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De financiële situatie is behoorlijk verbeterd en we hebben dan ook over
2020 geld overgehouden; Euro’s die voor een groot deel gebruikt gaan
worden om investeringsgeld te krijgen, waarbij 1 Euro van Venlo aangevuld wordt met zo’n 7 Euro vanuit de Provincie voor projecten. Voor 5,4
miljoen heeft de gemeenteraad bijna unaniem besloten om dit in de
stad te investeren. Wat gaan we er zoal voor doen?
Verbetering energieverbruik gemeentelijk vastgoed, recreatieve ontwikkeling Maasoevers, meer slimme vuilnisbakken, beweeg- en speeltoestellen, jongerenaccommodaties, Coronafonds, betere verlichting,
hondenuitlaatplekken, Coronasteun voor verenigingen en stichtingen,
aanvullende ondersteuning voor startende ondernemers en ZZP-ers,
Kaldenkerkerweg 2de fase, snelfietsroute Belfeld-Reuver, uitvoering
raadsmotie “Groen licht voor de fiets”, ambitieboeken Belfeld en Steyl,
en verkeersveiligheid, om er maar een paar te benoemen…
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Parkeren aan de Berenklauw
Omwonenden ondervonden hinder van de parkeerplaats aan de Berenklauw. In de avonduren stonden auto’s geparkeerd van waaruit over en
weer gehandeld werd. Het gaf bij de bewoners een onaangenaam
gevoel. De parkeerplaats ging op de schop en werd opnieuw ingericht,
waarbij auto’s niet langer pal naast elkaar kunnen worden geparkeerd.
Op initiatief van de buurtbewoners werd een plan opgesteld. In het kader
van de Samenlevingsagenda hebben de bewoners er iets heel moois van
gemaakt, met medewerking van de gemeente Venlo. Het nieuwe, groene
pareltje van Steyl is ingezaaid met wilde bloemen en sluit aan bij de
bestaande groene buffer van de Engerbeek. Op woensdag 19 mei werd
het project afgesloten door wethouder Frans Schatorjé, de werkgroep
van buurtbewoners en de verantwoordelijk toezichthouder van de
gemeente Venlo. Wethouder Schatorjé wijst er nadrukkelijk op hoe waardevol het is dat dit soort initiatieven door de buurtbewoners zélf worden
opgezet; “de burger initieert, de gemeente faciliteert”.
Ook op Steyl is behoefte aan een volwaardige plek voor sociale interactie!!

Parkeerplaats wordt opnieuw ingericht

Ja, het stond onlangs in de krant: Steyl heeft als enige dorp van “Groot Venlo”
geen eigen gemeenschapscentrum. Steyl wordt weliswaar “het sjôenste plekske” genoemd en Steyl wordt geroemd om (en er wordt geïnvesteerd in) zijn culturele erfgoed, maar een centrale plek voor de hoognodige sociale interactie voor
de eigen inwoners is er niet. Werk aan de (sociale-) winkel dus! In het najaar van
2018 hebben Steyler inwoners meegewerkt aan het “Steyler Ambitieboek”.
Hieruit blijkt duidelijk de behoefte om Steyl een leefbare en dus sociale woonplek te laten zijn. Afgelopen jaren zijn we niet stil blijven zitten en zijn er diverse
acties en projecten uit dit Ambitieboek op touw gezet om de leefbaarheid te
verbeteren. Enkele voorbeelden: Zo is er de Steyler Hoeskamer als wekelijks
sociaal ontmoetingsmoment met het Infopunt Steyl als vraagbaak voor allerlei
sociaal-maatschappelijke kwesties. Ook het project Samen aan tafel, waarbij
vrijwilligers koken voor een groep van 20 tot 25 personen, goed uit de startblokken gekomen. Verder is er een werkgroep Levensloop bestendig Steyl aan de
slag om de (woon-)voorzieningen voor o.a. ouderen op Steyl te verbeteren, een
groene brigade om Steyl schoon en groen te houden. Een project met jeugd is in
de maak. Alles draait 100% op vrijwilligers. Al deze, en nog meer, activiteiten en
initiatieven vonden tot op heden plaats in wisselend, gehuurde, locaties op
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Stap in de goede richting aan Roermondeseweg

“oud” Steyl. Sinds medio juni 2021 is er GEEN LOKATIE MEER BESCHIKBAAR. Er
is tot nu toe geen “eigen” plek te vinden waar we zelf enige regie hebben op
gebruik en inrichting. Dit stagneert de voortgang en verdere ontwikkeling van de
huidige sociaal-maatschappelijke activiteiten, maar ook voor nieuwe, uitbreiding van activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid. Ook binnen het dorpsdeel “nieuw” Steyl zien we behoefte ontstaan aan activiteiten die de sociale
cohesie versterken; op enkele plekken dreigt de leefbaarheid in het geding te
komen als we niet meer en steviger inzetten op sociale activiteiten en ondersteuning. Het direct zichtbaar en beschikbaar maken van functies als informatie, wijkagent, maatschappelijk werk, e.d. op één centrale en goed toegankelijke
plek, zullen de leefbaarheid en de sociale cohesie van de wijk op termijn ten
goede komen. Wat is er nodig? Een centrale plek, goed toegankelijk, op Steyl,
waar bovenstaande én nieuwe initiatieven hun thuis kunnen vinden. Waar
sociaal-maatschappelijke activiteiten, vrijwilligers, burgers én professionals,
samenkomen. Waar vanzelfsprekend mensen elkaar ontmoeten, zich welkom
voelen en hun ding kunnen doen. Waar vrijwilligerswerk naadloos overgaat in
professionele ondersteuning als dit nodig is. Bijvoorbeeld maatschappelijk
werk, buurtwerk, wijkagent of woningcorporatie. Fysieke eisen: grote ruimte van
75 tot 100 m2 voor voldoende ruimte voor 25 personen met stoelen en tafels.
Keukeninrichting in verband met kook- en eetactiviteit, mindervaliden-toilet,
kastruimte. Wanneer? Gelet op het proces van herstart voor de vele activiteiten
na de corona-periode en na de wateroverlast, is september/oktober 2021 een
wenselijk streefmoment. Geef Steyl de ontmoetingsplek die zo hard nodig is!

Geluidsoverlast.
Luud Pieko

Frans Schatorjé
Wijkwethouder Steyl, Tegelen,
Op de Heide en Belfeld

Heb je ook nieuws of leuke “weetjes” over Steyl?
Wil je een vraag stellen, meedenken of meedoen?
Stuur een e-mail naar raadslid Luud Pieko
l.pieko@eenlokaal.nl of bel hem gewoon even op!
06 3082 8967
Lid worden? Ga snel naar www.eenlokaal.nl

Het is omwonenden al jarenlang een doorn is het oog, of beter gezegd in het oor.
De Roermondseweg lijkt steeds vaker op een racebaan waar geluidoverlast van
langsrazende auto’s en knetterende motoren hand over hand toeneemt. Bewoners klagen al langer bij de gemeente en er is al veel aandacht aan gegeven via
de krant en Omroep Venlo. Een kleine stap in de goede richting werd gemaakt
door het tijdelijk plaatsen van snelheid signalerende displays. Naast geluidhinder is ook de veiligheid van de Roermondseweg verslechterd. Vorig jaar werd de
verboden rijrichting naar de Waterloostraat opgeheven, komende vanuit Belfeld.
Aanwonenden zijn in gesprek met de gemeente om de ontstane situatie te
herzien en verwachten binnenkort een uitspraak.
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