Dorpsraad
Belfeld

Beste dorpsbewoners
In het najaar van 2004 ontstond vanuit de Dorpsraad het idee om voor het
stadsdeel Belfeld een toekomstvisie tot 2015 te ontwikkelen. Aanleiding
hiervan was dat een aantal inwoners sterk het gevoel had dat het Belfeldse gemeenschapsleven op bepaalde onderdelen onder druk stond. Ook
maakten mensen zich zorgen over het feit dat Belfeld in de tot die tijd verschenen gemeentelijke structuurnota’s niet of nauwelijks werd genoemd.
Ons dorp had dus nieuwe impulsen nodig, ook om te voorkomen dat Belfeld in de gemeentelijke anonimiteit zou verdwijnen. Daarom werd er een
werkgroep Dorpsontwikkelingsplan opgericht. Zij kregen als opdracht :
“Ontwikkel een visie/plan van en voor de Belfeldse gemeenschap hoe en
op welke wijze het toekomstbeeld van Belfeld eruit dient te zien waarbij
aandacht geschonken dient te worden aan sociale structuren, leefbaarheid,
vergrijzing en jeugd.”
Hierbij werd nogmaals benadrukt dat het ging om een visie vanuit de burgerij met vooral een breed maatschappelijk draagvlak.
De werkgroep was samengesteld uit negen leden; een onafhankelijke
voorzitter, vertegenwoordigers uit de buiten- en binnensport, woningstichting, kunst, cultuur, agrarische sector, senioren en ondernemers.

In mei 2005 presenteerde de werkgroep het visiedocument “Dorpsontwikkelingsplan 2015”. In dit
plan was opgenomen dat de visie regelmatig en
waar nodig aangepast of aangevuld moest worden
en ook getoetst moest worden aan de actualiteit.
Het was geen star plan maar een flexibel en dynamisch advies wat door de commissie gepresenteerd werd.
In deze speciale uitgave van de Dorpskrant geven
wij een overzicht van wat er van dit Dorps-ontwikkelings-plan (DOP) gerealiseerd is, wat in ontwikkeling is en wat (nog) niet uitgevoerd is.
De plannen in het DOP zijn en worden stapsgewijs
aangepakt. Hierdoor is het mogelijk overzicht te
houden van wat er mogelijk is, waar de noodzakelijke financiën vandaan moeten komen en met
welke fasering er rekening moet worden gehouden. Ook kunnen we daardoor op tijd inspringen
wanneer aanpassingen nodig zijn.
Graag wil ik mijn waardering uitspreken voor de
ondersteuning vanuit het College en vooral de deskundige en bereidwillige medewerking vanuit de

ambtelijke organisatie van de gemeente. Zonder
hun steun, deskundigheid en kennis waren vele
zaken niet van de grond gekomen. Ook vanuit de
gemeenteraad, geen enkele politieke partij daarbij uitgesloten of voorgetrokken hoewel sommigen
pretenderen dat zij hierin actief zijn geweest, hebben wij steun gehad voor onze plannen. Ook wil
ik mijn dank uitbrengen voor het vele en gedegen
werk van de leden van de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan. Zonder hun deskundige hulp waren
we nu niet zo ver gekomen!
Voorzitter Dorpsraad,
Jan Janssen
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Voorwoord Jan Lamers
Sinds de start van het Dorpsontwikkelingsplan in 2005 zijn
de inwoners uit Belfeld flink
bezig om Belfeld tot een nog
aantrekkelijker dorp te maken.
Vele herinrichtingen, reconstructies, nieuwe groenaanplant en andere vernieuwingen zorgen ervoor dat Belfeld
een mooie entree heeft en één
van de parels van de gemeente Venlo.
Wat ik bijzonder vind, is dat
alle plannen die voortkomen
uit het Dorpsontwikkelingsplan in hoge mate door de inwoners zelf worden opgepakt.
De ontwikkeling van Belfeld,
en ook het oppakken van
klussen als bijvoorbeeld de
herinrichting van de markt, is
daarmee iets van de gemeenschap zelf, en dat maakt het
extra waardevol.

veel te gebeuren. Mijn complimenten aan iedereen
die daar een steentje bijdraagt!

Door de tomeloze inzet van vele Belfeldenaren is
de afgelopen jaren veel werk verzet. Zo is er een
enorme stap gemaakt op weg naar een nieuwe
Hamar – het hart van het dorp - en zijn er hondenuitlaatplaatsen en wandel- en fietsroutes aangelegd. Ook is de herinrichting van de Broekstraat,
Poldersweg en de nieuwe markt een feit. En dan
heb ik nog lang niet alles genoemd.

Jan Lamers,
wethouder Jeugd, Welzijn & Zorg

Maar verandering went snel. Toen ik vorig jaar de
nieuwe markt opende zei ik nog dat het er zo anders uit zag. Er was vanaf het viaduct ineens een
heel andere entree. Meteen vanaf de Rijksweg
keek ik naar een vernieuwd en groener Belfeld. Inmiddels ben ik er aan gewend. En zo gaat dat vaak;
men neemt wijzigingen snel voor lief. Daarom is
het in deze extra editie van de dorpskrant tijd om
eens terug te kijken naar welke mooie dingen er
inmiddels allemaal al gerealiseerd zijn vanuit het
plan en wat er in de toekomst nog gaat gebeuren.
Belfeld timmert flink aan de weg. En er staat nog
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De (nieuwe) Hamar:
de voet kan op het gaspedaal…
Een voor Belfeld historisch moment: de gemeente
Venlo, Woonservice Urbanus, het Stichtingsbestuur
en de gebruikers van De (nieuwe) Hamar zetten
binnenkort hun handtekeningen. De voet kan nu vol
op het gaspedaal…
Jan Lamers, wethouder met onder meer het Dorpsontwikkelingsplan Belfeld in portefeuille, en Joep
van den Bercken, directeur Woonservice Urbanus,
zijn het er over eens: de verenigingen die straks het
nieuwe ‘hart van het dorp’ gaan ‘bewonen’ en het
Stichtingsbestuur verdienen een vette pluim. “Ze
hebben gekozen voor het algemeen belang, petje
af”, zegt Lamers bewonderend. De tijd en moeite
die alle partijen er de afgelopen jaren in hebben
gestopt, hebben zich geloond. Het laatste hoofdstuk van het boek ‘De (nieuwe) Hamar’ kan geschreven worden.
Het boek begint in 2004, als Woonservice Urbanus
in een overleg met het gemeentebestuur aangeeft,
dat er dringend iets met ‘het gemeenschapshuis’
van Belfeld moet gebeuren. De accommodatie is
sterk verouderd en de kantoren staan leeg. Urbanus is allerminst gelukkig met deze situatie, temeer
daar op een steenworp afstand het ambitieuze
project Koramic Kwartier gerealiseerd zal gaan
worden. De corporatie biedt de gemeente aan als
aanjager te fungeren. De gemeente neemt dat
aanbod aan en doneert een flink bedrag voor een
onderzoek, uit de middelen die beschikbaar zijn
voor het Dorpsontwikkelingsplan. Tegen de zomer
van 2007 liggen de resultaten van dat onderzoek
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op tafel. Niet lang daarna wordt besloten een deel
van de oude accommodatie te vervangen en de
sporthal (die eind jaren negentig nog gerenoveerd
is) te laten staan.
Pittige discussies
Toen was het tijd om met de gebruikers (verenigingen) en het Stichtingsbestuur te gaan praten.
Er ontstonden meteen pittige discussies. Discussies die zich concentreerden rond drie ‘hot items’:
de omvang van de zaal, de akoestiek en de opslagruimte voor verenigingen.
Jan Lamers: “De gebruikers waren in principe voor
één grote zaal van zo’n 660 m2 (inclusief podium),
waar als dat nodig is nog andere kleinschalige
ruimtes aan vast gekoppeld kunnen worden. Het
verantwoord exploiteren van dergelijke grote zalen
blijkt echter overal een probleem; 90 % van de tijd
blijven ze onbenut. Al vrij snel waren we het er dan
ook met elkaar over eens dat de inzet moest zijn:
een zaal die in kleinere ruimtes te verdelen en te
gebruiken is.”
Op de andere twee punten bleek het veel moeilijker om op één lijn te komen. De oude Hamar is
qua geluid bijna perfect. Dat komt met name doordat de zaal gemiddeld zeven meter hoog is. De
(nieuwe) Hamar zou diezelfde hoogte moeten krijgen, vonden de muziekverenigingen. Maar op die
hoogte bouwen is onbetaalbaar en is het technisch
onmogelijk de zaal dan nog in kleinere ruimtes te
verdelen, zo luidde het tegenargument. Bovendien
worden de stookkosten opgejaagd als er voor zo’n
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hoogte wordt gekozen. En dan de opbergruimte…
Verenigingen hebben in de oude Hamar altijd hun
bezittingen kunnen opslaan. Ze willen dat blijven
doen. De gemeente en Urbanus willen de opslag
echter terugbrengen tot ‘normale proporties’.
Toen duidelijk werd dat beide partijen niet op één
lijn konden komen, werd een busexcursie georganiseerd naar twee vergelijkbare multifunctionele
centra: Zalzershof in Hout-Blerick en De Bingerd
in Meijel. Wethouder Lamers: “Dáár hebben we
nog eens goed kunnen zien hoe je het wel en juist
niet zou moeten doen. Na de excursie hebben we
met elkaar kunnen afspreken, dat de nieuwe zaal
iets hoger wordt dan gepland (gemiddeld zes meter) en dat de verenigingen beperkte opslagruimte
krijgen. We hebben dus allebei water bij de wijn
gedaan.”
De miljoen euro die nog gevonden moest worden
om het financiële bouwplaatje rond te maken, is er
inmiddels ook. Binnenkort zullen gemeente, Woonservice Urbanus, Stichtingsbestuur en gebruikers
van De Hamar hun handtekeningen zetten. De voet
kan daarna vol op het gaspedaal.
De voorbereidingen van de (ver)bouw zijn ondertussen gewoon doorgegaan. Vijf architecten zijn na
Europese aanbesteding uitgezocht. Ze zullen volgens Joep van den Bercken, directeur van Woonservice Urbanus, nog dit jaar hun visie op tafel leggen. Daarna wordt definitief gekozen.

trots op wat nu in de pijplijn zit: een gebruiksvriendelijk, energiezuinig gebouw dat rendabel
is te exploiteren. Dat laatste is mogelijk doordat
de meewerkregeling die verenigingen nu meer
kan opleveren dan ze aan huur betalen wordt
beperkt én doordat De (nieuwe) Hamar niet alleen ’s avonds maar ook overdag volop gebruikt
zal worden. Daarvoor gaan het Grand Café en het
Gezondheidscentrum zorgen. Dat Gezondheidscentrum is totnogtoe nog niet helemaal ingevuld
zoals gemeente, Stichtingsbestuur en corporatie
voor ogen staat. Joep van den Bercken: “We zouden het liefste zien dat alle eerstelijns zorg die nu
verspreid over Belfeld wordt op deze centrale plek
komt te zitten. We hebben al een contract met een
tandartspraktijk kunnen sluiten en we zetten alles
op alles om er meer van te maken.”

Trots
Belfeld heeft straks dan eindelijk een nieuwe multifunctionele accommodatie; een accommodatie
waarmee het met vertrouwen de toekomst in kan.
Lamers en Van den Bercken zijn best een beetje
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Herinrichting tracé
Broekstraat en Poldersweg

In het Dorpsontwikkelingsplan (versie 2005) zijn
omtrent de verkeerssituatie langs de Broekstraat
en de Poldersweg verschillende wensen opgenomen. Zo was er onder andere vraag naar een veilige fietsroute langs de Broekstraat en Poldersweg,
het aanbrengen van verlichting, het aanpassen van
de voorrangssituatie op het kruispunt Broekstraat
/ Elshoutweg en wilde men graag op verschillende
plaatsen een schuilhut voor fietsers en voetgangers.

baar waren uit de begroting voor de aanleg van de
A73, restgelden die bestemd waren om problemen
die direct voortkwamen uit deze aanleg van de A73
op te lossen. Voor de verkeerstechnische aanpassingen is toen met succes een beroep gedaan op
de beschikbare geldmiddelen.
Bij de eerste tekeningen is uitgegaan van gescheiden fiets-wandelpaden langs zowel de Broekstraat
als de Poldersweg. Bij nadere studie bleek dat het
aan de oostzijde van de Poldersweg moeilijk was
om daar een pad aan te leggen dat gescheiden

Eind 2007 werd bekend dat er restgelden beschik-

DORPSKRANT

Dorpsraad Belfeld

6
n

Extra editie

n

november 2009

was van de weg. Dit zou ten koste gaan van een
rij beeldbepalende bomen en een gedeelte landbouwgrond. Daarom is er uiteindelijk voor gekozen
om langs de Poldersweg alleen aan de west-zijde
(A73 kant) een dubbelzijdig fiets-wandelpad aan
te leggen dat gescheiden was van de weg. In deze
periode is ook de verlichting langs voornoemde
wegen ter sprake geweest. Dit was een reeds lang
gekoesterde wens om ter verhoging van de algemene veiligheid hier goede verlichting te realiseren. Het totale verlichtingsplan is toen ingepast
aan het nieuwe ontwerp van de paden. Ook werd
in dit plan de verlichting langs het fietspad doorgetrokken van de Molenbeekweg tot aan de verkeerslichten van de oprit naar de A73. Het resultaat
daarvan is al gerealiseerd voor zowel de paden als
de kruisingen en de hoofdweg.

In de loop van 2008 is uit een bewonersinitiatief
de wens naar voren gekomen om een fietsers- en
voetgangersbrug te realiseren over de A73 tussen
de Maalbekerweg en de Oude Tolweg. Dit bewonersinitiatief werd door het college gehonoreerd.
Tevens werd de brug nabij de oude sportvelden de Snelle Sprong - in dit zelfde voorstel meegenomen. In de loop van 2008 en 2009 zijn de plannen voor inpassing van deze bruggen in de uit te
voeren werkzaamheden aan de Poldersweg verder
uitgewerkt. Met de aanleg van de langzaam-verkeers-bruggen is inmiddels al een begin gemaakt.
Een ander plan om tot plaatsing van een schuilhut te komen is eveneens in het planningstraject
meegenomen. Realisatie en plaatsing van deze
schuilhut langs de Maalbekerweg heeft eind juli
plaatsgevonden.

Voor een ander verkeersprobleem, de kruising
Broekstraat, Elshoutweg en Poldersweg, is gelijktijdig een oplossing gezocht. Omdat er op deze
kruising veel kabels en leidingen in de grond zaten
is dit kruispunt volledig op de schop gegaan. Veel
ondergronds kabelwerk is verlegd en aangepast.
Dit heeft uiteindelijk de meeste werktijd in beslag
genomen en voor een korte tijd heel wat overlast
gegeven.
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Van al deze plannen zijn vooraf informatieavonden
geweest in het gemeenschapscentrum De Hamar.
Vanaf deze plek willen wij dan ook een pluim geven aan de gemeentelijke ambtenaren die zich met
raad en daad voor deze realisatie hebben ingezet.
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Sport en Cultuur
Eén van de uitgangspunten van het Dorpsontwikkelingsplan was onder meer behoud en verbetering van sport en cultuur voor Belfeld. Hiermee
werd bedoeld dat sport en cultuur in Belfeld dichtbij en laagdrempelig moest blijven. Tot nu toe lukt
dit behoorlijk goed binnen Belfeld, al dan niet door
toedoen van de Dorpsraad. Zo zijn er onder meer
nieuwbouwplannen bij Belfeldia, waardoor het
sportpark ook de komende decennia een centrale
plek binnen Belfeld zal houden. De Poelder heeft
zijn sportaanbod uitgebreid met een fitnessruimte.
Ook het cultuuraanbod zal de komende jaren gewaarborgd blijven met de verbouwing van de Hamar, waardoor er voldoende mogelijkheden op
het gebied van cultuur zullen blijven. Verder is het
cultuuraanbod de laatste jaren uitgebreid met bijvoorbeeld de verhaalkeuken van Bel-arte en het
opnieuw in het leven roepen van de meiboom (koningsboom). Natuurlijk is en blijft er altijd ruimte
voor verbetering voor zowel sport en cultuur binnen Belfeld. De dorpsraad zal zich hieromtrent ook
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de komende jaren blijven inzetten en waar mogelijk en nodig faciliteren. Want een uitgebreid sporten cultuuraanbod draagt bij aan een hechtere gemeenschap binnen Belfeld.
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Kleurwedstrijd natuurspeelplekken Belfeld

Je naam is:

Kleur de totempaal
het aller… allermooist
en misschien mag jij
bij de opening van
de natuurspeelplek
“de Sprunk” het lintje
doorknippen!

Hoeveel jaar ben je:

Waar woon je:

Het tel. Nummer:

KleurKleurplaten kun je inleveren bij de redactie van de dorpskrant.
Ria van den Beucken-Hovens, Burgemeester Kesselsstraat 1
Ton Mordas-Stevens, Soersbeekweg 44
Stephanie Kox, Prins Hendrikstraat 59
Har Schreurs, Leygraaf 56
Hans Ververgaert, Schepenstraat 12
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Voortgang DOP - Actieplan

Foto 1

Uitgevoerd / in uitvoering

1. Aanpassing verkeerssituatie spoorwegviaduct Markt
2. Plein Markt reconstructie en herinrichting – zie artikel
3. Herinrichting Broekstraat / Poldersweg fietspaden, verlichting en kruispunt Elshoutweg.
4. Recreatie / toerisme herbouw schuilhut Maalbekerweg (foto 1)
5. Bruggen A73
6. Plaatsen verlichting Patersweg/Reuverweg ivm veiliger gebruik door
fietsers en voetgangers
7. Herinrichting rotonde Geloë. Samenwerking 4Grib (foto 2)
8. Samenwerking Brookkank / Groenplan / gebiedsvisie (foto 3)
9. Zitbanken voor 100 jarigen
10. Hogere prioriteit sneeuwruimen Reuverweg ivm intensief gebruik door
fietsers en voetgangers
11. Herstel, renovatie en reconstructie Sportlaan (foto 4)
12. Herstel, onderhoud en verzorging Indië monument
13. Faciliteren sport- en ontspanningsactiviteiten (foto 5)
14. Instellen 30km zonering
15. Camping / horeca Maasduinen
16. Instellen hondenuitlaatplaatsen
17. Beschikbaarstelling door Woonservice Urbanus van het Sprunk- / Leijgraafterrein als speelterrein (foto 6, foto 8, foto 9)
18. Langs de Maas vanaf café Maaszicht een wandel- en fietsroute aanleggen die in Steyl uitkomt, maar ook richting Reuver mogelijkheden biedt.
Gedeeltelijk gereed (foto 7)
19. Spoorwegviaduct Markt –de aankleding is in de uitvoeringsfase
20. Fiets- en wandelroutes koppelen aan routes buiten het dorp, met een
goede toegankelijkheid vanuit de kern naar het bosgebied en de beekdalen. Samenwerking met Brookank.
21. Centrumplan reconstructie kom Belfeld. Opgenomen in de Kadernota
2010 / begroting 2011
22. Hamar reconstructie/nieuwbouw 2011–zie artikel
23. 60 km zonering gedeelte buitengebied.
24. Agrarisch gebied aanwijzen als agrarisch bedrijventerrein
25. Actualisering bewegwijzering. Snelverkeer, fietsers en voetgangers
26. Belfelds museum / Superke
27. De omgeving van het Kapelke van Geloo verfraaien met begroeiing (afschermen van het industrieterrein) en de bereikbaarheid verbeteren.

Herbouw schuilhut Maalbekerweg

Foto 2

Herinrichting rotonde Geloë

Foto 3

Samenwerking Brookank/ Groenplan / Gebiedsvisie

Foto 4

Nog uit te voeren verdere wensen :
a. De huidige bewegwijzering actualiseren en uitbreiden.
b. Uitgebreide mogelijkheden voor inpassing van groen en open ruimtes
bevorderen de leefbaarheid van wijken en straten eveneens. Particuliere
initiatieven verdienen alle steun (denk aan het inrichten van geveltuintjes).
c. Wij stellen voor om mogelijkheden van sloop van dit appartementencomplex aan de Schoolstraat 28a t/m 32d te bezien, waarna een passende herbouw de toegankelijkheid van het Prônk-eppelke kan verbeHerstel, renovatie en reconstructie Sportlaan
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Foto 5

Sport- en ontspanningsactiviteiten

Foto 6

Speelterrein Sprunk- en Leijgraaffterrein

Foto 7

Wandel- en fietsroute richting Steyl en Reuver

Foto 8

Speelterrein Sprunk- en Leijgraaffterrein

Foto 9

teren.
d. Onderzoek kan uitwijzen of de in het verleden te dicht bebouwde straten
en wijken niet aan herinrichting toe zijn. Bijzondere punten van aandacht daarbij zijn: de verlichting, het groen (meer bloeiend plantmateriaal) en duidelijkheid in voordeuren bij complexen met ‘boven- en benedenwoningen’. Een en ander versterkt bovendien het veiligheidsgevoel,
met name in de avonduren.
e. Voor kinderen zijn adequate speelgelegenheden noodzakelijk. In overleg
met de buurtverenigingen zijn die af te stemmen op de gezinssamenstelling in de wijk. De voorzieningen kunnen dan meegroeien met de
bevolkingsopbouw. Deze voorzieningen zullen bij voorkeur multifunctioneel zijn (bijvoorbeeld: bankjes, volleybalnet, openluchtschaakbord).
f. In een verkeerscirculatieplan de ontsluitingswegen in die hoedanigheid
vastleggen.
g. Bij ontsluitingswegen afzien van verkeersdrempels. Wel sluizen aanbrengen zoals bijvoorbeeld in de Prins Hendrikstraat is gebeurd.
h. In de Prins Frederikstraat, het noordelijk gedeelte van de Prins Hendrikstraat en in de Schoolstraat parkeerhavens aanleggen.
i. Het openbaar vervoer zodanig ontwikkelen dat de voorzieningen in de
gemeente Venlo voor de inwoners van Belfeld gemakkelijk bereikbaar
zijn, evenals de nabijgelegen dorpen Tegelen en Reuver.
j. Die voorzieningen treffen en behouden waar in Belfeld behoefte aan is.
Om vraag en aanbod van voorzieningen op elkaar af te stemmen is periodiek behoefteonderzoek noodzakelijk. Voorzieningen kunnen zowel
gericht zijn op individuele inwoners als op groepen inwoners (verenigingen).
k. Het bosgebied:
1. Fiets- en wandelroutes koppelen aan routes buiten het dorp.
2. De huidige zandweg (inspectiepad NS) langs het spoor omvormen
		 tot een wandel- en fietsroute, vanaf de GéVe-garage richting Ba		 kenbos in Tegelen.
3. De toeristische bewegwijzering verbeteren en, in samenwerking met
		 de regio-VVV, een toeristische folder over Belfeld uitgeven.
4. Zorgen voor een duidelijke markering van het Pieterpad en van
		 daaruit bewegwijzering richting centrum.
l. De Maas:
1. Een passantenhaven (voor plezierjachten) aanleggen met toegang
		 tot het dorp.
2. Het gebied bij de oude loswal aantrekkelijker maken door
		 versterking van de bestaande horecavoorziening en opnemen in het
		 fietsknooppunten netwerk.
3. Picknickplaatsen aanleggen en de Maas als toeristische as beter
		 benutten vanuit Belfeld. Nieuwe initiatieven ontplooien om de Maas
		 actief te betrekken in toeristische functies (denk aan visplaatsen of
		 een fietspendelboot Belfeld - Roermond).
m. Het historisch erfgoed.
1. Oude historische routes zichtbaar maken.

Speelterrein Sprunk- en Leijgraaffterrein
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Herinrichting De Markt
Het Dorpsontwikkelingsplan heeft er ook toe geleid dat in juni 2008 een afgerond plan beschikbaar was voor de herinrichting van De Markt. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met
de Dorpsraad en ambtenaren van de gemeente Venlo en in overleg met de direct betrokkenen
(aanwonenden en ondernemers van De Markt en Heuvelweg). Ook de benodigde financiële middelen voor deze operatie waren beschikbaar.
Doel van dit plan was om op en rond De Markt een sfeervolle omgeving te creëren met als slogan “Meer groen, minder blik”. Bovendien zou op die manier ook de entree van Belfeld vanaf de
Rijksweg een positieve impuls krijgen. Een aantal details uit het plan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een aantal parkeerplaatsen op De Markt vervangen door groenstroken
reguliere parkeerplaatsen op en rond De Markt duidelijk markeren
nostalgische, sfeervolle verlichting aanbrengen
grondverlichting aanbrengen bij de waterput
een mammoetboom plaatsen en gazon aanleggen
fietsenstalling opfrissen en groenstrook aanleggen zodat het aanzicht vanaf de Rijksweg wordt
gecamoufleerd
groene afbakening van terrassen bij Den Herberg en ’t Raadhuis
aanvullend bomen plaatsen langs De Markt en doortrekken vanaf het trottoir bij het spoorviaduct tot de Rijksweg
aan één zijde van de Heuvelweg parkeerplaatsen markeren, aan de andere zijde een parkeerverbod instellen
verwijzing van parkeren van fietsen uitsluitend in fietsenstalling en auto’s uitsluitend in parkeervakken
verwijzing van aanvullende parkeerplaatsen naar Stationsstraat en Schoolstraat
verfraaiing (binnen de beperkte mogelijkheden) spoorviaduct.

Vol enthousiasme werd na de zomervakantie met de uitvoering begonnen, maar helaas werd dat
enthousiasme door verschillende factoren getemperd. Zo was tijdens de officiële opening begin
oktober 2008 de groenvoorziening en verlichting nog niet gerealiseerd en ook de bebording was
nog niet compleet. Jammer genoeg was dat dus bepaald nog niet De Markt die we zo graag aan
eenieder zouden willen laten zien. Integendeel, het werd een activiteit die voor velen een averechtse uitwerking had.
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en maken we de balans op.
In vergelijking met de oude situatie is er inmiddels heel veel verbeterd, maar het project is helaas
nog niet voltooid. En dat zorgt voor een aantal directe betrokkenen bij de realisatie van dit project
toch voor frustratie en machteloosheid. De gemeente dient er nog voor te zorgen dat de toegezegde verlichting er komt en dat dus de geplaatste lantaarnpalen vervangen dienen te worden.
Bovendien dient ook de grondverlichting nog aangebracht te worden.
Tenslotte is de gemeente nog aan zet voor het vlot doorlopen van de benodigde procedures bij
de verfraaiing van het spoorviaduct (vergunning / financiële middelen), die in overleg met ProRail
hopelijk begin 2010 gerealiseerd gaat worden.
Belfeld is de zuidelijkste toegangspoort van de gemeente Venlo en derhalve vanuit die richting
bezien het eerste visitekaartje. Dat betekent dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet
nemen om bij goedgekeurde projecten te zorgen voor een kwaliteitsresultaat. Zodoende kan er
een positieve uitstraling plaats vinden van dit soort projecten, ook “buiten de stad”. Hopelijk trekt
de gemeente lering uit deze ervaringen, zodat we het Hamarproject en Koninginneplein-project
soepel kunnen doorlopen.
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