
 
 

 
Onderwerp:  4e bericht met nieuws ontwikkelingen Kazerne Kwartier (oktober) 
 
Beste omwonende of geïnteresseerde, 
 
Wij sturen u een nieuwe voortgangsmail met informatie over de ontwikkeling van het 
kazerneterrein tot een duurzame en moderne stadswijk. In deze voortgangsmail de volgende 
onderwerpen. 
  
Struiken gesnoeid Kazerneterrein 
De gemeente heeft op een gedeelte van het kazerneterrein struiken laten snoeien. Het gaat 
met name om het gebied tussen gebouw B en C, de spoorzijde en de Kazernestraat. Hier 
verblijven de laatste maanden vaker daklozen. Om meer zicht te houden op het gebied is 
besloten de struiken te snoeien. De struiken die op grond van de Nederlandse Spoorwegen 
staan zijn niet gesnoeid. Tevens is er veel zwerfvuil in dit gebied weggehaald en opgeruimd. 
Deze werkzaamheden hebben niet te maken met het bouwrijp maken van de grond. Het is 
gedaan uit het oogpunt van veiligheid en leefbaarheid na signalen van omwonenden en 
tijdelijke gebruikers. 
  
Onderzoek voor nieuwe brug tussen Venlo en Blerick 
Gisteren heeft het college van B&W de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van 
de variantstudie naar het verbeteren van de langzaam-verkeerverbindingen tussen Venlo en 
Blerick en de vervolgstappen die worden genomen. Er zijn drie mogelijke varianten 
onderzocht: 
  
1. Het opwaarderen van de bestaande route via de Stadsbrug 
2. Het opwaarderen van de bestaande route via de Spoorbrug 
3. Het realiseren van een nieuwe brug 
  
De varianten zijn op diverse aspecten beoordeeld. Uit deze studie komt naar voren dat het 
realiseren van een nieuwe brug voor langzaam verkeer de grootste meerwaarde creëert. Er 
komt nu een haalbaarheidsonderzoek waarin de focus op de financiële en technische 
haalbaarheid ligt. Het haalbaarheidsonderzoek moet eind 2023 afgerond zijn. 
  
Provinciale bijdrage voor plan Kazerne kwartier 
De gemeente Venlo krijgt een bijdrage van de Provincie Limburg voor de versnelde realisatie 
van ongeveer 500 woningen binnen het plan Kazernekwartier in Blerick. Hiervoor 
ondertekenden gedeputeerde Lia Roefs en wethouder Tom Verhaegh woensdag 28 
september 2022 een samenwerkingsovereenkomst. De provincie geeft een bedrag van € 3 
miljoen in het kader van ‘Kwaliteit Limburgse Centra’ (KLC). Dit bedrag komt bovenop de 
bijdragen die al eerder zijn verstrekt door de provincie Limburg. Voor de duidelijkheid er 
komen niet meer woningen dan al was afgesproken.  



 
  
Kijk voor meer informatie op de site van de provincie.  
  
Parkeren 1 november 
Dinsdag 1 november is een Duitse dag. Traditioneel een dag waarop veel Duitsers de weg 
naar de Venlose binnenstad weten te vinden. Het kazerneterrein wordt deze dag een van de 
locaties waar Duitse toeristen hun auto kunnen parkeren. De gemeente zet 
verkeersregelaars in om de doorstroom goed te laten verlopen.  
  
Rondje Fort succesvol 
Op donderdag 29 september hebben we het ‘Rondje Fort’ georganiseerd. Op deze speciale 
dag (in 1641 werd destijds gestart met de bouw van het Fort) ging projectleider Ernst-Jan 
van Langh kort in gesprek met de aanwezigen over alle ontwikkelingen. Daarna hebben 
Madelon Pluis (architect) en Hein Hundertmark (bouwhistoricus) de twee groepen 
rondgeleid over het kazerneterrein. De reacties op dit initiatief waren erg positief. Het was 
dan ook een geslaagde middag. 
  
Tot slot wil ik benadrukken dat u bij vragen of opmerkingen altijd contact kunt opnemen met 
mij per mail of telefonisch. Zijn er zaken die u opvallen of die u wilt melden dan hoor ik het 
graag. Gezamenlijk zoeken we dan naar een oplossing. 
  
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn te melden, stuur ik u weer een voortgangsmail. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Irmy Bran – van Paassen 
Omgevingsmanager 
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