mensen wat er
gebeurd bij de initiatieven / laat gebruikers aan het woord
Altijd activiteitenprogramma meenemen in Steyler nieuws – De kunt van herhalen
Infomap / welkomstpakket maken voor nieuwe inwoners – Info over wat er te doen is in Steyl
Steyler Infomatiepunt positioneren voor aanvullende informatie over wat er te doen is in Steyl
Infomatiebord realiseren op zichtbare plek in Steyl – Hierop per maand activiteiten benoemen

Concrete actie: Realiseren activiteitenagenda en deze via sociale media, het bord en Steyler nieuws
onder de aandacht brengen.
Gesprekstafel 2: Dak boven het hoofd – Waar is een geschikte accommodatie voor ons initiatief?
-

Blijft Vriendenkring – maar wel horizon verbreden

Concrete actie(s):
- 11 september in Hout-Blerick presentate bijwonen van behoefteonderzoek van HAN
studenten.
- Kinderwijkraad proberen op te zetten / samen met basisschool De Schalm
- Nicole Zwaan (gemeente Venlo) benaderen voor hulp met ophalen behoefte
Gesprekstafel 3: Sterke schouder – Hoe betrekken wij de overige inwoners van Steyl bij ons initiatief?
-

Via externe specialisten;
Via Kinderen / de basisschool – Door bijvoorbeeld een jeugdraad initiatieven ophalen;
Faciliteren van een tegenprestatie voor bijdrage aan een initiatief. Bijvoorbeeld vrijwilligers
bbq / koffie met vlaai;
Opricht van club die zich verantwoordelijk voelt voor zoeken naar kartrekkers;
Kenbaar maken via wijkkrant – Initiatief zoekt trekker – Maak het zo concreet als mogelijk:
Bijvoorbeeld eetpunt zoekt iemand die graag 1 dag per 2 weken 2 uur wil helpen bij het
bereiden van eten;
Thema's zijn o.a. – Buurtpreventie, ondersteuning jeugd, levensloopbestendig Steyl en
vereenzaming.
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