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NIEUWSBRIEF  
  STEYL

WERKGROEP FINANCIËN 

WERVING DERDE GELDSTROMEN
Begin november is op wens van de 
werkgroep financiën door de gemeente 
Venlo opdracht verstrekt aan TRIAS (per 1 
januari Vindsubsidies) om naar aanleiding 
van projecten of projectideeën in Steyl 
een analyse te maken met betrekking tot 
mogelijkheden om derde geldstromen te 
werven. Inmiddels zijn vanuit verschillende 
organisaties concrete projecten of 
projectideeën aangedragen. In januari 2023 
presenteert TRIAS de bevindingen aan de 
werkgroep. 

COMBIKAART
Stichting Steyl Inspireert is samen met 
de gemeente Venlo in gesprek met een 
marketingdeskundige om advies in te 
winnen over een combikaart. Vanuit 
de werkgroep financiën zijn diverse 
ideeën en voorstellen aangedragen. 
De marketingdeskundige komt eind 
december met een advies op basis van de 
input van de werkgroep en in lijn met het 
ambitiedocument Steyl. Dit advies wordt 
in januari besproken in de werkgroep 
financiën. Daarnaast is Stichting Steyl 
inspireert in gesprek met organisaties die 
kunnen ondersteunen bij de (technische) 
invoering van de combikaart. 

FIJNE FEESTDAGEN!

Wij kijken terug op een prachtig jaar voor Steyl waarin we het ambitiedocument 
hebben opgeleverd en de eerste stappen hebben gezet “van praten naar 
doen”. Hiermee gaan we in 2023 in gezamenlijkheid verder aan de hand van de 
actielijst. Deze nieuwsbrief geeft u een update van de lopende acties over diverse 
onderwerpen. Veel leesplezier en hele fijne feestdagen gewenst!
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Ook deze adviezen worden meegenomen 
in de eerstvolgende bijeenkomst van de 
werkgroep financiën. 

CULTUUR

CULTUUREDUCATIE
Op 5 december 2022 hebben Monique 
Lafleur en Henriëtte Stroucken (Lokaal 
C, cultuureducatie met Kwaliteit) naar 
aanleiding van een inventarisatie op 
het gebied van cultuureducatie in Steyl 
hun bevindingen gepresenteerd aan 
het kernteam binnen de gemeente dat 
betrokken is bij de doorontwikkeling van 
Steyl. Op korte termijn gaan we in gesprek 
met Lokaal C over de verbinding van dit 
(vervolg)traject met de gezamenlijke 
ambities en acties zoals opgenomen in het 
ambitiedocument ‘Van praten naar doen’.

ONTWIKKELINGEN MISSIEMUSEUM 
Op 14 november is tijdens een vergadering 
van Stichting Steyl Inspireert door de 
gemeente een toelichting gegeven op de 
uitkomsten van het onderzoek naar het 
Missiemuseum. Het Missiemuseum ontvangt 
voor 2023, naast de structurele subsidie, 
aanvullend een eenmalige aanvullende 
subsidie om het verwachte exploitatietekort 
te kunnen dekken. De komende periode 
zullen verdere gesprekken plaatsvinden 
tussen de gemeente en het Missiemuseum 
over hoe de toekomst eruit ziet en wat dit 
financieel betekent, o.a. in relatie tot het 
ambitiedocument Steyl en de gemeentelijke 
cultuurvisie. 
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CORONA STEUN- EN HERSTELREGELING 
Ondanks dat corona alweer ver in het 
verleden lijkt te liggen en het steeds minder 
aantoonbaar is dat financiële uitdagingen 
een direct gevolg zijn van de nasleep van de 
pandemie is het voor culturele organisaties 
nog mogelijk om een beroep te doen op de 
corona steun- en herstelregeling. Voor meer 
informatie zie https://www.venlo.nl/corona-
steun-en-herstelpakket-voor-cultuursector-
venlo. De regeling heeft betrekking op het 
jaar 2022; aanvragen kunnen echter tot 1 
mei 2022 worden ingediend. Vragen over de 
regeling? Neem dan eerst contact op om te 
onderzoeken of een aanvraag zinvol is via 
cultuur@venlo.nl 

ERFGOED

De gemeente is in gesprek met de 
verschillende eigenaren over de toekomst 
van de gebouwen en de tuinen. Op 13 
oktober hebben de gedeputeerde van de 
Provincie Limburg, de heer Gabriëls en de 
heer De Wit (hoofd van de Regio Midden-
Zuid bij de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) een bezoek gebracht aan 
Steyl. Beide partijen zijn onder de indruk van 
de enorme opgave die er ligt. Na dit bezoek 
hebben er inmiddels vervolgafspraken 
plaatsgevonden met de provincie en 
RCE. Beide partijen zijn enthousiast en 
willen ook hun bijdrage leveren aan de 
doorontwikkeling van Steyl. De komende 
periode werken we dat samen nader uit. 

VENLO FONDS

In eerdere gesprekken is meermaals 
aandacht gevraagd voor de financiële 
situatie van de organisaties rondom de 
gestegen energielasten. De gemeente heeft 
het zogenaamde Venlo-fonds opgericht 
voor maatschappelijke stichtingen/
verenigingen. Zie voor meer informatie: 
https://www.venlo.nl/subsidie-
energiekosten-verenigingen-en-organisaties

TOERISME 

We hebben gezamenlijk een grote 
toeristische ambitie voor Steyl bepaald, 
deze is goed zichtbaar in het inmiddels 
vastgestelde ambitiedocument en actielijst. 
Om uitvoering te geven aan deze ambitie, 
is slagvaardigheid en samenwerking 
een vereiste. Om de partijen op Steyl 
hierin te ondersteunen, wordt er op dit 
moment gezocht naar een coördinator 
die verbindend en actiegericht met de 
gezamenlijke opgave aan de slag gaat. 
Zodra hier meer duidelijkheid over is, volgt 
verdere informatie. 
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ENTREE TOT STEYL

De werkgroep Leefbaarheid 
Roermondseweg Steyl heeft samen met 
de gemeente een plan opgesteld voor een 
integrale aanpak van de Roermondseweg 
op het gebied van verkeer, leefbaarheid, 
verduurzaming én sociale cohesie. Een 
onderdeel van dit plan is een kunstwerk ter 
hoogte van de kruising Roermondseweg/
Waterloostraat, als ‘de poort van Steyl’. De 
bedoeling is om op termijn dit kunstwerk 
of een vorm daarvan ook te realisreen 
aan de andere ingangswegen van Steyl. 
Voor weggebruikers en bezoekers is dan 
in één oogopslag duidelijk dat ze in Steyl 
zijn gearriveerd. Voor het selecteren van 
een kunstenaar is samenwerking gezocht 
tussen de werkgroep Leefbaarheid 
Roermondseweg, Stichting Steyl Inspireert, 
de Wijkraad Steyl en de gemeente. 
Binnenkort maken we het winnende ontwerp 
bekend op www.nu.venlo.nl . Een mooie 
samenwerking tussen de verschillende 
partijen in Steyl!

WERKGROEP VRIJWILLIGERS

Op 12 januari 2023 komt de werkgroep 
Vrijwilligers voor de tweede keer bij elkaar. 
De aansturing van deze werkgroep ligt bij 
de Wijkraad en Stichting Steyl Inspireert 
gezamenlijk. Deze samenwerking moet 
leiden tot méér vrijwilligers en betere 
waardering en samenwerking. 

PARKEREN

Zoals op de actielijst vermeld staat, zijn wij 
in gesprek gegaan met het Wereldpaviljoen 
over het opknappen van de parkeerplaats 
tegenover het Wereldpaviljoen. Een eerste 
opruimactie is uitgevoerd, echter om de 
parkeerplaats écht op te knappen is het 
nodig om de fundering van de fietsenstalling 
te verwijderen, duidelijke vakken aan 
te brengen en wellicht de ingang van 
het terrein te veranderen, zodat het 
parkeerterrein duidelijker zichtbaar is voor 
bezoekers. Deze maatregelen kosten echter 
vele malen meer geld dan in eerste instantie 
gedacht. Dit plaatst deze parkeeropgave 
in een ander daglicht. Volgend jaar staat er 
een parkeeronderzoek gepland, de opgave 
van parkeren bij het Wereldpaviljoen nemen 
we hierin mee.


