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EENLokaal

De wijkraad Steyl heeft een nieuw onderkomen en is verhuisd van de Vriendenkring aan
de Arnoldus Janssenstraat naar café Quatre
Bras “op de kop van Steyl”.
Wim Hanraets, voorzitter van de Groene
Brigade en EENLokaal lid en al vele jaren
bestuurslid van de wijkraad is er blij mee.
“Meer ruimte, meer licht en dichter bij ons
Steyl aan de andere kant van de Roermondseweg”. De gemeente is intussen op zoek
naar een permanentere oplossing, samen
met de woningbouwcorporatie.

Kaetelgerich
Zaterdag 20 november om 19.00 uur vindt het Kaetelgerich plaats op ‘t Museumplein aan de Vaerweg. De Steyler Rechtbank heeft een jaar extra tijd gehad
om belangrijke zaken voor het gerecht te brengen. Na afloop vindt er traditiegetrouw een “Naogerech” plaats in Zaal Vriendenkring. Voor dit “Naogerech”
hebben we de band Minsekinder weten te strikken. Ze beginnen zaterdag 20
november in Zaal Vriendenkring vanaf 20.30u.

Onze raadsleden:
Lonneke Janssen, Duran Yildiz, Chantal Theunissen,
Leon van den Beucken, Tugba Özkaya
Luud Pieko (fractie voorzitter)

De Waterloostraat
Begin dit jaar heeft de gemeente de verkeerssituatie bekeken. Aanwonenden
hadden bezwaren ingediend tegen het weghalen van de verplichte rijrichting
vanuit Belfeld op de Roermondseweg, afslag Waterloostraat, waardoor ongewenste en gevaarlijke situaties ontstonden. De optie om een eenrichting in te
stellen over het gedeelte tussen de Roermondseweg en de Pastoor Windhausenlaan lijkt nu het meest realistisch. Het verkeersbesluit wordt momenteel
door de gemeente voorbereid en na besluitvorming zullen de borden “verboden
in te rijden” geplaatst worden. Op deze manier wordt de oude situatie hersteld
en zullen de ongewenste situaties hopelijk verder voorkomen worden.

De begroting 2022-2025.

Kaetelgerich vindt plaats op ‘t Museumplein

Waterlostraat
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Op 5 november heeft de gemeenteraad de laatste begroting van deze periode
vastgesteld. De financiën zijn op orde en er wordt weer geld uitgegeven en
geïnvesteerd in de samenleving. Voor het jaar 2022 zag het er voor het Missiemuseum slecht uit; huur die vanaf 2022 betaald moet worden en een subsidie
die lager uitvalt dan aangevraagd zorgden ervoor dat voor 2022 er een tekort
ontstaan is. Bij de behandeling heeft de gemeenteraad met een amendement
op initiatief van EENLokaal deze begroting gewijzigd en een eenmalig maximaal
bedrag van €40.000 toegewezen aan het Missiemuseum.
Kloosterdorp Steyl is één van de belangrijkste toeristische parels van Venlo,
maar het is nog altijd een ruwe diamant. Een bijzondere geschiedenis, uniek
erfgoed, waardevolle collecties, indrukwekkend groen en een bekoorlijke ligging
aan de Maas maken het kloosterdorp tot een uniek ensemble dat zijn weerga
in Nederland niet kent. Samen met de provincie Limburg, de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed en andere partners gaan we de komende periode werk
maken van Steyl: herbestemming en transformatie van leegstaand erfgoed en
het faciliteren van toeristisch-educatieve en culturele impulsen staan centraal
om het “Verhaal van Steyl” voor de toekomst veilig te stellen.
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In 2021 is het proces rond Steyl gestart met als doel
te komen tot een betere profilering van de parel aan
de Maas en de samenwerking tussen alle bestaande
initiatieven in Steyl te optimaliseren. Voor 2022 is in
de begroting een bedrag vrijgemaakt, waarmee
uitvoering wordt gegeven aan het “Verhaal van
Steyl”.

Sinterklaas komt dit jaar aan de Maas in Steyl aan
zonder zijn ‘traditionele’ pieten. De beslissing van het
Comité Kinderfeesten Tegelen voor “Grijze Pieten”
viel niet goed bij de “Sjieke Pieten”. En daarmee
komt er een einde aan een generatie Pieten die al
meer dan 25 jaar de intocht van Tegelen en Steyl
verzorgt. Sinterklaas zal het zonder zijn hulpjes
moeten doen.

Erkenkamp
Bewoners aan de Erkenkamp hebben de gemeente gevraagd of ze een stukje
gemeentelijke grond mochten “adopteren” om de omgeving aan te kleden met
planten. In een brief liet de gemeente weten dat er “groen” licht kwam. Alweer
een voorbeeld hoe de buurt en inwoners zelf actie ondernemen om hun buurt
aangenamer te maken.

Luud Pieko

Frans Schatorjé

Fractie EENLokaal

Wijkwethouder Steyl, Tegelen,

06-30828967

Op de Heide en Belfeld

EENLokaal wenst iedereen een gezellig Sinterklaas feest, prettige Kerstdagen
en een goede Roetsj het nieuwe jaar in!
Wim Hanraets

Wiek Cremers

Wijkraad

Aanspreekpunt

077-3870486

077-3733773

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
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