
Onze raadsleden:
Lonneke Janssen, Duran Yildiz, Chantal Theunissen, 
Leon van den Beucken, Tugba Özkaya 
Luud Pieko (fractie voorzitter)

www.EENLokaal.nl

Nieuwsbrief Steyl, nummer twee: Begroting

EENLokaal brengt een nieuwsbrief bij u thuis met berichten over wat wij zoal als 
fractie in de gemeenteraad doen. Wij zullen u deze nieuwsbrief met enige regel-
maat bezorgen. EENLokaal is de grootste fractie in de gemeente en vormt 
samen met PvdA, SP, GroenLinks en 50PLUS de coalitie. 

Begroting 2021-2024
Sinds het aantreden, waar een bijna lege schatkist werd aangetroffen, heeft 
deze coalitie de zaakjes financieel weer goed op orde! Hieronder een overzicht 
van de inkomsten en uitgaven van de gemeente Venlo en de belangrijkste 
projecten voor de komende jaren:

De motie van EENLokaal voor het plaatsen van fietsbewegwijzering in de buiten-
gebieden, in aansluiting op de Duitse bewegwijzering, werd unaniem aangeno-
men en stemde de gehele Raad in met deze begroting. Een paar van de belang-
rijkste zaken die we gaan uitvoeren:

• het voortbestaan van het Missiemuseum is veilig gesteld
• er wordt meer geïnvesteerd in verkeersveiligheid
• komende jaren blijft de belastingcapaciteit ruim onder de streefwaard van <105%
• het nieuwe zwembad in Blerick verschijnt aan de horizon
• er wordt fors geïnvesteerd in de Vastenavondkamp
• winkelcentra in de kernen worden versterkt
• de bibliotheek kan zich verder ontwikkelen
• er komt meer en betere preventie bij de Jeugdzorg in het Sociaal Domein
• strengere handhaving op illegaal parkeren van vrachtwagens in de wijken en kernen
• bezuinigingen op subsidies worden teruggepompt in de sector, er komt 1,3 miljoen  
     beschikbaar om de eventuele negatieve effecten van de herijking te repareren
• de hondenbelasting wordt dit jaar opnieuw met 10% verlaagd, zoals beloofd
• het percentage externe inhuur van de totale loonsom daalt verder
• de woonlasten voor woningeigenaren stijgen de komende twee jaar niet
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De pandemie die momenteel de hele wereld in haar 
greep heeft, zal zonder enige twijfel ook Venlo raken, 
hoe hard weten we niet, we kunnen alleen van alles 
bedenken. Venlo mag zich er dan ook met dit college 
op verheugen dat naast het weer krachtig op orde 
brengen van de financiën en het reserveren van twee 
miljoen voor COVID-19 tegenvallers, we ook nog een 
weerstandsvermogen hebben dat ons in staat stelt 
verdere risico’s op te vangen. Inmiddels hebben we in 
de financiële tussenrapportage, de FinRap, kunnen 
lezen dat we aan het eind van het jaar een positief 
resultaat van 6,2 miljoen kunnen verwachten. 
Voorzitter. EENLokaal is trots op onze partners, 
ambtenaren, wethouders en deze raad. Een knap 
staaltje werk, een resultaat waar we ondanks deze 
lastige periode een diepe buiging voor elkaar mogen 
maken, petje af!
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Waterloostraat. 
Op de Roermondsweg vanuit Belfeld, mag er sinds kort weer linksaf afgeslagen 
worden naar de Waterloostraat. De bekende blauwe borden met witte pijl die 
een verplichte rijrichting aangaven, zijn door de gemeente verwijderd. De 
gemeente heeft laten weten dat door de aanleg van de A74 de verkeersdruk op 
de Roermondsweg is afgenomen, waardoor de bebording weg kon. Aanwonen-
den maken zich zorgen over de verkeersveiligheid en de toename van verkeers-
drukte in het gebied op en rond de Waterloostraat. Zij hebben een bezwaar-
schrift ingediend en zijn in gesprek met de gemeente. Kijk eens naar een paar 
filmpjes die de omwonenden maakten op onze website www.eenlokaal.nl. 
Wordt vervolgd…

Rijksmonumenten
Alle 82 rijksmonumenten in Tegelen en Steyl worden beschreven en in beeld 
gebracht. Heemkundige Kring Tegelen komt met een boek met daarin monu-
menten zoals de tuin van de Roze Zusters op Steyl, die voor het eerst in 1896 
een camera toelieten in hun domein. De verborgen parels zijn samengebracht 
in een meer dan honderd pagina’s dik boek onder de titel Kerken, kloosters en 
kastelen. Het meer dan honderd pagina’s dikke boek is vanaf 8 november te 
koop, maar kan ook besteld worden via de webshop van de heemkundekring op 
www.hktegelen.nl.

Middeltweg
Het is een veel gebruikte doorgaande route voor fietsers en wandelaars. De 
bewoners aan de Middeltweg hebben al jaren last van auto’s die elkaar te snel 
willen passeren en daarbij allerlei capriolen uithalen. EENLokaal raadslid Luud 
Pieko heeft met de gemeente contact opgenomen en er is toegezegd dat bij het 
eerstvolgend regulier onderhoud aan de Middeltweg er verkeersremmende 
maatregelen worden genomen om de snelheid te verlagen.

Kruisweg
In de oude kapel van klooster St. Gregor werkt kunstenaar Dick Evers aan een 
kruisweg, waarin hij een eigen interpretatie geeft van de lijdensweg die Jezus 
heeft afgelegd in de laatste uren van zijn leven. Met Pasen moet het kunstwerk 
klaar zijn. Samen met zijn vroegere leermeester Jacques Spee uit Obbicht wordt 
er gewerkt aan vierkante panelen van anderhalve meter hoog en breed. “Af en 
toe loopt Jacques binnen om er een keurende blik op te werpen”. Inspiratie 
deed hij op tijdens retraites in Monastère de Chevetogne in de Ardennen en 
Abdij St. Benedictusberg in Vaals. „Gemiddeld twee keer per jaar laat ik me een 
week ‘opsluiten’ om me te onderwerpen aan het Spartaanse kloosterleven. 
Iedere ochtend om vijf uur op.” Evers en zijn Brabantse pupil zijn streng katho-
liek opgevoed, maar geen van beiden praktiserend. Dick lachend: „Als ik op 
retraite ga, zeg ik tegen de paters dat ik cultuurkatholiek ben. Ik ben lid van het 
kerkkoor geweest, maar mocht van de dirigent vooral geen geluid maken. Wel 
heb ik grote bewondering voor de rol van de kerk in de samenleving, dat 
fascineert me.” Met Pasen 2021 wordt de Steyler kruiswegstatie voor het eerst 
tentoongesteld in het nabijgelegen Limburgs Schutterijmuseum. Daarna gaat 
de expositie op reis.

Waterloostraat
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Middeltweg

Heb je ook nieuws of leuke “weetjes” over Steyl?  
Wil je een vraag stellen, meedenken of meedoen? 
Stuur een e-mail naar raadslid Luud Pieko
l.pieko@eenlokaal.nl of bel hem gewoon even op! 
06 3082 8967 
Lid worden? Ga snel naar www.eenlokaal.nl

 
  Luud Pieko           Frans Schatorjé
                               Wijkwethouder Steyl, Tegelen,

                                       Op de Heide en Belfeld

Tenslotte
De Coronacrisis houdt ons allemaal in de houtgreep 
en beperkt onze bewegingsvrijheid. Dit jaar niet met 
z’n allen gezellig aanschuiven bij het kerstdiner en 
geen vuurwerk afsteken. EENLokaal wenst iedereen 
toch prettige feestdagen en een gelukkig, maar vooral 
gezond 2021. Maak er wat moois van, let op elkaar en 
blijf verstandig en gezond!


