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Nieuwsbrief Steyl, Kerst 2022

Het jaar 2022 is bijna voorbij, het kerstfeest komt er weer aan.
Afgelopen maart werd EENLokaal de grote winnaar van de gemeente-
raadsverkiezingen in de gemeente Venlo, dankzij u! Onze hartelijke dank 
voor uw stem en uw steun! Onze raadsfractie bestaat nu uit acht raads-
leden en we hebben twee wethouders in het college, voor verdere infor-
matie zie onze website www.eenlokaal.nl. EENlokaal zal de belangen en 
wensen van Steyl zo goed mogelijk blijven behartigen.

Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van Josje, partner van onze 
fractievoorzitter Luud Pieko. Na een langdurige ziekte is zij onlangs over-
leden. Wij wensen Luud en familie heel veel sterkte bij het verwerken 
van dit grote verlies.

Het was zeer zonnig afgelopen jaar. Toch blijft er nog veel werk aan de 
winkel. De Covid-pandemie ging langzaam maar zeker naar de achter-
grond, maar de gevolgen zijn nog goed zichtbaar, zeker financieel. Daar-
naast kregen we te maken met de oorlog in Oekraine, de energiecrisis, 
grondstofprijzen, inflatie, boodschappen worden steeds duurder. Voor 
steeds meer inwoners en ondernemers leidt dit tot financiele proble-
men, ongetwijfeld ook in onze Steyler-gemeenschap. Beneden leest u 
hoe de lokale politiek hiermee omgaat

Begrotingsbehandeling, het Venlo-Fonds en de energietoeslag
De begroting 2023-2026 werd bijna unaniem aangenomen afgelopen 
november. De reserves zijn op orde en we kunnen tegen een stootje. Dat 
moet ook wel, want na 2026 is onzeker welke systematiek het Rijk gaat 
toepassen bij het toekennen van de gemeentefondsen.  Immers een 
deel van alle zaken die de gemeente moet regelen, zal betaald moeten 
worden uit rijksgelden. Verstandig investeren om op termijn blijvend 
kosten te besparen is een must. Gelukkig stijgen de gemeentelijke 
lasten voor onze inwoners de komende twee jaar niet. 

Het Venlo-Fonds. 
Voor de begrotingsbehandeling plaatsvond heeft de gemeenteraad al 
besloten dat  in 2022 een bedrag van 1,7 miljoen (extra) ingezet wordt 
om de huishoudens en diverse organisaties te helpen in hun nood. Ook 
worden de normen voor Stichting Leergeld en het Jeugd- en Cultuur-
fonds verruimd. Het is onacceptabel dat kinderen in de klas een lege 
maag hebben, de gemeente grijpt ook hier in. Dit alles komt bovenop het 
bestaand beleid en de tegemoetkomingen van het Rijk. En ook voor 
2023 houden we er rekening mee dat we een dergelijk bedrag extra 
gaan inzetten voor diegenen die dit het hardst nodig hebben. 

De energietoeslag van € 1300  is landelijk geregeld voor iedereen tot 
120% van de bijstandsnorm,  Venlo heeft dit opgewaardeerd met 30%  
tot 150%. Ook hiervan draagt de gemeente de extra kosten. Mocht u 
hiervoor in aanmerking komen, de toeslag kunt u nog tot 31 december 
van dit jaar aanvragen bij de gemeente (zie website gemeente).

Wijkgebouw Steyl  
Eindelijk na vele jaren krijgen wij, de inwoners van Steyl, een eigen 
home. Basisschool de Schalm heeft een aantal leslokalen over en stelt 
deze ter beschikking van Wijkraad Steyl. Mede door de inzet van EENlo-
kaal hebben we een subsidie van € 150.000 van de gemeente Venlo 
mogen ontvangen. De aanpassingen en inrichting kunnen hiervan 
betaald worden.
Uiteraard zijn alle suggesties en wensen van de Steyler gemeenschap 
welkom.
U hoort van ons.

Wim Hanraerts bij het toekomstige Wijkgebouw
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Duo-fiets 
Op initiatief van Lucienne op het Veld (Belfeld) en in samenwerking met 
Henk Brauer van de Algemene Hulpdienst Tegelen, Steyl en Belfeld is er 
een elektrische Duo-fiets beschikbaar gekomen.
Samen met een familielid, vriend of bekende er even gezellig op uit 
trekken als het niet meer zo goed alleen gaat. Ook kan iemand van de 
AHD meefietsen. Laat het maar even weten! U kunt reserveren maandag 
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoon 06-49341479.

Bebouwde kom borden
Het college heeft positief gereageerd op raadsvragen van EENLokaal  
wat betreft het vermelden van de dialectnaam naast de officiële plaats-
naam op de bebouwde kom-borden. We willen afspreken dat versleten 
of kapotte borden worden vervangen door tweetalige kom-borden, dus 
geleidelijk. In veel Limburgse gemeenten is dat al gebeurd. Ook kan het 
zijn dat de wetgeving ons over enkele jaren oplegt om ISA (Intelligente 
Snelheid Assistent) borden te plaatsen bij de kom-ingang. Ook dan geldt 
hetzelfde. 

Lokaal-Limburg, Provinciale Statenverkiezingen 
Maart 2023 zijn er weer provinciale verkiezingen. Wij, EENlokaal, een 
onafhankelijke lokale partij, zijn aangesloten bij de onafhankelijke 
provinciale partij Lokaal-Limburg.
De taken en bevoegdheden van de provincie verschillen nogal met die 
van de gemeente.
Ons raadslid Leon van den Beucken staat op de tweede plaats van de 
kandidatenlijst Noord-Midden. Leon heeft al veel ervaring opgedaan de 
afgelopen vier jaar. Wij wensen hem dan ook veel succes!
Daarnaast staat onze oud-wethouder Ad Roest, nu gedeputeerde finan-
ciën, als lijstduwer op deze lijst. Ook hem wensen we veel succes.
Ook andere leden van EENLokaal.nl hebben een plaats op de lijst, welis-
waar niet verkiesbaar, maar ondersteunen op deze manier Lokaal-Lim-
burg.

We wensen u allen gelukkig kerstfeest
en een heel voorspoedig 2023! 

Wil je graag meedenken en meedoen met EENLokaal? 

Wil je graag meedenken en meedoen met EENLo-

kaal? Graag! Er zijn veel manieren om ons werk te 

steunen. Informeren kan geen kwaad. Je kunt ook 

meehelpen met kleine dingen, zonder grote verplich-

tingen. Of word lid: www.eenlokaal.nl Voor andere 

vragen over bijvoorbeeld leefbaarheid, kunt je 

terecht bij eenlokaal@fractieenlokaal.nl
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