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Nieuwsbrief Steyl, nummer één: nazomer 2020

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. EENLokaal heeft twee 

wethouders; Frans Schatorjé en Ad Roest.

Kadernota, op weg naar de begroting!

Twee jaar na de verkiezingen, waar EENLokaal als grootste partij uit de bus 

kwam, is er na jarenlange tekorten nu 6,5 miljoen euro voordelig resultaat; een 

geweldige prestatie van alle betrokkenen! In de Kadernota hebben we ook dit 

jaar het college weer laten weten wat we belangrijk vinden en wat we willen 

terugzien in de begroting aan het eind van dit jaar. Gaan we het allemaal aan 

broodnodige zaken uitgeven of bewaren we het voor het geval er zich tegenval-

lers voordoen, zeker gelet de onzekere situatie rond de Coronacrisis. Ons 

voorstel is om beide te doen; een reservering van twee miljoen voor de gevolgen 

van de Corona-crisis én bijna acht ton voor verenigingenplus het repareren of 

verbeteren van een aantal andere zaken. Een paar thema’s waar we extra geld 

voor willen uittrekken:

� Versterking van zelfredzaamheid en terugdringen van eenzaamheid.

� Voorkomen van armoede in het algemeen, maar vooral die bij kinderen.

� Beter groenonderhoud en schonere wijken, dorpen en kernen.

� Verbetering Verkeersveiligheid

� Meer culturele instellingen buiten het centrum van Venlo.

� Verlaging hondenbelasting van 10% voor 2022 al in 2021 laten ingaan

Het wensenlijstje is dus ingediend en eind van het jaar zullen we ons opnieuw 

volop inzetten om dit gerealiseerd te krijgen. “Hopelijk hebben we dan ook een 

beter beeld van wat de coronacrisis doet met onze gemeente, de inwoners, 

ondernemers. En weten we wat er van de Rijksoverheid verwacht kan worden”, 

aldus onze fractievoorzitter Luud Pieko. Bij de kadernota en de begrotingsbe-

handeling is fractievoorzitter Luud onze vaste woordvoerder. 

Motie: “Een krachtige vuist tegen vervuiling”

Steeds vaker zien we zakken huisvuil, afgedankte meubels, bouwafval en drugs-

afval in de natuur en buitengebieden. In plaats van het rijden met de aanhanger 

naar het milieustation, wordt het afval door een toenemend aantal mensen 

naar het bos gebracht. We hebben voor de zomervakantie een motie ingediend 

“krachtige vuist tegen vervuiling”. Het college van B&W wordt opgeroepen een 

landelijke lobby te starten om bij het Rijk te bewerkstelligen dat de gemeente 

voortaan de hoogte van de boetes zelf kunnen bepalen en dat het verkregen 

geld binnen de gemeenten uitgegeven kan worden aan de bestrijding van het 

probleem. De motie werd unaniem aangenomen in de gemeenteraad en we 

houden de ontwikkelingen scherp in de gaten. 

Lelijke vangrail. 

Plotseling waren ze er; lelijke stalen vangrails op Nabben, op de plek waar je de 

Aalsbeek oversteekt. Daar waar eerst forse stenen lagen, de zogenaamde 

“varkensruggen”, zien we nu deze ontsierende constructies. Lelijk. Raadslid 

Luud Pieko heeft al een klacht ingediend bij de stadsdeelmanager en het wach-

ten is nu op wat er gaat gebeuren. 
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Onze raadsleden:

Lonneke Janssen, Duran Yildiz, Chantal Theunissen, 

Leon van den Beucken, Tugba Özkaya 

Luud Pieko (fractie voorzitter)
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De vangrail op Nabben op de plek waar je de 

Aalsbeek oversteekt

Wij vragen u de gemeente te bellen 14077, een mailtje 

te sturen naar info@venlo.nl of de BuitenBeter app te 

gebruiken en dumpafval zo te melden. 

Dan wordt het sneller opgeruimd dan bij enkel het 

plaatsen van een foto via de sociale media. 



www.EENLokaal.nl

 

Reuzenbank

EENLokaal wethouder Frans Schatorjé gaat regelmatig de wijken in om zelf te 

ervaren wat er zoal gebeurt. Tijdens een rondje Tegelen en Steyl nam hij ook een 

kijkje bij de `Reuzenbank` bij het veer naar Baarlo. De bank is een kunstwerk, 

geplaatst door de Provincie Limburg om de fietsroutes langs de Maas nóg 

aantrekkelijker te maken. In totaal worden 10 van deze `overmaatse` objecten 

aan de fietsroute toegevoegd.  

Subsidies

De gemeente Venlo heeft een subsidieregeling voor het afkoppelen van de 

regenpijp. Het hemelwater  gaat dan niet meer het riool in maar loopt `vrij` af 

en kan gebruikt worden om het de tuin te besproeien, door het water bijvoor-

beeld op te vangen. Op die manier gaan we slimmer met water om en dragen we 

ons steentje bij om Steyl groener en hittestressbestendiger te maken. Bezoek 

de volgende pagina en maak snel een afspraak!           

https://www.venlo.nl/afkoppelen-regenwater-subsidie

 

De reuzenbank bij het veer naar Baarlo  
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Subsidie voor het afkoppelen van de regenpijp

Heb je ook nieuws of leuke “weetjes” over Steyl?  

Wil je een vraag stellen, meedenken of meedoen met 

EENLokaal? 

Stuur een e-mail naar raadslid Luud Pieko, 

l.pieko@eenlokaal.nl of bel hem gewoon even op! 

Tel. 06-30828967 

Of wil je lid worden; zie www.eenlokaal.nl

 

  Luud Pieko

Het Missiemuseum

Door het komende vertrek van de conser-

vator en de huurkosten vanaf 2022 leek de 

toekomst van het Missiemuseum in gevaar 

te komen. 

Voor het jaar 2020 nemen de gemeente en 

het Missiemuseum nu de extra te verwach-

ten kosten ieder voor de helft voor hun 

rekening. Beide partijen zorgen ervoor dat 

het Missiemuseum in zijn huidige vorm 

open kan blijven. Daarnaast worden voor 

2021 voorstellen uitgewerkt, met als doel 

dat het Missiemuseum de overgang kan 

maken naar een zogeheten “toekomstbe-

stendig museum”. 

“Het was lang onzeker hoeveel dagen we 

nog open konden blijven, maar we kunnen 

gelukkig door. De gemeente pakt een deel 

op en we gaan zelf voor het andere deel 

creatieve oplossingen bedenken om verder 

te werken aan het behoud van ons unieke 

museum. Voor nu gaan we het doen met de 

financiële middelen die we aangereikt 

krijgen”, aldus Hein Jacobs, penningmees-

ter van het missiemuseum. “We kunnen in 

ieder geval weer vooruitkijken”. 


