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Met veel voldoening biedt de dorpsraad 
van Hout-Blerick de inwoners weer een 
wijkkrant aan. Wij hopen dat u hem met 
veel plezier leest. 
Zoals u weet bestaat de dorpsraad maar uit 
twee personen. Dit is te weinig en we kunnen 
niet meer doen dan informatie vragen aan 
de gemeente en adviezen geven. We zijn 
niet in staat ergens druk achter te zetten. 
De dorpsraad wil daarom graag met de 
inwoners van het dorp overleggen hoe we 
het beste verder kunnen gaan. Daarom is 
er donderdag 11 april om 20.00 uur een 
bijeenkomst in het AC Zalzershaof. Voor 
deze bijeenkomst zijn alle inwoners van het 
dorp uitgenodigd. Nadere informatie is te 
vinden op de website van de dorpsraad.
 Omdat er waarschijnlijk maar geld zal zijn 
voor twee wijkkranten zal de website van 
de dorpsraad een belangrijkere plaats 
krijgen in het contact met de bewoners van 
het dorp. Daar zal de nieuwste informatie 
van de dorpsraad te vinden zijn. Ga dus 
regelmatig ga kijken op de website van de 
dorpsraad, www.dorpsraadhout-blerick.nl. 
Wij hopen dat er op 11 april veel inwoners 
van Hout-Blerick aanwezig zullen zijn.

Met vriendelijke groet,
Gijs Janssen
Voorzitter dorpsraad Hout-Blerick.

Straove
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Op de onlangs gehouden druk bezochte jaarver-
gadering heeft HBSV weer diverse jubilarissen ge-
huldigd. Tijdens de vergadering sprak algemeen 
voorzitter Jan Fila de jubilarissen met mooie woor-
den toe. Tevens kregen zij de bijbehorende speld-
jes en een plaquette uitgereikt. 

De volgende mensen werden in het zonnetje gezet:

Jo van Knippenberg 
Jo is al meer dan 70 jaar lid van HBSV. In zijn actieve 
carrière was Jo jarenlang speler van het 1e. Daarna 
maakte hij de overstap naar de veteranen. 
Jo heeft tevens zitting gehad in het jubileumcomité 
t.g.v. het 50 jarig bestaan van onze vereniging. Jo 
kreeg de gouden speld, een briljant en een plaquette 
uitgereikt.

Jo Rutten en Harrie Huijs
Jo is 61 jaar lid van de vereniging.Jo die bekent 
stond als een “draufgänger” heeft voornamelijk in la-
gere elftallen geacteerd. Zijn kenmerken waren strijd 
en inzet. Jo was ook jarenlang lid van de veteranen, 
niet als speler maar voor de ontspanning. Jo kreeg 
ook de gouden speld, een briljant en een plaquette 
uitgereikt.

Harrie Huijs
Harrie is al 50 jaar lid van HBSV. Hij speelt er al van-
af zijn prille jeugd en dat doet hij nog steeds (bij de 
veteranen). Harrie’s handelsmerk is zijn snelheid. 
Zelfs op respectabele leeftij loopt hij de jonge gasten 
nog het licht uit de ogen. Samen met Gé Ummen-
thun zijn zij de 2 oudste actieve spelers van de ver-
eniging. Harrie ontvang hiervoor een gouden speld.

Korfbal
Daarna was het de beurt aan de jubilarissen van de 
afdeling korfbal: Joep Gielen en Wilma Hendriks. 

Joep is als 40 jarig lid een icoon binnen onze korfba-
lafdeling. Hij is voor zijn vele verdiensten ook al Ko-
ninklijk onderscheiden. Hij was jarenlang voorzitter 
en secretaris van de korfbalafdeling, tevens is hij 
trainer geweest van het 1e. Zijn grote hobby is het 
scheidsrechter gebeuren, hij fluit nog regelmatig 
wedstrijden op hoog niveau. Ook is hij nog actief op 
bondsniveau, momenteel is hij regiovoorzitter van de 
regio Noord-Limburg. Joep ontvangt hiervoor de zil-
veren speld. 

Wilma Hendriks is 25 jaar lid van onze vereniging. Zij 
is jarenlang speelster geweest van de recreanten. Na 
haar actieve carrière is zij gestart als begeleidster 
van onze korfbaljeugd. Wilma krijgt hiervoor de bron-
zen speld.

Voetbal
Hierna was het de beurt aan de 40 jarige jubilarissen 
van de afdeling voetbal: Frans Keunen, Jeu Rutten 
en Hay Janssen.

Ons erelid Frans Keunen is al 42 jaar lid van HBSV. 
Frans heeft binnen de vereniging een behoorlijke 
staat van dienst. Hij heeft de gehele jeugdopleiding 

HBSV zeT JuBIlaRISSen In HeT zOnneTJe!
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doorlopen en als seniorlid gespeeld in het 1e, 2e en 
lagere elftallen. Ook op het gebied van vrijwilligers-
werk heeft hij zijn sporen verdiend. Jarenlang was 
Frans secretaris van de jeugdafdeling, algemeen se-

cretaris, algemeen voorzitter en in zijn vrijwilligersna-
dagen nog voorzitter van de PR commissie. Frans 
ontvangt hiervoor de zilveren speld.
Jeu Rutten is 41 jaar lid van HBSV. Jeu heeft de hele 
jeugd doorlopen en bij de senioren gespeeld. Hij is 
tevens actief geweest als jeugdleider en als grens-
rechter bij het 1e. Tevens heeft Jeu veel werk verricht 
voor `de vrienden van HBSV`, een groep sponsoren 
die de club een warm hart toedraagt. Jeu ontvangt 
de zilveren speld.

Hay Janssen is 40 jaar lid van HBSV. Hay heeft jaren-
lang met veel plezier gespeeld in de lagere elftallen. 
Als vrijwilliger heeft hij in die jaren zich samen met zijn 
team ingespannen om de 6-kamp op de Watermeu-
lefeesten goed te laten verlopen.

Jubilarissen
Als laatste was de groep 25 jarige (of meer) jubila-
rissen.

Mat Rutten is al 31 jaar lid. In tegenstelling tot vele 
andere jubilarissen heeft Mat niet in de jeugd van 

HBSV gespeeld. Hij kwam op latere leeftijd over van 
SVB. Hij heeft jarenlang in het 1e gespeeld en is nu 
nog actief bij de veteranen. Als vrijwilliger werkt hij 
ook nog regelmatig in de kantine.

Hans van Erp, 28 jaar lid, is ook op later leeftijd bij de 
club terecht gekomen. Hij kwam over van Venlosche 
Boys. Ook hij speelde jarenlang in het 1e en in zijn 
nadagen is ook hij actief bij de veteranen. Samen met 
Jan Fila en Nico Jacobs heeft hij nog aan de wieg 
gestaan van de technische commissie. Hans is ook 
voorzitter geweest van de afdeling voetbal en nog 
een korte tijd voorzitter van de kantinecommissie. 

Ruud Helmers is 25 jaar lid van HBSV. Als actief voet-
baller heeft hij de jeugd doorlopen en in het 1e ge-
speeld. Ruud was een talent. Hij heeft dan ook nog 
bij VVV en bij Gladbach gespeeld. Ruud is al jaren 
actief als jeugdleider.

Bart Derichs (25 jaar lid) Bart heeft de jeugd dool-
open en in het 2e en lager gespeeld. Als vrijwilliger is 
hij leider geweest van het 2e en tegenwoordig is hij 
leider van het 4e. Bart heeft ook jarenlang deel uit 
gemaakt van de PR commissie. 

Ook Mark Engels is al 25 jaar lid van HBSV. Mark 
heeft ook de complete jeugd doolopen en een aantal 
jaren actief gevoetbald bij de senioren. Als vrijwilliger 
was en is Mark jeugdleider en leider van het 3e. 

Mat, Hans, Ruud, Bart en Mark ontvingen de bronzen 
speld.

Na afloop werd er door de jubilarissen na lang nage-
praat over hun leuke tijd binnen HBSV.
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HOnDenuITRenPleK In HOuT BleRICK

aanVRagen PROJeCTgelD
Er is dit jaar weer projectgeld beschikbaar voor het uitvoeren van zaken die het leven in het dorp Hout-Blerick 
aangenamer kunnen maken.  Het is niet veel  maar een beetje slim besteed kan er toch iets mee bereikt wor-
den. De dorpsraad vraagt iedereen weer om ideeën.  Als iemand een idee heeft om het leven in het dorp 
prettiger  te maken neem contact op met de dorpsraad en leg hen het idee voor.  De dorpsraad zal dan helpen 
met de aanvraag en bepleiten bij de gemeente dat het geld aan de voorgedragen projecten besteed gaat 
worden. Heb je een idee? Neem contact op met de dorpsraad.

Het zal u wel opgevallen zijn dat er de laatste tijd 
nogal wat actie is op de Helmusweg. Vrachtauto’s 
rijden af en aan. We weten dat er een hondenuit-
renplek komt ,maar om meer informatie over het 
project te krijgen, hebben we de gemeente ge-
vraagd voor een nadere toelichting.

In onderstaand bericht kunt U lezen wat er gaat ge-
beuren en hoe het er uit zal 
gaan zien binnenkort.

“De groenaannemer, Dol-
mans Landscaping, is hard 
aan het werk met de uitvoe-
ring van het plan aan de Hel-
musweg. Op de tekening 
kunt U zien hoe alles er uit 
komt te zien.
De grond die bij de Helmus-
weg wordt aangebracht is 
grond die vrijkomt bij het ont-
graven van een heel groot ta-
lud bij wijk Vossener. Het 
meeste is inmiddels getrans-
porteerd waardoor het talud 
afgewerkt kan worden.
Het is de bedoeling dat op de 
helling een bloemweidebe-
groeiing wordt gecreëerd met her en der bosjes be-
groeiing van brem en diverse soorten bomen. Voor 
o.a. vogels en insecten (bijen en hommels) zal de in-
richting van toegevoegde waarde zijn. Langs de ge-
luidswal langs de hele A73 komen lindebomen te 
staan. De bomen filteren het zonlicht wat via de scher-

men weerkaatst. Daarnaast zullen de bomen na ver-
loop van tijd vanaf de snelweg te zien zijn. Onder aan 
het talud zal een hondenuitrenplek en een looppad 
worden gemaakt. Het is een rustige plek die iets tegen 
de helling op zal lopen.
Bomen die worden toegepast zijn zilverlindes, zoete 
kers en ruwe berk. In de hondenuitrenplek komen een 
tulpenboom, moseik en rode els te staan. De bomen 

kunnen hier mooi vrijuit groeien.” 

Nu moeten we nog hopen op mooi , groeizaam weer 
en we wensen alle hondenbezitters een fijne plek om, 
mét hun hond,  te mogen  genieten.

OPROeP
gevonden in de Moutzhofweg: een bril, zo te zien een damesbril.

Reacties naar de redactie of pieteria@gmail.com.
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STRaOVe

Stroave is Rock. De grote drijfveer van de band is 
ongetwijfeld het neerzetten van een stevige rock 
sound.

Ook laat Stroave zich beïnvloeden door andere genres, 
met hier en daar vleugjes pop, metal en blues. De muziek 
van de band is hierdoor krachtig en gedreven, maar ook 
herkenbaar en toegankelijk.

De band werd in 2005 opgericht door de broers Tim en 
Joë Seegers. In 2007 begonnen zij met het schrijven van 
eigen werk onder de naam Stroave. Tevens ontwikkelde 
zich vanaf dat moment een eigen en herkenbare stijl. 
Na enkele bandwisselingen eind 2009, heeft Stroave 
zijn vaste bezetting gevonden met Tim Seegers (zang), 
Joë Seegers (basgitaar), Tom Lormans (lead gitaar) en 
Pieter Janssen (drums). Sinds begin 2013 is Tom Kahn 
toegevoegd als toetsenist van de band.

Het hart en ziel van de band ligt bij krachtige live 

zOnDag 14 aPRIl
eeRSTe HOuT-BleRICKSe 
BRIDgeKROegenDRIVe
Op zondagmiddag 14 april a.s. zal het gezellig 
druk worden in Hout-Blerick, want er zal er dan 
in diverse lokaliteiten in Hout-Blerick gebridged 
worden. 

De plaatselijke bridgeclub organiseert dan de eerste 
Hout-Blerickse bridge kroegendrive voor haar leden 
en introducés. Dankzij de medewerking van alle 
horecagelegenheden in Hout-Blerick wordt er dan 
op 6 locaties gekaart, o.a. in activiteitencentrum 
Zalzershaof, Café ‘t Getske, Café de Elzen, ‘t 
Spuithuuske en in de kantine van HBSV. De 
deelnemers spelen dan in iedere locatie 4 spellen, 
waarna ze, naar keuze te voet, per fiets of per auto 
weer naar de volgende locatie gaan. Na afloop kunnen 
de deelnemers om ca. 18.00 uur genieten van een 
uitgebreid warm en koud buffet in Zalzershaof, waar 
ook de prijsuitreiking zal plaatsvinden. Deelnemen 
kost € 30,00 per paar en de inschrijving staat open 
voor leden en introducés van bridgeclub Hout-
Blerick.

De bridgeclub Hout-Blerick, die inmiddels 120 leden 
telt, speelt op dinsdagmiddag om 13.30 uur en 
donderdagavond om 20.15 uur in activiteitencentrum 
“Zalzershaof” in Hout-Blerick. Bridgers die een keer 
willen komen kijken of meespelen zijn van harte 
welkom. Voor informatie over de Kroegendrive 
of over Bridgeclub Hout-Blerick: kunt u contact 
opnemen via tel. 077- 3822009 of 3230660.

performances. Zo speelde Stroave al op grote podia, 
waaronder ‘De Bosuil’, ‘013’, ‘Azijnfabriek’, ‘Perron 55’ en 
het ‘Solar festival’. De unieke sound die de muzikanten 
van Stroave ontwikkeld hebben laten ze nu horen op hun 
nieuwe EP ‘Long Way From Home’, die begin 2012 uit zal 
komen.

Na de zomer van 2012 was de band tevens te zien zijn 
in de Nederlandse speelfilm ‘Omega’ van Limax Film 
Productions. Daarin speelt Stroave live in een scène die is 
opgenomen in ‘De Oefenbunker’ te Landgraaf.
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PaSTOOR SnIJDeRS neeMT aFSCHeID

Toen wij in 2000 in Hout-Blerick kwamen wonen en onze kleine dochter al meteen voor een potje voetbal op het 
veldje werd uitgenodigd, zagen wij tot onze grote verbazing tussen de krioelende voetballertjes een fanatiek 
bewegende man in een lang zwart gewaad. 

Zijn witte boordje verraadde, dat het de pastoor van onze nieuwe parochie moest zijn. Het was alsof wij westerlingen 
in “Een dagboek met een herdershond” waren beland. Onze dochter ging te communie en werd vanzelfsprekend 
misdienaar. Zo verging dat menig kind. Na iedere mis kregen ze een Mars, maar niet zomaar. Pastoor Snijders wierp 
deze met effect in een boog zodat de traktatie met een duik nog net gevangen kon worden. Ook onze dochter keek al 
vanaf de preek uit naar dit spektakel. Dit heeft ze volgehouden tot het moment, dat zelfs na het omzomen haar habijt 
echt te klein was. Nu studeert ze in Maastricht en heeft ze van pastoor een paar stoelen voor haar studentenkamer 
meegekregen. En ook na de vraag “Pastoor kunt u me niet even naar het station brengen, dan kan ik nog net de trein 
halen?” zat ze twee minuten later bij hem in zijn VW.  

Op 9 juni zal pastor Snijders afscheid nemen van de parochies in Hout-Blerick, Blerick en de Boekend. Vorig jaar kreeg 
hij last van hartklachten. Ondanks medicatie bleven die klachten bij werkdruk en stress terugkeren. Hij heeft daarom 
het besluit moeten nemen een stap terug te doen. Zoals hij zelf zei: “Ik ben hier graag. En ik had altijd gedacht minstens 
tot mijn zeventigste door te gaan. Maar de gezondheid laat het niet meer toe”. Pastoor Haver heeft hem met nadruk 
gevraagd om beschikbaar te blijven om hier te assisteren. Hij blijft daarom wel in de buurt wonen. Na zijn afscheid 
verhuist hij naar Venlo. 

De afscheidsmis is in de St. Josephkerk in Hout-Blerick. Aansluitend is er een receptie in de Zalzershoaf. Datum wordt 
nog nader bekent gemaakt.

Wij danken pastoor dan ook voor zijn inzet en medeleven en zijn blij voor al die jaren dat hij onze pastoor mocht zijn. 

J. Helmer 
 

naTIVITaS WanDelTOCHT HOuT BleRICK
nog even en dan is het zover. aanstaande zaterdag start niet alleen de Venloop wandeltocht in Venlo maar 
ook de Familiewandeling in Hout-Blerick. 

Deze wandeling is bedoeld voor diegenen die graag willen lopen, maar voor wie de 25 km van de Venloop wandeling 
te zwaar is. De familiewandeling is 7,5 km en kan door vrijwel iedereen worden gelopen. Door de deelname wordt 
tevens het kinderproject van mama België op Flores gesteund. Als deze wandeling een succes wordt, overwegen de 
organisatoren samen met stichting Nativitas uit Horst, het volgend jaar weer een wandeling te organiseren.

Waar krijg u nu nog voor € 10 (kinderen tussen 4-16 jaar voor € 5):

• een kop koffie met een stuk Indonesische pandancake voor vertrek?
• een prachtige wandeling met routebeschrijving en kaartje?
• na afloop een kop soep waarbij men kan napraten bij gezellige livemuziek? 
• en een goed gevoel dat men hulpbehoevende kinderen steunt?

Vertrek bij Zalzershaof, Zalzerskampweg 64, Hout-Blerick tussen 13.00 en 14.00 uur. Voor meer informatie en 
inschrijving zie www.kinderenvanflores.nl.
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zondagmiddag, 10 maart, ontving Ruud Rutten uit 
handen van oppersjeng Roel Sanders de Blerickse 
onderscheiding de Bronzen Sjeng.  

Nadat de Sjengen Ruud en echtgenote Petra, on-
danks de lage temperatuur, thuis hadden opgehaald 
in een open Citroën oldtimer van Hans Kuijpers, wer-
den zij in de zaal van Café de Witte muzikaal verwel-
komd door joekskapel ‘Zoeë is ut Laeve’. De middag 
begon met de laureaat van het vorig jaar. Bart van de 
Ven kreeg door sjengenvoorzitter Jan Sijbers een fo-
toalbum overhandigd met foto’s die fotograaf Ruud 
Koeleman van de uitreiking geknipt had.

Daarna kreeg Ruud Rutten te horen waarom de Sjen-
gen hem de Bronzen Sjeng 2013 hadden toegekend. 
Hoewel Verkeersschool Ruud Rutten onder zijn lei-
ding uitgroeide tot een begrip in de regio, lag de ware 
reden buiten zijn dagelijks werk. In zijn vrije tijd zet 
Ruud zich vol overgave in voor verschillende activitei-
ten in het Hout Blerickse. Zo is hij medeoprichter van 
de Hout Blerickse Ondernemersclub en gaat hij als 
Vorst Poerkwazel voorop in de Hout Blerickse Vaste-
laovend. Hij is presentator van het jaarlijkse Dörpsfie-
es en is actief bij voetbal- en korfbalvereniging 
H.B.S.V. Het 44 –jarig jubileum van de Poerker en het 
75-jarig bestaan van H.B.S.V., had het oog van de 
Blerickse Sjengen op Hout Blerick laten vallen. En wie 
zou, volgens de Sjengen, dit jaar dan beter de Bronze 
Sjeng kunnen krijgen dan Ruud Rutten die bij beide 
verenigingen actief is. Daar komt nog bij dat ook in 

Blerick, waar Verkeersschool Ruud Rutten gevestigd 
is, mensen en verenigingen, scholen en andere orga-
nisaties geregeld bij Ruud aankloppen. En ook dat 
was voor de Sjengen reden om Ruud Rutten uit te 
roepen tot Bronze Sjeng 2013. Naast de Bronze Sjeng 
was er natuurlijk ook een bijbehorende oorkonde en 
een boeket bloemen voor Petra. 

In een ‘korte’ speech gaf de laureaat aan blij verrast 
en zeer vereerd te zijn met deze onderscheiding. Hij 
zag in iedereen in de zaal wel een vrijwilliger en droeg 
de Bronze Sjeng die hij ontving min of meer op aan al 
die vrijwilligers die zich samen met hem voor het ver-

enigingsleven inzetten. Daar-
na begon de druk bezochte 
receptie waarbij Ruud en Pe-
tra geregeld onder lovende 
woorden werden bedolven. 
Daar kwam nog bij dat de 
mensen niet met lege handen 
kwamen. Naast de gebruike-
lijke attenties was er ook een 
kist aardappelen. De 3-Kes 
hadden Ruud op de receptie 
van de Poerker al een kist 
wortelen geschonken. En na-
mens hen sprak Sander 
Mattheijssen de hoop uit dat 
ze Ruud dit jaar nog een keer 
zouden moeten komen felici-
teren. “Dan bringe we dan ut 
louk mei, en kin Petra veur ós 
lekker wortelestanp klaorma-
ke!” Daarnaast had Ruud van 

te voren bekendgemaakt dat hij eventuele giften be-
schikbaar zou stellen aan de actie die Leon Burhenne 
was opgestart voor een bijdrage aan een expertise-
centrum voor mensen met het Prader-Willi syndroom. 
Uiteindelijk bleek in de enveloppen een bedrag van 
maar liefst vijftienhonderd euro te zitten.

“Ongelooflijk,” aldus Ruud, “hoeveel mensen zich de 
moeite hadden genomen om ons te komen feliciteren. 
Dit had ik nooit verwacht. Na de receptie hebben we 
er met zijn alle nog een super leuke dag van gemaakt. 
Het was tot laat nog erg gezellig. Bij deze willen Petra 
en ik dan ook iedereen bedanken voor deze geweldi-
ge dag. Het was echt een hele eer en super leuk. Tot 
slot wil ik zeker de Sjengenclub bedanken voor de 
uitverkiezing en complimenteren met de organisatie 
van de perfect verlopen dag,” aldus Ruud en Petra.

BROnzen SJeng
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een aantal kinderen van 
groep 8 doen mee aan de 
actie van KiKa door lege 
flessen in te zamelen en die 
in een supermarkt in te le-
veren.

Het statiegeld van deze fles-
sen is voor de bouw van het 
Prinses Maxima Centrum in 
Utrecht. 75% van de kinderen 
die kanker hebben, blijven le-
ven. Daar willen we graag 
95% van maken of zelfs meer!

Nu worden ieder jaar 500 kin-
deren behandeld, op maar 
liefst 7 verschillende locaties. 
Dat is veel te weinig Met het geld dat we ophalen proberen we te bereiken dat er meer locaties komen waar 
kinderen terecht kunnen. Eén steen kost €5,-. Op de site van KiKa (www.kika.nl) kun je zien hoeveel stenen 
er al gekocht zijn Het kan zijn dat we bij u aan de deur komen, om flessen in te zamelen.

Wij hopen dat er heel veel mensen aan deze actie meedoen. 

Alvast bedankt !

Rik van Reuth, Pien Groenendaal en Demi van Hagen,
leerlingen van groep 8 van De Springbeek.

aCTIe VOOR KIKa DOOR leeRlIngen Van 
BaSISSCHOOl De SPRIngBeeK

CaFé De elze BeSTaaT 1 JaaR
Het is alweer een jaar geleden dat Wim en Mariëlle Huijs de 
deuren openden van Café de elze aan de Baarlosestraat in 
Hout Blerick. De naam ‘De elze’ werd weer in ere hersteld.

Natuurlijk willen ze dit niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom 
wordt dit op zaterdag 30 maart gevierd met de formatie ‘Wir War’. 
Deze tweemans formatie brengt op aanvraag een breed scala aan 
muziek ten gehore. Iedereen is van harte welkom vanaf 20.00 uur 
op de Baarlosestraat 324 te Hout Blerick. De entree is gratis.

Bij ‘De Elze’ kunt u terecht voor vergaderingen,  recepties,  feesten,  
repetities  enz. Ook voor koffietafels staan Wim en Mariëlle voor 
U klaar. “De Elze’ is geopend op woensdag, donderdag ,vrijdag 
en zaterdag vanaf 20.00 uur en op zondag vanaf 11.00 uur. Op 
afspraak zijn ook andere openingstijden mogelijk. Er is ruime 
parkeergelegenheid. De nieuwe website staat vanaf heden online:  
WWW-DE-ELZE.NL. Tot ziens bij Café De Elze
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BeëInDIgIng BRuIKleenOVeReenKOMSTen

geMeenTegROnD In WIJK MeulenVelD

In de jaren 1994/1995 doet de gemeente Venlo per 
brief een voorstel aan een groot aantal bewoners in 
de wijk Meulenveld om groenstroken die aansluiten 
op de voortuinen van de woningen in beheer over te 
dragen aan de aangrenzende bewoners.

In diezelfde brief schrijft de gemeente letterlijk dat 
door overdracht “de beeldkwaliteit van de wijk kan 
verbeteren, immers particulieren tuinen hebben een 
hoogwaardiger inrichtingsniveau en kennen een hogere 
graad van verzorging dan de openbare groenstroken”.
De gemeente sluit vervolgens bruikleenovereenkomsten 
met de bewoners waarin staat dat men geen vergoeding 
verschuldigd is voor het gebruik maar dat men wel 
een vergoeding verschuldigd is voor administratieve 
handelingen van € 25, - per vijf jaar.

Tot januari 2013 als een aantal van de betreffende 
bewoners (brieven worden in meerdere delen en/
of straten ook later nog verzonden) verrast gewor-
den met een brief van de gemeente waarin de 
bruikleenovereenkomsten worden beëindigd en de 
onderstaande mogelijkheden worden geboden.
 
• De grond huren

• De grond niet meer te gebruiken. De grond zal dan 
weer aan het openbaar groen worden toegevoegd 
en door de gemeente onderhouden worden. De in 
gebruik zijnde grond dient dan ontruimt te worden.

Afhankelijk van de ligging van de grond zijn er 
verschillende categorieën verhuurprijzen vastgesteld.
Deze verhuurprijzen liggen gemiddeld meer dan 1000% 
(duizend) hoger dan de eerder overeengekomen kosten 

in de bruikleenovereenkomsten en zijn bij een aantal 
bewoners in het verkeerde keelgat geschoten.

Gevolg: er is verdeeldheid in de wijk, een aantal wil de 
grond teruggeven een ander deel twijfelt nog en gezien 
de gedane investeringen etc. voelt men zich voor het 
blok gezet.

Als dit nieuwe groenbeleid van de gemeente de 
oorzaak is dat bewoners (uit boosheid?) de grond gaan 
teruggeven dan is dat jammer van de mooie aanplant, 
jammer van bijna 20 jaar onderhoud door de bewoner, 
jammer van de beeldkwaliteit van de wijk.

In het kader van de slagzin VenlO gROen, geWOOn 
DOen doe ik dan ook een beroep op de gemeente om 
de bestaande bruikleenovereenkomsten te handhaven 
zodat de buurt, met zijn fraaie voortuinen, blijft zoals hij 
is “schoon en mooi “ 
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