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Voorwoord:
Geachte Lezer,
het is mogelijk dat u zich in het verleden heeft afgemeld voor deze nieuwsbrief.
Helaas is ons meest actuele adressenbestand verloren gegaan. Indien u geen
Nieuwsbrief meer wenst te ontvangen kunt u zich via onderstaande link alsnog
afmelden. Excuus voor het ongemak.
Anders, veel lees plezier!
Redactie Nieuwsbrief EENLokaal.

Uit de Raad geklapt
Woensdag 20 december 2017.
Alweer de laatste van dit jaar! Een bewogen jaar waar het Sociaal Domein, de
parkeergarages, Q4, de hondenbelasting en de ambtelijke organisatie in de
spotlights stonden.
Raadsvoorstellen:
59: Herontwikkeling IJsvogel- en Karbinderstraat.
Vorige week staakte de stemming over dit raadsvoorstel omdat er
slechts 38 raadsleden waren en de stemming uitliep op 19/19. De bezwaren
van de tegenstanders van vorige week zijn na overleg met Woonwenz, bewoners, ambtenaren en het college grotendeels weggenomen. Deze zijn in een
motie omvat en wordt door het college overgenomen. Raadsvoorstel wordt
goedgekeurd.
77: Herprogrammering Stedelijk Centrum, Q4 en Maaswaard.
Alle fracties zijn over het merendeel blij en verheugd met deze herprogrammering. Er wordt een motie ingediend om aan te besteden conform “Right To
Challenge” (RTC).
Dit is een vorm waarbij burgers, bewoners of belanghebbenden alternatieve
plannen kunnen indienen die beter, mooier, of goedkoper zijn. Iedere fractie
vraagt om aandacht en het “vinger aan de pols” houden van de invulling van
het gebied. Diversiteit op alle vlakken is daar van belang. Groen Links stemt
tegen, raadsvoorstel wordt aangenomen.
80 en 83: 1e Begrotingswijziging 2018-2021en Financiële Rapportage 2017.
De begroting is sluitend. De Provincie die de begroting moet goedkeuren heeft
dit gedaan; Venlo heeft financieel de zaken op order. Dit kost echter nogal
wat. Vier-komma-vier miljoen hebben we moeten bijlappen voor het Sociaal
Domein. VVD is opgelucht, CDA tevreden, PvdA kritisch, Eenlokaal is licht gerustgesteld. SP is ontevreden, D66 afwachtend en Groen Links is gewoon boos
op alles. Het college (Ben Aldewereld) zegt toe om in het Sociaal Domein de
Raad constant op voorhand op de hoogte te houden van ontwikkelingen van en
uitkomsten binnen de financiële kaders. De Raad wordt nadrukkelijk bij het
proces betrokken.
82: Verordening hondenbelasting 2018.
De definitieve nieuwe hondenbelasting wordt vastgesteld door de Raad en

wordt daardoor een feit. Met ingang van 2018 zal de hondenbelasting voor
de komende vier jaar met 10 procent per jaar verlaagd worden.
Na vele jaren van discussiëren over deze onzinnige belastingvorm in de gemeenteraad is heteindelijk een heugelijk feit, vooral door de inbreng van
Eenlokaal. Raadsvoorstel wordt aangenomen!
84: Initiatiefvoorstel Instellen gemeentelijke ombudsman.
PvdA stemt tegen. Raadsvoorstel wordt aangenomen en er
komt een voorbereiding om een lokale gemeentelijke ombudsman aan te
stellen die alle klachten van de Venlose burger gaat behandelen. Nu kan de
Venlonaar alleen zijn klacht nog indienen bij de landelijke ombudsman.
Raadsvoorstel wordt aangenomen.
87: Onderzoek Rekenkamer Quick scan Parkeren.
VVD is tevreden en trots hoe in 2016 wethouder Satijn de zaken
heeft opgepakt. Eenlokaal geeft aan dat kwaliteit van de informatiestroom
van ambtenaar naar college naar gemeenteraad op order móet komen. Bij
dit langjarig onderwerp en de wisselingen van ambtenaren, raadsleden en
wethouders is het vanzelfsprekend dat het een meervoudig en collegiaal onderwerp is geweest. Eenlokaal is trots op de wethouder Brauer die desondanks zijn politieke verantwoordelijkheid heeft genomen. Eenlokaal geeft
aan dat het niet alleen wethouder Brauer betreft maar dat het een collegiale
aangelegenheid was. De rest blijft alert
op alle zaken die volgens het rekenkameronderzoek worden gemeld.

Winterwandeling Velden:
Mooie halfwitte wandeling met EENLokaal rondom Velden.
Ondanks het mindere weer hebben een 30-tal mensen op zaterdag 9 december
deelgenomen aan de prachtige winterse wandeling langs de Maas e.o. in Velden
De route hebben we iets moeten inkorten maar de winterpret was er niet minder
om.
Vanuit de Markt liepen we naar het veer Velden-Grubbenvorst en over de Maasdijk langs de Hansenhof. Vervolgens staken we de Rijksweg over, een stukje
Hasselderhei en achter langs de kerstbomen van Ger Lommen richting sportvelden.
Ondertussen hebben Annie en Hans nog een EEnlokaal sticker gepost in de brievenbus van onze Eerste Burger. Met rode wangen (van de kou) en een zin-ineten gevoel kwamen we het zeer gastvrije Wapen van Velden binnen. Moeder en
schoondochter Bouten hadden voor een degelijke rijkgevulde tomaten-ballen
soep gezorgd. Na een heel gezellige babbel en enkele consumpties gingen de
deelnemers heel voldaan verder het weekeinde in.

Kerstmarkt Belfeld
Vroeg in de weer om de kerstkraam van EENLokaal in te richten zondag 17 december tijdens de Kerstmarkt op de Kloosterstraat in Blerick. Het enige witte
werd gevormd door de opblaasbare sneeuwpop van Pieter.
Lekkere glühwein en dampende koffie hebben de hele middag een gretige aftrek
gevonden.
Het kleingeld voor de glühwein komt ten goed aan Voedselhulp Blerick.
Gezellige drukte en een goede opkomst van zowel bestuurs- als fractieleden die
verder tekst en uitleg gaven aan vraagstellers over allerlei onderwerpen.
Een gewaagd dansje op de klanken van de Echtenrayer Muzikanten werd gebracht op de straatstenen van het Winkelhart Blerick. Zo kon de winterse kou
getrotseerd worden op een bijzonder gezellige middag.

't Ven/Venlo: De Rijnbeek ('t Rienke)
't Rienke. Dat is de dialectnaam voor de Rijnbeek in Venlo. Het was vier eeuwen geleden de bedoeling dat de Rijnbeek verbonden zou gaan worden met de
Fossa Eugeniana. Dat was een kanaal tussen de Maas in Venlo en de Rijn bij
Rheinberg in Duitsland, via Gelder, dat door de Spanjaarden werd gebouwd,
maar nooit af kwam. Het geld raakte namelijk op en vervolgens werden de
Spanjaarden verdreven uit het gebied, in 1632.

Rijnbeek bij de Genrayweg

Maar de Rijnbeek werd wel helemaal aangelegd. Dat is gebeurd tussen 1626 en
1629. De beek was bedoeld om de Venlonaren van drinkwater te voorzien.
De Rijnbeek stroomt onder de Arenborgweg, Genrayweg, Klagenfurtlaan en
Schaapsdijkweg door en komt vervolgens het Burgemeester Bergerpark in. Dan
gaat het westwaarts het park weer uit en vanaf de Laaghuissingel gaat ze ondergronds verder en stroomt via het Rosarium richting Maas. Daar mondt deze
als de Helbeek in de Maas uit. Op twee plaatsen is Leon van den Beucken
poolshoogte gaan nemen, en heeft gezien dat er in ieder geval stekelbaarsjes
en modderkruipers zitten in de ongeveer twee meter brede beek.

De Rijnbeek bij de Klagenfurtlaan
Er gaan steeds meer stemmen op, om de Rijnbeek ook in de stad weer aan
de oppervlakte te brengen. Dit uit “groenblauwe” overwegingen, aantrekkelijkheid en natuur maar ook om hittestress in de dicht bebouwde binnenstad
tegen te gaan. Wie weet kunnen we in de toekomst op meer plekken van ’t
Rienke genieten, in de bebouwde kom, richting de Maas.

Burgemeester Bergerpark
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EENLokaal voor bewonersbelangen A73

EENLokaal blijft zich inspannen voor de belangen voor bewoners langs de A73
Al jaren kampen bewoners van Het Meuleveld, de Vossener en Annakamp
met forse geluidsoverlast, trillingen en fijnstof van de A73. Ook de woningen
zijn in waarde gedaald.
Na de komst van de A74 is de ellende voor deze inwoners alleen nog maar
groter geworden.
Afgelopen jaar is door raadslid Leon van den Beucken nog een motie ingediend genaamd “met Vijf Miljoen meer doen”. Deze motie was nodig omdat
het restant van het budget niet voldoende zal zijn om alle nodige maatregelen te nemen. Er wordt met de motie zo nog een beroep gedaan op de inspanningsverplichting van de Provincie.
De groep A73A74 Belangen heeft zich al jaren ingespannen voor en namens
de bewoners en zich ook in de richting van de politiek hebben laten horen en
zien. De ernst van de situatie blijkt uit een enquête door de uit november
2014, waaruit naar voren komt, dat 177 van de 183 huishoudens (ernstige)
overlast ondervindt van geluid, trillingen, luchtvervuiling, fijnstof en waardedaling van hun woningen.
VenLokaal en Lokale Democraten hebben hier in het verleden veel aandacht
aan besteed en er herhaaldelijk vragen over gesteld en de vinger aan de pols
gehouden. Logisch, want beide fracties staan voor leefbare wijken en kernen.
Dat zal bij EENLokaal niet anders zijn. Dus als nieuws is over de A73, zullen
we dat zeker melden!

Algemene Hulpdienst Tegen-Belfeld-Steijl 40 jaar
Afgelopen jaar bestond de Algemene Hulpdienst Tegelen-Steyl-Belfeld jaar.
En dat is een felicitatie waard!
Al jaar zet deze organisatie door middel van – momenteel 30 - vrijwilligers
zich in voor mensen, die echt hulp nodig hebben. Dat zijn vaak mensen, die
lichamelijk niet meer zo goed kunnen, geen familie of kennissen hebben, en
een smallevoor mensen in nood. Mevrouw Trinet Schell en Mien Bongaerts
zijn na de zomer bij een raadslid van EENLokaal thuis op de koffie gekomen,
om te vertellen over de organisatie, de vrijwilligers en de hulpvragers. Wij
waren onder de indruk van het enthousiasme en het werk.

Het is erg dankbaar werk, volgens beurs.
Het gaat om het klaar staan de twee dames, en ze willen er niets voor terug.
Het is tenslotte welgemeend vrijwilligerswerk. Toch gebeurt het wel eens dat
iemand iets voor ze knutselt of maakt als dankje. En dat kan heel ontroerend zijn.
Het is in principe geen zorgspecialistisch structureel werk, dat er geleverd
wordt. Waar het hier om gaat is bijvoorbeeld begeleiding naar huisarts of fysiotherapiepraktijk. Ook worden er boodschappen gedaan en hulp geleverd
bij de administratie. Maar ook het bieden van een menselijk gesprek met
daarbij een luisterend oor. Er is ook een klussendienst voor de kleinere klusjes en kleinschalig onderhoud van de tuin. De hulp is kosteloos, met uitzondering van de door de vrijwilligers gemaakte onkosten en een kleine bijdrage
voor de vrijwilliger voor de klussendienst.
Op de website www.ahdtegelensteylbelfeld.nl kunt u meer lezen, en ook hoe
u zich als vrijwilliger aan kan melden, want die kan men best nog gebruiken.
Bent u die man of vrouw met het luisterend oor, de helpende hand, enthousiasme en natuurlijk tijd, bel dan op werkdagen eens tussen 9-12 het meldpunt 06-49341479 of ga naar de genoemde internetpagina.
EENLokaal is trots op deze mensen en wenst hen veel succes in de toekomst!

Secretariaat EENLokaal
Jan Vermeerstraat 28
5914 VN Venlo
077-3541305.
secretariaat@eenlokaal.nl

Voor meer informatie bezoekt u onze website www.EENLokaal.nl

