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Herman van den Eertwegh van 

Incluzio legde bezoekers van 

de klimaatmarkt op Burendag 

uit wat Buurtbudget Venlo 

betekent. Hij vertelde dat de 

gemeente 140.000 euro geeft 

aan de wijk Op de Heide. Ook drie 

andere wijken in Venlo krijgen 

dat bedrag, omdat de gemeente 

vindt dat wijkbewoners zelf 

het beste weten wat hun buurt 

nodig heeft. 

De bewoners van deze wijken 

mogen dus zelf bepalen waar 

ze het geld aan willen besteden. 

Ze kunnen bijvoorbeeld een deel 

geven aan verkeersveiligheid of 

het mooier maken van de buurt. 

Of ze vinden dat een deel van 

het geld naar jeugd en jongeren 

moet, of naar senioren of het 

omgaan met elkaar. Er zijn meer 

dan tien thema’s waar het geld 

over verdeeld kan worden. 

Op maandag 1 november is de eerste bijeenkomst over 
Buurtbudget in Huis van de Wijk De Glazenap.

Bewoners die 13 jaar of ouder zijn en die zich hebben 

opgegeven, kunnen dan samen overleggen hoe het geld over 

de thema’s verdeeld moet worden. Ze kunnen bijvoorbeeld 

vinden dat er 8000 euro naar ‘Groen’ moet en 12.000 euro 

naar ‘Sport en bewegen’, om maar wat te noemen. 

Zo wordt het totale bedrag van 140.000 euro verdeeld. 

Wees vooral niet bang om te komen. Het is gezellig, er wordt 

gepraat in kleine groepjes en u hoeft geen zaal toe te spreken. 

En uw mening en ideeën doen ertoe!

Ideeën 
Als duidelijk is hoeveel geld beschikbaar is voor de 

verschillende thema’s, mogen alle bewoners van Op de Heide 

tot half januari gaan nadenken en ideeën inleveren. Tijdens 

een tweede bijeenkomst in De Glazenap, begin februari, 

wordt dan op die ideeën gestemd. Alle bewoners van dertien 

jaar en ouder mogen hier aan meedoen. 

En dan hebben bewoners, gemeente en eventuele andere 

partners tot het eind van het jaar de tijd om samen de 

projecten uit te voeren. Bij zoiets als het aanleggen van een 

‘rammelstrook’ op de weg hoeven buurtbewoners natuurlijk 

OP DE HEIDE KRIJGT 140.000 EURO: 
DENK EN DOE MEE!

Herman van den Eertwegh van Incluzio (midden) gaf op Burendag informatie over Buurtbudget. 

Een speeltuin waar ook kinderen met een handicap fi jn kunnen spelen, een verkeerscamera of drempel bij het zebrapad 
tegenover supermarkt Plus, een Cruyff Court en mega-trampoline. Het zijn maar een paar ideeën die zaterdag 25 september 
opborrelden bij de kraam van Buurtbudget Venlo en welzijnsorganisatie Incluzio op Burendag.
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NIEUWS VAN HET TEGELS INFORMATIE PUNT (TIP)
Het Tegels Informatie Punt (TIP) is weer meerdere dagen per week geopend.

U kunt met of zonder afspraak binnenlopen en uw vraag stellen aan een vrijwilliger van Tip of een vrijwilliger van het Informatie en 

Adviespunt Tegelen of aan een professional van Incluzio.

De openingstijden zijn:

Maandag van 14.00 uur tot 17.00 uur

Dinsdag van 10.00 uur tot 13.00 uur

Woensdag  van 10.00 uur tot 13.00 uur, dan zijn ook de vrijwilligers van SeniorWeb aanwezig om u te helpen met vragen over gebruik 

Internet, tablet etc.

Donderdag  van 14.00 uur tot 17.00 uur. In de even weken zijn de leden van het buurtteam om 15.00 uur aanwezig 

   (wijkagent, gemeente Venlo, buurtcoach, Proteion).

U kunt binnenlopen en uw vraag stellen of bellen met 06 837 82 089 voor het maken van een afspraak.

niet te helpen, maar bij heel veel andere 

projecten kunnen zij best een handje 

helpen. Het is echt de bedoeling om 

gezamenlijk aan de slag te gaan. Daarom 

was op Burendag in de kraam ook te lezen: 

Samen bouwen we aan Op de Heide!

Website
Dan nog even dit. Vanaf 22 oktober is op de 
website buurtbudget.venlo.nl ook Op de 
Heide te vinden. Daar kunt u zich digitaal 

aanmelden. Maar een aanmeldbriefje 

invullen kan ook. Dit formuliertje vindt u 

in de folder van Buurtbudget die u bij deze 

Nieuwsbrief in de brievenbus krijgt. 

Het briefje kunt u inleveren in de houten 

‘schatkist’ die vanaf 22 oktober klaarstaat 

in supermarkt Plus Verbeeten. 

De stem van mensen die in de eerste en 

tweede ronde via de website stemmen, telt 

voor de helft mee. De stem van mensen die 

naar De Glazenap komen, telt volledig mee. 

Dat is omdat het sámen overleggen en 

sámen beslissingen nemen heel belangrijk 

wordt gevonden door de gemeente. En zeg 

nou zelf: het is toch veel leuker en gezelliger 

om samen met anderen een klus te klaren? 

Denk mee, doe mee:

samen bouwen 
we aan Op de Heide! 

Het jeugdorkest van Sempre Avanti verzorgt de muzikale noot tijdens de markt

De winnaar van de gratis elektrische fiets werd mevrouw Marian Verbunt, Windhond 
15 (beneden Hei)
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Tijdens de Klimaatmarkt op zaterdag 25 september 

2021 is het Klimaatakkoord voor onze wijk onder-

tekend door de volgende partijen: de Werkgroep 

Wijkzaken, basisschool de Toermalijn, Huis van de 

Wijk De Glazenap, Jongerencentrum Picus, Stich-

ting Emmaus, Sempre Avanti, supermarkt Plus Ver-

beeten, Stichting KanDoen Cocon en de Stichting 

Wijkbus Op de Heide. 

Vervolgens werd het akkoord onder de titel Ak-

koord van Morgen aangeboden aan wethouder 

Frans Schatorjé van de gemeente Venlo en de heer 

Rik Leenders van Antares. De komende jaren zullen 

alle partijen gaan samenwerken om de acties ge-

noemd in het Klimaatakkoord samen uit te voeren.

SCHAAKCURSUS KRIJGT VERVOLG

De Tegelse Schaak Vereniging (TSV) start in het najaar een nieuwe 

cursus voor beginnende clubschakers. Door de coronamaatregelen 

hebben ook de schakers het niet gemakkelijk  gehad. Er werd wel veel 

gespeeld via het internet, maar echt tegenover iemand zitten aan een 

schaakbord was helaas niet mogelijk. 

Nu de 1,5 meter regeling niet meer van kracht is kan er weer een 

schaakcursus gegeven worden.

Op dinsdag 26 oktober is er een kennismaking die om 18.30 uur van 

start gaat in het ontmoetingscentrum en circa een uurtje duurt. U  

krijgt dan alle informatie over de opzet van de cursus die in totaal 12 

weken duurt. Ook het lesmateriaal krijgt u op die dag uitgereikt. 

Deelname aan de cursus, die wordt verzorgd door gediplomeerd 

schaaktrainer Henk van Nieuwenborg, is gratis en ook het lesmateri-

aal wordt door de TSV beschikbaar gesteld. Het plan is om op dinsdag 

2 november om 18.30 uur te starten in ontmoetingscentrum De Gla-

zenap. Aansluitend, om 20.15 uur kunnen de cursisten in de grote zaal 

aanschuiven om een wedstrijd te spelen tegen een van de leden van 

de schaakvereniging of een partijtje onder elkaar.

Reserveer alvast een plekje door te bellen met Piet Hoeben, voorzitter 

van de Tegelse Schaak Vereniging: 06-34015403.

Tot ziens!

Henk van Nieuwenborg

Namens Plus Verbeeten ondertekent Jan Verbeeten het Klimaatakkoord voor de wijk
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‘’Klimaathappen’’‘’Klimaathappen’’
Ik was, net als u beste lezer, 

zeer nieuwsgierig toen ik 

hoorde dat in plaats van 

de zogenaamde jaarlijkse 

Burendag in onze wijk er 

op zaterdag 25 september 

in en rond het ontmoet-

tingscentrum, een grote 

klimaatdag, met alle toe-

ters en bellen georgani-

seerd zou worden. Zouden 

de vette hamburgers, de 

alom geprezen braadwor-

sten, weggespoeld met over-

heerlijke biertjes, of heerlijk fris, 

koffi e of thee worden vervangen 

door kramen vol klimaatlekkers? Ik kon 

er mij helemaal niets bij voorstellen. Toch 

thuis maar eerst een kopje bouillon  en een cracker 

naar binnen gewerkt en zie daar, ik kon er weer even tegen. 

Gelukkig woon ik op een steenworp afstand dus als het zou tegenvallen was ik snel weer terug in 

mijn eigen energie slurpend stulpje. Vol goede moed en in een schoon shirt toog ik om circa 11.20 

uur naar het grote klimaatspektakel op het plein voor de Plus. ‘’Lekker zunke, lekker windje, lekker 

waerke’’, fl oot ik vals, maar met een warm hart. Geen streepje zon en slechts 14 graden op de Kerspel-

straat voorspelde niet veel goeds. De grootste energieleverancier liet op dat moment zwaar verstek 

gaan. Op het plein voor de Plus viel ik van de ene verbazing in de andere en was onder de indruk van 

de energie die alle deelnemende standhouders uitstraalden. In een gemoedelijke sfeer kregen de 

bezoekers alle informatie over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, ener-

giebesparing en ga zo maar door. Te veel om op te noemen. Bij de infostand van de Toermalijn  kregen 

de wijkbewoners alle informatie over de op stapel staande verbouwing. De bewoners en de ouders 

van de kinderen worden dan ook intensief betrokken bij alle veranderingen op en rond de school. 

Mensen die denken dat ze iets voor de school en de kinderen kunnen doen, mogen zich melden bij 

de Toermalijn. Op de vrolijke klanken van Harmonie Sempre Avanti kwam er steeds meer sfeer in 

het buitengebeuren. Koffi e en thee en overheerlijk wafels in alle maten en soorten vonden gretig 

aftrek bij de vele honderden bezoekers die de Klimaatmarkt die zaterdag bezochten. Overal groepjes 

mensen die antwoord kregen op alle vragen. De standhouders haalden zichtbaar alles uit de kast om 

de bezoekers van alle relevante informatie te voorzien. Informatie en uitleg, daar waren ze ook voor 

gekomen. De zoektocht naar ander lekkers duurde die zaterdag zeer kort. Geen vette hamburgers, 

kroketten of frikandellen, geen worsten, maar wel Marokkaanse suikerkoekjes. Gelukkig had de Plus 

ook medewerkster Monique ingeschakeld om alle gasten op een bekertje Yoghurt uit eigen streek te 

verrassen. Fruitjes op de lekkernij gaven extra kleur aan het toetje. Gratis en gezond. 

Veel wijkbewoners, waaronder Hans Pelzer, oudvoetballer van Tiglieja en Sportclub Irene. Hij maak-

te in 1972 de overstap van Tglieja naar VVV, bezocht samen met zijn vrouw de markt. Op de vraag 

of ze iets hadden opgestoken antwoordde Hans: “We wisten niet wat we voorgeschoteld zouden 

krijgen, maar het was zeker een zinvol uurtje. We hebben er veel van opgestoken.’’ Zijn echtgenote 

knikte instemmend. Ook mevrouw Janssen van de benedenhei had niets dan lof over de opzet van 

de informatiedag. Met een doos vol nuttige artikelen om de energiekosten te drukken zou ze even 

later de berg weer af fi etsen met een doos meevallers van maar liefst 70 euro in de fi etstas. ‘’Het 

was voor mij ook een van de eerste uitjes en ik heb er echt van genoten,’’ klonk het tevreden. Na-

tuurlijk was het ook druk bij de stand waar zomaar een elektrische fi ets kon worden gescoord. Je 

moest om er voor in aanmerking te komen wel in het postcodegebied 5932 wonen. Toen in de loop 

van de middag de zon de bezoekers op extra warmte trakteerde kon de middag niet meer kapot. 

Het kwikstreepje klom snel naar 24 en toen werd het pas echt  druk rond de Glazenap. Nadat eerder 

die middag het klimaatakkoord was getekend, kon de balans om 16.00 uur worden opgemaakt. De 

meeste bezoekers waren zeer tevreden over de opzet van deze leerzame dag. Een pluim voor de 

organisatie, de vrijwilligers en alle standhouders!

Henk van Nieuwenborg


