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Informatie & Advies Boulevard Hazenkamp

Bij de Informatie- en adviespunten mag je rekenen op een ste-
untje in de rug, zodat je daarna weer verder kunt.
Je kunt er dan ook terecht met alle vragen over wonen, (vrijwilli-
gers)werk, welzijn, zorg enz. enz.
Speciaal opgeleide vrijwilligers helpen je op weg naar een 
antwoord op je vraag; eenvoudige vragen beantwoorden ze 
zelf, bij complexe vragen kunnen ze de hulp van het buurtteam 
inschakelen of verwijzen ze je door naar de juiste instantie. Er zijn 
geen kosten aan verbonden en je hoeft geen afspraak te maken.
Mocht jij als professional in de wijk vragen hebben, ben je ook 
van harte welkom.  Loop gerust eens binnen.
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Weginspectie straten Blerick en Hout-Blerick.

Na de winter die voor veel wind en regen en daardoor overlast heeft 
gezorgd zien de wegen in Blerick en Hout-Blerick er vreselijk uit.
Veel uitgesleten wegdek die leiden tot gevaarlijke situaties. Op de 
foto’s is dit te zien en dat zijn maar een paar slechte voorbeelden. Er 
wordt dit jaar weginspectie gedaan maar het is noodzaak dat er op 
druk bereden routes snel actie uitgevoerd wordt.  Verkeersdeelnemers 
hebben hier heel behoorlijk last van.

Forse bezuinigingen Gemeente Venlo.

Het is toch wel even schrikken met het oog op de bezuinigingen op cultuur en sport Gemeente 
Venlo over 2021 en 2022. Het een en ander stond er wel aan te komen maar dat het zo royaal 
uitpakt was niet voorzien voor velen.
En dan aangeven dat de financiële begroting er eindelijk na zoveel jaren er weer gezond uitziet.
Fijn dat de culturele Top 5 hier weinig tot niets van gaat merken.  Echter de kleinere organisaties 
en stichtingen gaan hier behoorlijk last van krijgen.  Die hebben het toch al moeilijk om de eindjes 
aan elkaar te knopen.  De grote Vastelaoves-verenigingen zien de bijdrages aan het organiseren 
van met name de optochten fors slinken. (teruggebracht van € 5.000 naar € 500 per stadsdeel !) 
En dan te bedenken dat dit prachtige volksfeest jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt. Vergoe-
dingen aan de optochtdeelnemers zullen flink gekort worden wat ten koste gaat van zowel  kwa-
liteit als kwantiteit. Ook de sport- en culturele verenigingen worden geconfronteerd met minder 
subsidie voor hun uit te oefenen activiteiten.  
Jeugd wordt gestimuleerd om zoveel mogelijk aan sport te doen maar de georganiseerde clubs 
gaan het hard voelen immers de bijdrage per jeugdlid verdwijnt.
Wijk- en dorpsraden worden niet meer gezien als exclusieve partners van de gemeente. 
Hier verdwijnen vergader- en communicatiegelden. Dit na de intrekking van projectgelden een 
jaar eerder. Het toe te kennen subsidiegeld gaat naar buurtinitiatieven verspreid over de hele ge-
meente. Een decentralisatie vindt zo plaats en dat maakt het een stuk onoverzichtelijker. 
Wie gaat het allemaal beheren?  Dit alles gebeurt naar aanleiding van 3 avonden buurtcafé’s in 
Groot Venlo waarbij steeds minder mensen hun interesse toonden gezien de opkomst.  Het is de 
vraag of de Wijkraden hier nog een volwaardige taak in zien. 
Het kan zomaar de doodsteek worden. Aan de westkant van de Maas  is in November het Drie-
DorpenOverleg gestart. Dit met het oog een intensievere  samenwerking te creëren voor de grote 
projecten in Blerick, Hout-Blerick en Boekend. Zoals er nu uitziet is dit dadelijk een snelle dood 
voor dit bijzondere initiatief.

Hans Huijs, Blerick
Pieter Vercoulen, Hout-Blerick.

Zonnepanelen.

Goede zaak dat Heylen op Trade Port de nieuwbouw voorziet 
met maar liefst 12,6 hectaren zonnepanelen. Ook goed dat eind 
dit jaar de deksels van de gebouwde megadozen  op dit industri-
eterrein liefst 90 hectaren laten zien.
De helft van de opgewekte stroom gaat naar  externe afnemers. 
Goed voor maar liefst 10.000 huishoudens, dit ter grootte van 
heel Blerick. Maar de vraag is kan het netnetbeheerder Enexis 
deze grote energietransistie aan. Zijn er al voldoende maatrege-
lingen getroffen om stroom op te slaan en te transporteren naar 
al die huizen?
Tevens kan het plan van de windturbines in Boekend-Blerick dan 
definitief de ijskast in. 
Gemeente Venlo voldoet dan grotendeels aan de haar opgeleg-
de duurzaam energie eis. 

Met vriendelijke groeten
Hans Huijs Blerick.

Buurtpunt
Alberickstraat 9
donderdag van 9.00 – 12.00 
uur

Venlo-Blerick, 12 mei 2020 - Beste bezoekers Buitenbad Groot Venlo.

In verband met de coronacrisis blijft het Buitenbad Groot Venlo dit jaar gesloten voor 
bezoekers aan de zwembaden. Het besluit is afgelopen maandag genomen door het 
bestuur. Wij realiseren ons terdege dat de veiligheid voor zowel bezoekers als vrijwilligers 
gewaarborgd dient te blijven. Handhaven is heel moeilijk met alle maatregelen die in 
acht genomen dienen te worden  en dat kunnen we helaas niet garanderen. Zeker als 
er weer zo’n mooie zomermaanden komen en de toeloop massaal blijkt. We zullen 
kijken of  met de vrijwilligers van het Buitenbad en andere organisaties activiteiten in 
groepsverband voor met name jeugd op het Vitaliteitspark gehouden kunnen worden.
Wij hopen op jullie begrip voor deze spijtige en moeilijke beslissing die het bestuur heeft 
moeten nemen voor dit jaar.

Namens bestuur Buitenbad Groot Venlo
Secretaris Hans Huijs - Tel. 0617168230 - secretariaat@buitenbadgrootvenlo.nl.


