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Voorzitter.    Secretaris.    Penningmeester. 
Vera Valkenaars   Henk Lommen   Huub van Lipzig 

Agenda Vergadering Dorpsraad Velden nr.: 45 

 

Wanneer:  Maandag 26-10-2015 

Waar:   BMV de Vilgaard  

Schandeloseweg 1b tel 077 4721578 

Tijd:   19.30 uur 

Aanwezig:  Huub van Lipzig; Ria Dikkers; Ger Peters; Henk Jeucken; Henk Lommen; Sandra Willemsen 

en Bert Houben. Annelies Kroese en Dorie Reinten namens Groep Hondenspeelveld. 

Krista Roberts en Anton van der Heijden namens HvdW. 

Afgemeld:  Vera Valkenaars; Peter Bouten; Richard Bosman; Jan Rijniers; Fred Baars. 

 

1) Opening. Bij afwezigheid van Vera zal Henk Lommen de vergadering voorzitten. Vandaag zullen Bert 

Houben en Sandra Willemsen de vergadering bijwonen om te zien en horen wat de DR zoal doet en 

eventueel deel gaat nemen in het DR werk. Ook Annelies Kroese en Dorie Reinten zijn nieuw voor de 

DR dus volgt er een voorstel ronde als kennismaking.  

2) Werkgroep hondenspeelveld (Annelies Kroese en Dorie Reinten) komen uitleg geven hoe de situatie 

nu is. Er is tot dusver alleen mail verkeer geweest tussen DR en groep. 

Samen kunnen we een plan van aanpak maken hoe e.e.a. verder. 

Het bericht in het Klokje heeft weinig reacties opgeleverd. Zij zijn zelf opzoek gegaan naar een 

geschikte plek. Een plek zuidoosthoek van de rotonde staan al bankjes en er hoeft alleen een 

afrastering geplaatst te worden. Een buurtbewoonster heeft zich aangeboden voor hulp bij 

onderhoud. Ook worden er vanuit de vergadering plekken aangedragen. O.a. hoek Vilgert en Vilgert 

paatje, hoek Kraneveld en Heideweg. En ook de open plekken die er nu komen. 

Anton van der Heijden zal namens bewonersondersteuning de groep helpen. Het SAM fonds zou 

nog wat geld beschikbaar hebben. Hiervoor contact opnemen met Richard Bosman. Voor de 

beschikbaarheid van de plekken contact opnemen met openbare werken Ed Hegger en / of Jan 

Driessen. Na afloop van de onderwerp besluiten de dames te blijven om te zien wat de DR zoal doet. 

3) Notulen vorige vergadering Nr. 44 dd. 29-09-2015.  

Punt 5a op de Bong EN op de Schandeloseweg komt 60kmh als maximum snelheid. En zelfde punt: 

trottoir Kennedy laan zal pas 2016 budget voor zijn. 

Verder werden deze goedgekeurd. 

4) Actielijst Punt 79 gaat samen met 93. Punt 85 is afgewerkt na deze vergadering. 

5) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Irma Strik. Hulp bij dementie.nl zoek open inloop in avonduren. 

Krista Roberts en Ellen Janssen zoeken naar mogelijkheden om samen met open inloop daar  

gelegenheid voor te bieden. Opgemerkt dient te worden dat dit moeilijk wordt vanwege de aart 

van de ziekte. 

b) VKKL aankondiging Limburg-lab 28 november. Ter kennisgeving aannemen. Anton merkt op dat 

dit een zeer interessante dag wordt gezien het brede aanbod van onderwerpen en instellingen. 
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c) VKKL plattelandsparlement 14 november Zutphen. Eveneens ter kennisgeving aannemen. 

d) VKKL uitnodiging algemene ledenvergadering 4 november in Meijel. Hiervoor hebben we ons 

afgemeld. 

e) Gemeente Presentatie gladheidsbestrijding. Reeds rondgestuurd. Bij Rozenhof is een burger 

initiatief voor sneeuw ruimen. Daarvoor is een machine aangeschaft waarvan de Dorpsraad de 

verzekering betaald. Nu komt de vraag wie betaald het onderhoud. Laat de groep maar contact 

opnemen met penning meester H v Lipzig. 

f) Goede Doelen Week. Aanvragen door nieuwe Doelen. Hoe de aanvragen afgehandeld worden is 

een zaak van de stichting Goede Doelen Velden. Wij hebben hun de notaris kosten betaald voor 

het inschrijven bij KvK en opmaken van hun statuten. 

g) Richard Bosman toekomst Kermissen. We wachten de uitnodiging  van Leo Verkoelen in januari 

netjes af. 

h) Waardering mantelzorgersavond in de Vilgaard. Vrijdag 27 november. I&A, HvdW en de 

steunpunt mantelzorg van Synthese organiseren op 27 november de uitreiking van de 

mantelzorgpas en de vouchers. Dit is direct na een Sinterklaas avond voor jeugdigen. Sinterklaas 

zal iets langer in actie komen om de mantelzorgers in de bloemetjes te zetten. Ook zijn de leden 

van de DR bij deze gevraagd medewerking te verlenen bij deze uitreiking. Dinsdag 17 nov is de 

werkgroep weer bij elkaar en vandaaruit hoeren wij welke rol de DR zal krijgen. 

i) Vrijwilligersavond “de Hamar” in Belfeld. De avond is een leuke avond voor alle vrijwilligers van 

de gemeente Venlo. Met o,a, optreden van “Minsekinder”. Opgave noodzakelijk. Dit kan via 

website www.vrijwilligerscentralevenlo.nl  of telefonisch: 077- 326 6666. 

6) Commissies. 

a) Verkeer. Verslag van 24 sept is rondgestuurd. De gemeente heeft uitleg gegeven over de 

Schandeloseweg aan dorpsraad en basisschool. Er worden in het voorjaar 3 plateau’s aangelegd 

bij splitsingen Schandeloseweg met Jan Verschurensingel/ burg. Van Deelensingel en ter hoogte 

van de Akkerwinde waar fietsers moeten oversteken. Ook komt er een plateau op de Oude 

Schandeloseweg ter hoogte van de inrit Vilgaard. Alle 4 om de snelheid te reduceren en de 

voorrangssituatie te normaliseren. 

De aanvraag voor verlichting van de Schandeloseweg buiten de bebouwde kom tot in Schandelo 

is afgewezen door gemeente. 

b) Kalender. Concept proefdruk staat op de site, reactie termijn is gesloten. 30 okt komt de laatste 

goedkeur van de DR’s. 2 november gaat het naar de drukker, zodat 28 november met de 

verspreiding moet worden begonnen.  Dit is een week eerder dan eerst gepland. De acquisitie 

verloop gunstig dus wij verwachten geen extra kosten. Sterker nog wij hopen nog steeds dat 

Richard Bosman erin slaagt  de BTW verrekening via de gemeente te laten lopen. Inmiddels is dit 

erdoor. Gunstig alweer. 

c) Velden Samen Schoon. Afgelopen zaterdag 24 okt 2de opruim dag geweest. Opkomst iets minder 

dan in Mei jl. Na afloop was er koffie met vlaai. Ook Ger van Rensch en Henk Geelen zijn 

hiervoor uitgenodigd. Het beloofde geld van gemeente is binnen. Er is een opslag plaats nodig 

voor de ophaal spullen, gezocht wordt naar een container bij bijvoorbeeld de Jeu-de-boules 
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baan.  

Er moet nog een duidelijk contractje komen in overleg met het Gilde over de voorwaarden 

waaraan een z.g. leefbaarheidsverbetering verzoek aan moet voldoen om in aanmerking te 

komen voor een financiële ondersteuning vanuit “Velden samen schoon” 

d) Open plekken in dorp. Samenvatting reacties en verdere plannen uitzetten. 

Er zijn een 12 tal reacties binnen gekomen veelal met nuttige wensen. De meest prangende 

vraag is de parkeergelegenheid. 

Afgesproken wordt een datum te prikken waarop de dorpsraad deze mensen uitnodig en 

uitdaagt plaatst te nemen in een werkgroep. Vooralsnog wordt 16 november gepland. 

Anton van der Heijden zal vanuit bewoners ondersteuning deze werkgroep begeleiden. 

Bert Houben wil die werkgroep vanuit de DR begeleiden. 

7) Lopende zaken. 

a) Huis van de Wijk. I&A en presentatie aan burgers op 4 november 

de presentatie is inmiddels rondgestuurd. We verwachten de mensen vanaf half acht maar dan 

moeten we de zaal ook nog inrichten. Stoelen klaarzetten, beamer en scherm enz. Koffie 

verzorgd de Vilgaard 

b) Speeltuin Gruttostraat. stand van zaken. E.e.a. blijkt redelijk vast te zitten. Er wordt contact 

gezocht met Vincent van den Heuvel. Ria Dikkers gaat hier achter aan. 

8) Rondvraag. 

Henk Jeucken: armoede bestrijding er bestaan geld terug regelingen voor de aller zwaksten, voor 

o.a. op sport en cultuur contributies info I&A. 

Annelies Kroese: In Velden zou een buiten court zijn voor Dynamic Tennis klopt dat en waar is die 

dan? Dynamic Tennis is een combi van tennis ; batminton en tafeltennis, dit is een binnen sport die 

ook in Blerick beoefend wordt. Bij de tennis club is een kleiner court maar wat daar gespeelt wordt 

is ons niet bekend. Ger Peeters en Annelies Kroese gaan dit onderzoeken bij TC Velden. 

Huub van Lipzig: volgende vergadering opnemen in de agenda het financieel verslag. 

9) Wat is de indruk van de nieuwe gezichten over het werk van de DR? 

Sandra Willemsen en Bert Houben willen zich wel verder inzetten voor de DR. Bert ziet wel wat in 

het bijhouden  van de website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@dorpsraadvelden.nl
http://www.dorpsraadvelden.nl/


Contact: Tel. 06 23909430 
E-mail.: info@dorpsraadvelden.nl 
Website.: www.dorpsraadvelden.nl 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

Voorzitter.    Secretaris.    Penningmeester. 
Vera Valkenaars   Henk Lommen   Huub van Lipzig 

 

10) Volgende vergadering. 

Maandag 23 november 19.30u de Vilgaard. 

Dinsdag 15 december 19.30u de Vilgaard. 

 

Aldus Henk Lommen. 

Nr. 
Datum 

vergadering 
Wat Wie 

57 1-12-2014 “DOP-plan / tussentijdse evaluatie” op agenda 2015. zullen we naar 2016 verschuiven? eenieder 

82 30-06-2015 Speeltuin Gruttostraat.  
Sjaak Sluiters / Ria 

Dikkers 

84 30-06-2015 Enquête onder Veldense verenigingen t.b.v. het I&A Huis v.d. Wijk Henk L  

86 30-06-2015 Fietsen stalling bij bushaltes. Wordt uitgesteld tot 2016 Henk J 

87 30-06-2015 Onderhoud en navulling plantenbakken.  Henk J 

90 1-09-2015 
Anton zal een bericht opstellen voor het onderzoeken behoefte jeugd sociëteit voor jeugd tussen 12 
en 18jaar. 

Anton van de 
Heijden 

91 1-09-2015 Website, Onderzoeken mogelijkheden openen Facebook pagina commissie 

92 29-09-2015 
Toekomst Kermis. Eerst situatie laten uitleggen door Leo Verkoelen van Gemeente. Kosten en 
opbrengsten. Samen werken met kasteleins. Samenwerken met DR Lomm en Arcen als mogelijk. 

Huub van L 

93 29-09-2015 Onderzoeken hoe onderhoud door burgers hofjes Oude Heerweg wordt ervaren. WG te vormen 

94 26-10-2015 
Werkgroep honden speelveldje is nu officieel gevormd. Annelies Kroese, Dorie Reinten en Anton van 
der Heijden e.a. groep houdt de DR op de hoogte van de vorderingen en tegenslagen 

Annelies Kroese? 

95 26-10-2015 Oproep open plekken in dorp. Vormen werkgroep bij vergadering 16 nov 
Henk Lommen  
Bert Houben 

96 26-10-2015 Dynamic tennis nagaan hoe en wat bij TC Velden Ger Peeters 
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