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KLIMAATAKKOORD WIJK OP DE HEIDE
Traditioneel gaan organisaties de hei op om toekomstplannen te
maken en om meer tot elkaar te komen. Dat doen ze incidenteel.
In Op de Heide doen ze dat niet incidenteel maar iedere dag. Op de
Heide is symbool voor toekomst en samenkomst. Daarom werkt de
Wijk op de Heide aan haar toekomst met duurzaamheid. Duurzaamheid gaat immers ook over een respectvolle omgang met natuur en
een optimaal gebruik van bodemschatten zonder verlies.
Om dit te bereiken voeren de Werkgroep Wijkzaken en het bestuur
van het Huis van de Wijk momenteel overleg met de gemeente
Venlo voor het sluiten van een klimaatakkoord voor de wijk. Samen
afspraken maken en werken aan het beste klimaat voor Op de Heide.

Klimaat is daarbij breder dan natuur, het gaat ook over woon, leef en
sociaal klimaat.
Wijk op de Heide doet dat vanuit het perspectief van kansen om het
samen nog beter te maken. In zijn totaal draagt dit bij tot een versterking van het imago van een groene wijk. Dat is meer dan een
wijk omgeven door groen. Een groene wijk is daarmee vooral een
duurzame wijk met toekomst. Dat leidt ertoe dat je wonend in Op
de Heide niet berg af maar vooral berg op gaat.
In de nieuwsbrief van februari zullen we de wijkbewoners meer vertellen over de gemaakte afspraken met de gemeente Venlo.
Wilt u straks het Klimaatakkoord van Wijk Op de Heide ontvangen,
mail dan naar info@glazenap.nl of bel 06 - 3401 5403.

SPEELTERREINTJE HAAMMAKERSPAD
WEER HELEMAAL TIP-TOP!
Dankzij de tomeloze inzet van een aantal directe omwonenden,
is onlangs het speelterreintje aan het Haammakerspad weer helemaal opgeknapt! Heerlijk schoon speelzand, een nieuwe stevig
border, en een oplossing voor de wateroverlast bij hevige regenval.
De speeltoestellen zélf worden al jaren goed onderhouden door de
buurtbewoners zelf, en zitten prima in de verf. “Er moeten alleen
nog wat nieuwe plantjes in de border.. maar dat doen we zélf wel”,
vertelt Lucy Vaessen trots. Al jaren zorgt ze samen met buurvrouw
Corry Blaes en hun beider echtgenoten voor deze prachtig verscholen speelplek in hun wijk. “Toen de gemeente kwam kijken om de
speeltoestellen te schilderen, hadden we dat natuurlijk al lang zelf
gedaan!”, vertellen de dames. Het geeft goed weer hoe de buurtbewoners zich zélf verantwoordelijk voelen voor hun eigen omgeving.
Maar het zand was oud en al lang niet meer hygiënisch,
en de border - gemaakt van oude spoorbielzen - stond eigenlijk al jaren op instorten.
En als het hard regende, ontstond er
een kleine modderstroom vanuit het
speelterrein naar de omliggende
achtertuinen. Hoogste tijd voor
groot onderhoud! Via buurtvergaderingen en **de werkgroep
wijkzaken** werd aandacht gevraagd voor het speelterreintje,
maar tot concrete actie kwam
het jarenlang niet.
Uiteindelijk boden de buurcafé’s
uitkomst. Dit zijn bijeenkomsten
waarbij de gemeente Venlo in
de wijken op zoek gaat naar verhalen van de bewoners zelf, en

van daaruit een Samenlevingsagenda opstelt. Het is de basis voor
wat men ‘de Actieve Samenleving’ is gaan noemen, en waar de burgers zélf de regie voeren over hun eigen omgeving. Succesverhalen,
initiatieven van bewoners, maar dus ook aandachtspunten zoals
het speelterreintje aan het Haammakerspad. Via deze weg raakte
ook het wijkteam op de Heide betrokken bij het project, en werden
de contacten met de gemeente nog eens stevig aangehaald. Door
de positieve inzet én doorzettingsvermogen van de omwonenden
kwam er deze herfst écht schot in de zaak. Na een week hard werken
door een team van een lokaal hoveniersbedrijf is het dan eindelijk
zo ver. Het speelterreintje ligt er stralend bij in de Novemberzon. Een
mooie gelegenheid om de betrokken buurtbewoners oók eens in het
zonnetje te zetten.

HELP JIJ MEE OM NIEUWE BEWONERS
OP DE HEI WELKOM TE HETEN?
In wijk Op de Heide (postcodegebied 5932) is het bewonersinitiatief
dat probeert alle nieuwe bewoners goed wegwijs te maken in hun
nieuwe woonomgeving. Hoe doen we dat?
Als wij via onze contacten in de wijk horen
dat er ergens nieuwe bewoners zijn komen te wonen gaan we daar op bezoek om een informatiepakket over
de buurt/ondernemingen en een
bloemetje te overhandigen. Tijdens
dit bezoek kan er naar wens uitleg
gegeven worden over alle belangrijke
zaken die er spelen in Op de Heide.

Het bewoners initiatief
is een versterking van
een welkomstactie die
al op kleinere schaal plaatsvond. De wijk Lage Heide is ook aangesloten bij dit initiatief. Natuurlijk zoeken we altijd versterking van
ons netwerk op buurtniveau om nieuwe inwoners aan te melden, of
ondernemers die het welkomstpakket met een interessante aanbieding willen sponsoren.
Als u ons mee wil helpen om nieuwe bewoners te bezoeken of
als u nieuwe bewoners weet die we helaas gemist hebben, wat
we natuurlijk niet willen, meld dit dan aub op dit emailadres:
nieuwopdehei@gmail.com

Want iedereen wil zich graag snel thuis voelen…

WHIPLASH
Vanaf 2021 maandelijkse ontmoetingsmomenten rondom het thema whiplash. TIP Tegelen gaat samenwerking aan. Een initiatief van
burger José. Zij wenst haar kennis en kunde graag als coach en ervaringsdeskundige te delen.
In ons winkelcentrum in Tegelen ligt op de Kerkstraat 2a het TIP,
Tegels Informatie Punt.
Deze stichting bestaat nu ruim 1 jaar en naast het I & A, (informatie
& advies) zetelt er o.a. Incluzio en werken ze samen met meerdere
disciplines. De muren in het pand worden 4 keer per jaar opgeleukt
door wisselende schilderijen-exposities. Momenteel is er nog tot
einde van deze maand de NAH expositie “Het Kunstzinnig Brein”.
N.A.H. staat voor Niet Aangeboren Hersenletsel en José van Erp is helaas, na een auto ongeluk, ervarings- en
inhoudsdeskundige
en organisator van
deze expo, waarbij zij
samen met 3 andere
bondgenoten
verhalen tentoonstelt
in meerdere vormen
van verftechnieken
na een breuk in de
levenslijn. Een hersenbeschadiging zet
je leven op zijn kop.
Leven met NAH betekent een leven op
een andere manier.
Het doel van TIP is
om inwoners met
vragen op weg te

José van Erp

helpen. Door een bijzondere samenwerking wordt er vanaf
2021 door José een
jaarprogramma aangeboden. Elke 1ste
zaterdagmiddag van
de maand (via vooraf
aanmelden) verzorgt
zij koffiemiddagen,
lotgenoten- en partnerbijeenkomsten,
inloopmiddagen en
workshops. Zij kreeg
vorig jaar op ludieke
wijze een oorkonde
van de WSN (Whiplash Stichting Nederland) omdat zij
een 25-jarig dienstverband als contactpersoon Limburg en
vrijwilligster wist te
voltooien. Zaterdag, 2
januari a.s. staat het eerste koffie-uur gepland en kun je haar bezoeken tussen 13.30 en 15.30 uur. Maak van te voren een afspraak i.v.m.
de RIVM-maatregelen.
Naast de vrijwillige dienstverlening als coach, verzorgt zij ook workshops “Paint Pouring” op verzoek in o.a. Huizen van de Wijk. Mooie
burgerinitiatieven die zij nu als arbeidsgehandicapte met veel liefde
en passie inzet voor haar medemens in de maatschappij. Woorden
als: samen, verbinden, delen, creëren, enthousiasmeren en gezelligheid zijn haar niet vreemd.
Wil je haar inspiratie ontdekken en meedoen? Neem vrijblijvend
contact op met José van Erp via: jfvanerp@home.nl.

Kump Good
De feestdagen staan weer voor de deur en niemand weet op welke wijze we de kerst en het feest
van oud op nieuw kunnen/mogen vieren. Het wordt zeker een feest zonder groot vuurwerk en ook
de uitgebreide knuffel moet achterwege blijven. Grote boosdoener is het Covid-19 virus dat de
mensen maar niet tot rust wil laten komen. De zorg werkt onder onmenselijk grote druk en je
ziet en voelt dat veel mensen lijden onder alle maatregelen. Toch zijn er ook enkele lichtpuntjes te
ontwaren. Als de voortekenen niet bedriegen moet er in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar
een vaccin zijn dat voor circa 90% werkzaam is tegen het virus. Tot die tijd zullen we ons allemaal
aan de regels moeten houden. Te snel verslappen, zoals in juli en augustus, betekent dat het virus
weer op kan leven. Je merkt ook in onze wijk dat de mensen het helemaal hebben gehad met het
virus. Het sloopt ze en dat zie je en dat voel je. Nog even doorbijten en dan wordt het weer beter.
Anders, maar wel weer beter. Je ziet soms mensen terugdeinzen als iemand te dichtbij komt. Nog
even doorbijten en dan wordt het zeker weer beter. Het is nog veel te stil op het plein, op straat en in
de PLUS. Iedereen gaat zijn eigen weg en zelden of nooit zie je wijkbewoners een praatje op afstand
maken. Iets te dichtbij is nu even asociaal. Wennen we daar echt aan vraag ik mij af.
Een groot compliment verdienen de medewerkers van de PLUS die iedere dag weer alles uit de
kast halen om de klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Dat het personeel de hele dag met
neusmondmaskers op aan het werk is, verdient een pluim en een welgemeend dankjewel.
Altijd vriendelijk en behulpzaam. Daar mag de directie trots op zijn. Ik vind dan ook dat ze allemaal
een vette bonus verdienen. Dankjewel zeggen kan natuurlijk ook op ieder moment van de dag.
Dat ook ons ontmoetingscentrum al vele maanden gesloten is wordt door veel bewoners als een
groot gemis ervaren. ‘’Ik mis de mensen, het kopje koffie, de sfeer het biljartuurtje en gewoon het
‘er zijn. Als ik er ben voel ik me altijd zeer welkom. Gewoon even een praatje maken, even aandacht
voor elkaar doet al goed”, laat een wijkbewoner desgevraagd weten. Het hart van de wijk heeft een
licht infarct, was in september even aan de beterende hand, maar moest vervolgens weer vol in de
remmen. Vele honderden wijkbewoners, die maandelijks het ontmoetingscentrum bezochten om
aan diverse activiteiten deel te nemen, staan weer buitenspel. Ze willen zo graag, maar het kan nu
even niet. De vrijwilligers van de Glazenap hopen snel weer open te gaan voor alle wijkbewoners.
Dan komt er in het hart van onze wijk weer leven in de brouwerij. Gelukkig zijn de mensen van
de Groene Brigade nog regelmatig in de weer om de nodige opruimwerkzaamheden te verrichten.
Dat heeft de wijk nodig. Ook daar is onze wijk sterk in en zal re sterk in blijven. Of we straks in een
restaurant kunnen aanschuiven is ook nog maar de vraag. Mag de horeca weer voorzichtig open?
Mogen er tijdens de nachtmis straks meer dan 30 mensen in de kerk? Mogen de kerkgangers dan
zingen? Een knik in plaats van een handdruk. Tijdens de stille nacht wordt echt oorverdovend stil als
er helemaal niets mag. Veel vragen waar we kort voor de feestdagen antwoord op hopen te krijgen.
Heb vertrouwen, ’t Kump Good!
Ik wens u allen fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en een goed en gezond 2021.
Henk van Nieuwenborg

INFORMATIE EN ADVIES
Wanneer:

Iedere maandag van 13.00 - 17.00 uur,
woensdag van 10.00 - 12.00 uur
en op donderdag van 14.00 - 17.00 uur.

Waar:

Tegels Informatie Punt (TIP), Kerkstraat 2A, Tegelen.

Over:

al uw vragen over wonen, welzijn, werk en zorg.

www.samenzijnwijvenlo.nl
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