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Het Wereldpaviljoen kreeg voorwerpen uit West-Papoea van Fons en
Liesbeth Schobbers. Het gaat om een unieke collectie van hun Asmat-verzameling, in de jaren negentig meegebracht, waarvan het echtpaar
wil dat deze tot in lengte van jaren bewaard blijft. Huismatten, rokjes,
tasjes, hoofdtooien, een geestenpak, trommels, geestenbootjes, voorouderbeeldjes en acht grote schilden om vijanden mee af te schrikken.
Waterloostraat.
In september vorig jaar liet de gemeente Venlo weten dat er een verkeersbesluit
in behandeling was om van de Waterloostraat een eenrichtingsweg te maken.
De borden zouden dan direct daarna geplaatst kunnen worden. Er is een
bezwaarschrift ingediend en het wachten is nu dus op het vervolg; we houden u
op de hoogte!

De begroting 2022-2025.
In de periode juni t/m september zijn door de gemeente Venlo diverse organisaties in Steyl uitgenodigd om een beeld te krijgen van hun toekomstvisie op Steyl.
Er is bij nagenoeg alle organisaties een gebrek aan vrijwilligers. Het toeristische
karakter van Steyl moet verder uitgebouwd worden. Het moet gemakkelijk
worden om Steyl te bezoeken, zorg daarom voor goede bewegwijzering, routes
en een duidelijke entree van Steyl. Maak Steyl autoluw en zorg voor parkeren op
loopafstand. Hef de grens op tussen oud-Steyl en nieuw-Steyl. Naar aanleiding
van de gesprekken komen 5 onderwerpen naar voren:
1. Erfgoedopgaven: zowel de tuinen als de gebouwen behouden
voor de toekomst.
2. Toeristisch/cultureel: het verhaal van Steyl nog beter vertellen
3. Verdergaande samenwerking op collectieve thema's
(start op financieel gebied)
4. Tekort aan vrijwilligers
5. Parkeren en bereikbaarheid

Het Wereldpaviljoen kreeg voorwerpen uit
West-Papoea

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

Volg ons:

De gemeente laat in een raadsinformatiebrief het volgende weten: “Ondanks
dat wij als gemeente geen directe relatie hebben met de eigenaren van de
gebouwen en de subsidierelatie met Stichting Kloosterdorp Steyl in een afrondende fase zit gaan wij de opgave SVD nader analyseren in samenspraak met
de congregatie SVD en Stichting Kloosterdorp Steyl. Meer duidelijkheid rondom
deze opgave is van groot belang omdat deze directe relaties heeft met de overige opgaven, bijvoorbeeld doordat een aantal cultuur-toeristische instellingen
gehuurd zit in panden die onderdeel zijn van de opgave SVD, waaronder het
Missiemuseum. Daarnaast gaan we een 'Rondje Steyl' organiseren waarbij alle
betrokken partijen de kans krijgen om 'een kijkje in elkaars keuken' te nemen.
Dit is een veelgehoorde wens tijdens de 'speeddatesessies' en kan een goede
basis zijn voor meer dialoog en (verdere) samenwerking. Daarbij gaan we
samen met alle betrokken partijen de integrale visie op hoofdlijnen opstellen
gedurende een werksessie aansluitend aan het 'Rondje Steyl'.”
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Als grootste coalitiepartij kijken we terug op de afgelopen vier jaar; het
waren zware jaren. Op het moment dat Venlo uit het financiële dal klauterde, trok de Coronapandemie diepe sporen in Venlo. Veel inwoners
werden zwaar geraakt, anderen ondervinden nog steeds de medische
gevolgen van de COVID19 infectie, werden werkeloos of moesten door
een faillissement hun bedrijf opgeven. Onze gemeente trad en treedt
kordaat op, zowel met financiële ondersteuning als ook faciliterend.
Venlo toont zich veerkrachtig en gaat een nieuwe periode tegemoet.
De afgelopen vier jaar bracht politieke rust, stabiliteit en meer financiële ruimte
door verstandig beleid. Onze gemeente kreeg weer “spek op de ribben” en er
zijn veel zaken voor elkaar gebracht of staan nog op de rol.
Er worden weer zwarte cijfers geschreven in plaats van rode. Het aangepaste
financieel beleid leverde resultaat op. Een begroting die al drie jaar op rij
unaniem wordt aangenomen door alle fracties binnen de gemeenteraad, is wel
heel bijzonder, iets om trots op te zijn!
Het zorgdossier (Jeugdzorg en WMO) is sterk verbeterd. Een nieuw zwembad in
Blerick en er zitten veel minder mensen in de gemeentelijk bijstand. De
verplaatsing en samensmelting van sportclubs en sportvelden werden gestart
en de herijking van het subsidiestelsel werd eindelijk afgerond. De Kaldenkerkerweg in Tegelen werd opgeknapt en de plannen voor een verlicht snel fietspad
in Belfeld liggen klaar. Armoedebestrijding heeft een prominente plek gekregen
in het gemeentelijk beleid. De discutabele kabelbaan over de Maas komt er
niet! Het missiemuseum werd financieel versterkt.

De hondenbelasting is verlaagd met 45% en we willen de opbrengst hiervan
gaan inzetten voor honden en hondeneigenaren.

Volg ons:

