“Stichting Wijkraad Steyl”

OPENBARE WIJKVERGADERING 25 november 2019
Tijd: 19.30u-21.30u. Locatie: De Vriendenkring, Steyl
Aanwezig zijn: de bestuursleden Jos Jacobs (interim voorzitter/Steyler Hoeskamer/Infopunt) en Wim
Hanraets (Groen).
Notulist: Lisette Krekels.
Afwezig met kennisgeving: bestuursleden Ank van Gerven (Jeugd, Zorg & Welzijn), Henk van Gils
(penningmeester), Peter Gommans ((secretaris/ Speeltoestellen), René Sijbers (Dijkversterking).
Aanwezige gasten: René Janzen (stadsdeelmanager), Elly Peeren (zorgondernemer en directeur
zorgorganisatie Residence), diverse werkgroepleden van Samenstroom en een bestuurslid van St.
Kloosterdorp Steyl.
Zo’n zestigtal inwoners toonden belangstelling voor de agenda.
1. Welkom en openingswoord.
Voorzitter Jacobs heet alle aanwezigen en de gasten hartelijk welkom. Hij is erg blij met de
hoge opkomst, hetgeen volgens hem aangeeft dat het voor veel inwoners een interessante
agenda is, die hen wat te bieden heeft.
2. Korte mededelingen en stand van zaken van vragen uit vorige Openbare Wijkvergadering.
- De pas aangestelde bewonersondersteuner Sil Craenmehr heeft een nieuwe baan gevonden
waardoor haar functie van bewonersondersteuner weer vacant is.
- Jan Kessels is bezig met een oriëntatie rond verkeersveiligheid voor rolstoel- en
rollatorgebruikers. Te denken valt bijvoorbeeld aan slechte of ontbrekende trottoirs. Hij
zoekt nog enkele geïnteresseerde inwoners om samen met hem het onderzoek te doen.
- Bevoorrading van de Coöp: aan oplossingen wordt gewerkt. Er is een nieuwe riolering en
wegdek gelegd rond de Coöp. Vanaf volgende week (week 48) zullen de leveranciers een
andere aanrijroute volgen. Ook worden nog andere oplossingen bekeken.
3. Presentatie Zon op Steyl
Lees ook de Nieuwsbrief van november 2019, de presentatie door onder andere Paul Klein
Tuente en Albert Jansen op de website van de wijkraad Steyl en de website van Samenstroom
Venlo voor meer informatie. Albert Jansen vertelt over de aanpak, technische details en stand
van zaken: er is een onderzoek geweest naar mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op
enkele daken van kloostergebouwen: timmerwerkplaats en drukkerij van het klooster.
Zonnepanelen zijn te koop wanneer jezelf geen geschikt dak hebt of in een monumentenpand
woont bijvoorbeeld. Zon op Steyl wordt een coöperatie, die samengesteld is uit inwoners van
Steyl en waarvan je als inwoner lid kunt worden. De coöperatie zoekt nog geïnteresseerde
inwoners die samen met de huidige leden verder onderzoek willen doen. De koper van een
zonnepaneel krijgt een korting op de energiebelasting die voor 15 jaar gegarandeerd is.
Terugverdientijd is ca. 10,5 jaar. Er zou electriciteit geleverd kunnen worden voor zo’n
zestigtal huishoudens. Voorbeelden van een dergelijke coöperatie zijn te vinden in onder
andere Reuver, Heijthuizen, Panningen.
9 December a.s. komt de coöperatie in oprichting weer bij elkaar. Er zullen dan wat concretere
cijfers gepresenteerd worden. Vanuit de zaal melden zich enkele geïnterresseerden aan.
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4. Voortgang activiteiten Ambitieboek - Maasstrand
Kartrekker van dit project is Maurice Ambaum. Omdat hij op dit moment vanwege zijn werk
in het buitenland zit, spreekt hij de aanwezigen toe via facetime. Hoewel een aantal
geïnteresseerde inwoners zich bij hem hebben gemeld, doet hij nog een oproep om deze
werkgroep te versterken. De bedoeling van de werkgroep is dat zij de invulling en
haalbaarheid van ideeën rond het Maasstrand in Steyl onderzoeken. De werkgroep komt begin
2020 bij elkaar om de reeds ingebrachte ideeën verder uit te werken. Aanvullend op de zorgen
die sommigen aanwezigen uitspreken naar overlast, laat Ambaum weten dat het zeker niet de
bedoeling is dat de omgeving een aantal maanden per jaar overlast heeft van allerlei
(luidruchtige) evenementen. Daar wordt rekening mee gehouden. Meedenkers worden
gevraagd zich te melden bij Maurice Ambaum; dit thema wordt in maart weer geagendeerd op
deze vergadering.
5. Presentatie Bougainville
Lees ook de Nieuwsbrief van november 2019 en de websitewww.residencebougainville.com
voor meer informatie.
Elly Peeren vertelt over de stand van zaken rond de nieuwe woonvorm in het voormalig
politiebureau. Het wordt geen verpleeghuis maar wonen met zorg; kleinschalig, 18 huur
appartementen waarvan ook enkele voor (echt)paren. Het is wonen voor mensen met een
speciale zorgvraag, met name dementie. Naast professionele krachten (twee op negen
bewoners) wordt er gewerkt met vrijwilligers. Mensen die belangstelling hebben voor een
betaalde of onbetaalde functie binnen dit nieuwe huis kunnen zich aanmelden. Naast Wonen
met zorg in de residentie wordt er dagbesteding voor inwoners van Steyl aangeboden. Zorgzwaarte-indicatie 5-7, betaling via Persoonsgebonden budget. Er wordt verwacht rond de
zomer van 2020 van start te kunnen gaan. In principe kunnen bewoners tot hun overlijden in
de residentie blijven wonen. Er worden folders uitgedeeld.
6. Toelichting Samen aan Tafel
De kartrekkers en koks Marly Jacobs en Nel Jacobs lichten toe: Drie december a.s. vindt er
een proefmaaltijd plaats. Met goed resultaat zal er elke tweede maandag van de maand een
maaltijd verzorgd worden voor € 7,50. Enkele vrijwilligers voor allerlei taken hebben zich
reeds aangemeld, maar de groep zoekt uitbreiding, want vele handen maken licht werk.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het Infopunt Steyl op maandagmiddag voor de
taak van: kok, gastdame-heer, afwasser zodat er met een rooster gewerkt kan worden. Bij
voortzetting van de eettafel zullen de inwoners via flyers, bericht in de wijkkrant en op de
website van de wijkraad op de hoogte gebracht worden.
7. Toelichting Voetbalveldje Steyl
Stadsdeelmanager René Janzen vervangt de bewonersondersteuner. De plek van het
voetbalveldje is op het voormalige trapveldje tegenover de blauwe zusters. Omwonenden
hebben hun zorgen geuit met betrekking tot overlast, zoals dat in het verleden ook heeft
plaatsgevonden. Jongeren (jongens en meisjes), zoeken een ontmoetings- en speelplek. Gelet
op de signalen uit de omgeving is op dit moment een pas op de plaats gemaakt. Samen
bekijken met bewoners hoe aan de zorgen van omwonenden en de wensen van jongeren
tegemoet kan worden gekomen. Niets ligt nog vast. Het idee om een voetbalteam samen te
stellen van blauwe leeuwinnen wordt ondersteund met een flink applaus. Een vraag vanuit de
zaal of het ook een multifunctioneel veldje kan worden waar ook andere spelactiviteiten
kunnen plaatsvinden zoals jeu de boule, loopvoetbal voor ouderen. Alles is bespreekbaar.
Enkele aanwezigen vinden dat dit veldje te afzijdig ligt in een verkeersluwe omgeving,
waardoor er weinig sociale controle is. Belangrijk is de ligging: niet in verkeersstille straten.
Inwoners die willen meedenken kunnen zich melden bij de wijkraad.
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8. Rondvraag
- Wordt er een spreekuur gehouden bij I & A door de wijkpolitie,
bewonersondersteuner, maatschappelijk werker e.a. professionals? Ja. De inwoners
ontvangen hierover binnenkort meer informatie.
- Wat is de procedurele die gevolgd wordt bij de werkgroep van het Maasstrand?
vraag? De indruk wordt gewekt of een en ander al besloten is met betrekking tot de
invulling. Hebben de inwoners nog iets te zeggen en hun visie te geven over de
ideeën? Voorzitter Jacobs ligt toe dat het idee van het Maasstrand komt vanuit de
bewoners zelf. Realisatie van deze maar ook andere bewonerswensen vallen of
staan met mensen die kartrekker willen zijn om ideeën te realiseren. Draagvlak
vanuit de inwoners is een vereiste. Zonder draagvlak werkt het niet. De wijkraad is
NIET verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij biedt de mogelijkheid aan
bewoners om hun ideeën tijdens een openbare wijkvergadering toe te lichten en
belangstellenden op te roepen en algemene zaken die de Steyler inwoners aangaan
in te brengen. Alle bewoners mogen meedenken en hun mening geven. Voorstel
vanuit de zaal om het idee van het Steyler strand weer te agenderen voor de
volgende openbare vergadering, wordt aangenomen.
- Initiatieven voor de jeugd, maar waar zijn ze? Niet op de openbare vergadering.
Mogelijk heeft deze vergadering nog een te hoge drempel. Er zijn plannen om een
soort jeugd- kinderraad op te richten in samenwerking met de Schalm, om zo de
stem van de kinderen nadrukkelijker te laten horen. Er wordt gezocht naar
geïnteresseerde inwoners om deze kar te trekken.
9. Afsluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van alle aanwezigen 21.35u.

Volgende Openbare Wijkvergadering:
Maandag 16 maart 2020, 19.30u De Vriendenkring
Inloop: 19.00u met gratis koffie/thee
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