NOTULEN BIJEENKOMST
BUURT- EN BEWONERS NETWERK
DONDERDAG 31 JANUARI 2019 – DE HAMAR, BELFELD.
Afgemeld: Henk Brauer, Herman van den Eertwegh.
1. Opening
Frank Poels heet alle aanwezigen welkom, in het bijzonder de mensen die vanavond voor de eerste
keer dit overleg bijwonen. Hij hoopt dat zij ook na dit overleg bij de volgende bijeenkomst weer
aanwezig zullen zijn (en hopelijk ook nieuwe geïnteresseerden mee nemen).
Daarom worden alle aanwezigen vriendelijk verzocht de uitgereikte Presentielijst in te vullen
(overzicht wordt door Herman van den Eertwegh gearchiveerd en passend gebruikt).
2. Notulen en Afsprakenlijst 20 september 2018
Bij Dorpsraad is verder geen initiatief ontvangen mbt gewenste verlichting bij 't Superweike.
De gebr Gerritzen zullen zelf met een concreet plan moeten komen om op steun van de Dorpsraad
te kunnen rekenen voor realisatie hiervan.
Dit geldt trouwens voor ALLE door buurtbewoners gewenste initiatieven (richting Dorpsraad /
BBN).
3. Actualiteit Huis van de Wijk
Via verkregen informatie van Heidi Strik (professional HvdW-'t Pronkeppelke) meldt Frank het
volgende:
– 't Pronkeppelke is dagelijks van maandag t/m donderdag met Open Inloop en Warm Eten geopend
van 10.00 – 17.00 u. Op vrijdag en zondag wordt er gekookt door de mensen van Burgerinitiatief.
– In de week van Pinksteren zal 't Pronkeppelke de hele week noodgedwongen (beperkt aantal uren
beschikbaar door professionals) gesloten zijn, gasten en vrijwilligers worden tijdig geïnformeerd.
– Van de Samenwerkende Organisaties is een budget ontvangen voor het organiseren van
activiteiten die in samenspraak met gasten en vrijwilligers zal worden ingevuld.
– Door de gemeente is voor ieder HvdW in Venlo een DNA-profiel opgesteld, dat rond de komende
zomer zal worden vertaald naar een concrete invulling per HvdW.
4. Belfeld verBindt
Marie-José Boonen en Josette Chaudelot geven nadere uitleg over dit opgestarte project, dat vooral
bestemd is voor mensen die behoefte hebben aan (meer) sociale contacten, of door andere mensen
worden aangedragen dat zij daar wellicht behoefte aan hebben. Vervolgens wordt er dan met
betrokkene een afspraak gemaakt door de vrijwilliger(s) om tot nadere kennismaking en behoeftepeiling te komen.
De aanwezigen wordt gevraagd hun antenne-functie in deze te gebruiken en potentiële “kandidaten”
te wijzen op deze projectgroep (belfeldverbindt@gmail.com / 06-28828342), waar ook Herman van
den Eertwegh en andere vrijwilligers deel van uit maken.
Begin maart staat een overleg gepland met KBO om verdere samenwerking en invulling op te
pakken.
5. Repair Café
Dré Franssen (Dorpsraad) meldt dat ook in Belfeld dit initiatief invulling heeft gekregen, waarbij
een 12-tal vrijwilligers probeert kleine huishoudelijk reparaties te verzorgen (gratis, exclusief aan te
schaffen en te gebruiken materialen.) De eerstvolgende mogelijkheid daartoe is 16 februari van
10.00 – 13.00 u in De Hamar.

6. Speeltuinprojecten / 't Superweike
Geen opmerkingen op dit moment. Concrete verzoeken voor initiatieven kunnen worden gemeld bij
BBN of Dorpsraad.
Mbt 't Superweike: zie 2.
7. Hondenpoep-aanpak
Henk Brauer heeft een redactioneel artikel gemaakt over deze problematiek voor plaatsing, waarbij
geïnteresseerden zich kunnen melden bij De Dorpsraad. Voor de volledigheid zal dit artikel als
bijlage bij dit BBN-verslag worden mee gezonden.
8. Project Kleistraat
Bart Linders (Woonwenz) en Herman van den Eertwegh (bewonersondersteuner) hebben enige
maanden geleden het initiatief genomen om deze problematiek (slecht onderhoud achterom-paden,
verlichting, onveilig gevoel) samen met buurtbewoners en de Gemeente op te pakken. De Gemeente
is inmiddels helaas afgehaakt ivm ontbrekende financiële middelen om hierbij een rol te spelen. Op
11 februari as. staat er een vervolgafspraak gepland met enkele betrokken bewoners om hier op
gepaste wijze invulling aan te geven.
Jeu Gingter vraagt Bart Linders bij Woonwenz navraag te doen in hoeverre een vroegere
verordening door Woonservice Urbanus nog steeds van kracht is om langdurig parkeren in
voortuinen bij woningen te verbieden. Bart komt hier nader op terug.
9. Aanpak Goede Doelen Week in Belfeld
Frank meldt dat:
– Er een 3-hoofdig bestuur is gevormd en dat wordt in februari bekrachtigd middels een op te
richten Stichting.
– Er hebben zich 12 landelijk erkende Goede Doelen gemeld die aan dit project mee doen en een
coördinator en een aantal unieke collectanten hebben geleverd.
– In oktober 2019 staat de eerste collectieve collecte gepland (één collecte voor alle deelnemende
Goede Doelen), waarbij tijdig de mensen in Belfeld geïnformeerd gaan worden over opzet en
invulling van dit project, middels publicatie (Belfeld.nu / VIA Limburg), een mailing en
persoonlijke introductie van het project.
10. Nieuws van De Hamar
Jacques Geurts/ Ton Kessels:
– Er worden vrijwilligers geworven om als gastvrouw/gastheer te fungeren op doordeweekse dagen
van 10.00 – 15.00 u als aanvulling op de reeds bestaande professionele krachten (4,5 fte).Doel om
de klantenservice te verbeteren. Inmiddels hebben zich 3 mensen zich aangemeld, met 2 anderen
volgt nog een gesprek.
– Door sommige aanwezigen wordt gesteld dat De Hamar (vanaf de Julianastraat bekeken) er nou
niet bepaald uitnodigend uit ziet om er binnen te lopen, daar zou iets aan verbeterd moeten worden !
Jacques/Ton geven aan dat de mogelijkheden daartoe beperkt zijn door gemeentelijke wetgeving op
dit gebied (reclame-uitingen). Toch gaat men de uitdaging aan om verbeteringen te realiseren.
– Uitbreiding van het Bestuur is noodzakelijk aangezien 1 bestuurslid sinds 1januari jl hiermee is
gestopt.
– Er is een AVG-procedure opgezet om de noodzakelijke privacy-wetgeving in De Hamar in te
vullen (denk bv aan te maken foto's oa tijdens Carnaval).
– De technische installatie (klimaatbeheersing) is nog steeds niet op orde, maar de Gemeente is erg
karig in de medewerking (financiële middelen).
11. Nieuws van De Dorpsraad
Dré Franssen meldt het volgende:
– Pieter van de Rijdt stopt als Stadsdeelmanager voor Belfeld en vertrekt naar Lomm/Velden/ Arcen

en Venlo-Centrum. Zal vervangen worden door René Janzen, eveneens een ervaren
Stadsdeelmanager afkomstig uit werkgebied Venlo Blerick..
– De Good Gedoan-onderscheiding is uitgereikt aan de fam Dings (Rijksweg/Mergelstroatje)
– Droompark Maasduinen ondergaat binnenkort diverse verbeteringen mbt bestaande
campingplaatsen, verkeersveiligheid (in- en uitrit park) en horeca.
12. Rondvraag en Vervolgafspraak
– Ton Timmermans/Har Schreurs:
Tijdens het laatste Kerstconcert is een KBO-lid ten val gekomen op de beugel-vloer. Hoe is dit te
voorkomen en hoe is/wordt dit opgelost ?
Ton Kessels: er is een gesprek geweest met betrokkene en voor dit soort situaties heeft De Hamar
een aansprakelijkheidsverzekering. Voor toekomstige activiteiten wordt de vloer zodanig aangepast
om dit soort gevallen te voorkomen.
– Trinet Schell:
Vraagt aandacht voor de activiteiten voor de Algemene Hulp Dienst (ook in Belfeld !) en verzoekt
vooral jonge belangstellenden zich te melden als vrijwilliger. Nadere info te verkrijgen via Henk
Brauer (06-40792123).
– Per Email ontvangen van Henk Brauer: nadere info omtrent actie supermarkt JUMBO /
Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal voor foto-actie “Trots op Belfeld”. Dit bericht wordt als
bijlage bij dit verslag gevoegd.
– Volgende BBN-bijeenkomst staat gepland voor donderdag 9 mei 2019, aanvang 19.30 u
in De Hamar.
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Bijlage:
 Overlast Hondenpoep
 Trots op Belfeld (zie onder)
Historie en "Trots op Belfeld" verbind mensen immers:
In en rondom Belfeld is driftig geplakt, geruild en geklengerd over de actie van de Belfeldse Jumbo
supermarkt in samenwerking met de heemkundevereniging Maas- en Swalmdal.
Het idee voor een unieke samenwerking tussen de plaatselijke supermarkt en de
heemkundevereniging ontstond op initiatief van Jumbo Belfeld.
Dat driftig onderling ruilen bijvoorbeeld “Tante Spee voor Mina Maasen; De Aloysiusschool tegen
de Leijgraafschool; Belfeldia tegen Holyoke of schutterij Sint Urbanus” verloopt prima.

Op de facebook pagina , Trots op Belfeld vliegen de lijstjes met wat ze nog missen en dubbele je
om de oren.
Maar als het richting het einde van de actie gaan en er mensen zijn die net dat ene plaatje missen of
nog een aanvulling zoeken willen we een ruildag organiseren.
Ook kunnen niet meer gebruikte dubbelen gedoneerd worden voor Belfeldenaren die in de
vreemde, zorginstellingen etc. verblijven zodat ook zij een album ter beschikking krijgen.
Dat ruilen zal tegen het einde van de actie gaan plaatsvinden.
De foto’s en bijbehorende teksten zijn straks ook op de Beeldbank van de heemkundevereniging te
zien.
Zie ttps://maas-enswalmdal.nl/mediabankviewer/admin/mediabank.pp
Bij het verder complementeren van die beeldbank kunnen nog steeds foto’s ingestuurd worden naar:
trots-op-belfeld@ziggo.nl
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Overlast hondenpoep
Inwoners van de gemeente Venlo weten er alles van: na een wandeling thuiskomen en
constateren dat een hondendrol aan je schoenen is blijven vastplakken.
Smerig, onhygiënisch , en stinkend.
Hondenpoep met zwerfafval is ergernis nummer 1 in Nederland. Het al of niet opruimen
hiervan is, naar onze mening, een mentaliteitskwestie.
Maar door de toename van het aantal honden, met name in de bebouwde kom, en de
vaak onverschillige houding van de eigenaar van de viervoeter, dreigt Nederland in
opstand te komen tegen de hondendrollen op stoepen, in parken, in speeltuintjes en op de
parkeerplaats.
Belfeld
Belfeld vormt geen uitzondering op de situatie, die hierboven geschetst wordt.
Mede door de vele klachten, die ons bereiken van inwoners uit deze Venlose
deelgemeente, heeft de Dorpsraad Belfeld in het voorjaar van 2018 een pilot tegen
hondenpoepoverlast opgestart. Dit na overleg met de Gemeente Venlo, die met het plan
van plaatsing van een viertal afvalbakken, speciaal voor hondenpoep, akkoord zijn
gegaan. Deze bakken zijn tot nu toe geledigd door vrijwilligers. Ook heeft een
burgerinitiatief,
dat
door
de
dorpsraad
ondersteund
werd,
ludieke
hondeneigenarenbewustwordingsbordjes geplaatst.
Na een half jaar zou evaluatie plaatsvinden naar de ervaringen van zowel omwonenden
als de hondenbezitters. Resultaat tot dusver: de omgeving is schoner geworden, en door
hondenbezitters wordt het als prettig ervaren dat men de drol kan deponeren in een bak.
Na overleg met de Gemeente Venlo is de Dorpsraad voornemens het aantal
hondepoep/afvalbakken binnen Belfeld in 2019 uit te breiden.
Oproep
Een speciale werkgroep gaat geografisch bekijken, waar actie tegen de hondenpoepoverlast nodig is. Er zijn meerdere opties denkbaar: plaatsen van rode
hondenpoepbakken of bordjes met pakkende teksten/afbeeldingen om een
gedragsverandering bij de hondenbezitter in gang te zetten.
Maar daarbij is de hulp van de Belfeldse bevolking nodig.
Iedereen wordt opgeroepen om te reageren, wanneer men overlast van hondenpoep in
zijn omgeving ervaart. De werkgroep neemt elke melding serieus en neemt contact op.
Voordat echter een rode hondenpoepbak geplaatst wordt, moet ieder zich realiseren, dat
de bakken zogenaamde adoptiebakken zijn. Dat betekent dat er vrijwilligers moeten
opstaan die de bakken willen ledigen. De gemeente plaatst en vrijwilligers maken de bak
wekelijks leeg. Het kan zijn dat een “straat” of “wijk” een bak adopteert. Dan kan het
ledigen over meerdere personen verdeeld worden.
Het ledigen is geen smerige aangelegenheid! De contactpersoon ontvangt vanuit de
Dorpsraad afvalzakken met een speciale sleutel om de bak te openen.
Handhaven
De Gemeente heeft aangekondigd in 2019 te starten met meer handhaven. Hiervoor is
extra budget vrijgemaakt. Het niet opruimen van een hondendrol wordt beboet met een
geldboete van € 140,-.
Indien u wilt reageren op dit artikel, of u heeft een melding over honden-poepoverlast
in uw buurt, dan kunt u dit aangeven via: dorpsraad@belfeld.nu.
Dorpsraad Belfeld

