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Notulen vergadering Dorpsraad nr. 37 

Wanneer:  Maandag 01-12-2014  

Waar:   Hotellerie Maasduinen Markt Velden 077 3560170 

Aanvang:  19.30 uur 

Aanwezig: Vera Valkenaars; Huub van Lipzig; Ria Dikkers; Ger Peeters; Odette Tapper; Henk Jeucken; Jan Rijniers 

(Wijkagent); Henk Lommen 

Afgemeld: Peter Bouten 

1) Opening. Vera opent de vergadering en heet Jan Rijniers welkom. Vera vraagt Ria waar Rens is. Rens had 

reeds doorgegeven dat hij niet deelneemt aan de Dorpsraad (heeft ook geen agenda ontvangen), maar zich 

wel beschikbaar stelt voor projecten. Ria vertelt dat zij inmiddels samen met Rens vuil ophaalt. 

2) Notulen vorige vergadering dd. 14-10-2014. 

Goed gekeurd. 

Ad 4b) Indien kalender 6-12 nog niet klaar is, hoeft DR nog niet betaald te hebben voor deze datum. 

Ad 4c) De factuur site hosting Bas is nog niets mee gedaan. 

Er moet een plan gemaakt worden. Henk L stelt voor Twan Lommen te vragen of hij interesse heeft om de 

site te maken en te onderhouden. 

Ad 4e) Huub gaat er wederom achteraan (bankje Teutenboom). 

Ad 4g) Woonwenz was blij verrast met het cadeau vd DR. Vroegen of er reacties waren. Geen. Dorp is niet op 

de hoogte van het cadeau aan Woonwenz. PR van Woonwenz gaat stukje schrijven, en sturen die zelf naar ’t 

Klokje. 

3) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Etentje met alle leden nieuwe datum prikken. Aanhang ook? (beschikbaar geld?) 

16-1-2015 etentje Dorpsraad. Voorstel restaurant De Maasparel te Arcen. Om kosten te drukken, betaalt 

eenieder zelf drank en wordt een menu geregeld van max €25 per persoon. Incl. aanhang. 

b) Veiligheidskleding Dorpsraad Klussen team. 

Veiligheidskleding is gearriveerd; jas en broek. Een bericht hierover wordt in klokje geplaatst 

c) Activiteitenplan VKKL bij de mail van deze uitnodiging.(agenda) 

Huub en Ria concluderen dat Velden eigenlijk net te groot is. Algemene conclusie is dat de VKKL 

documentatie bewaard blijft, maar momenteel verder niets mee wordt gedaan. Misschien in de loop van 

volgend jaar. Momenteel wil de DR liever aandacht besteden aan het DOP-plan. 2 Jaar geleden is dit plan 

gemaakt, wat ze zouden willen bereiken over 5 jaar. Nu het halverwege de 5 jaar, is het van belang om 

dit plan tussentijds te evalueren. Komt begin volgend jaar op de agenda. 

d) Pilot wensbus 

Inschrijvingen wensbus zijn al gesloten. Idee: busje van en naar andere kant van Velden. Verzoek aan Ger 

Peeters om dit idee in te brengen bij de KBO. 

e) Zorg innovatie prijs Top 3 

N.v.t. Zij willen zichzelf verkopen. 

f) Buurtbemiddeling. 

Vera is voorzitter van “Buurtbemiddeling”. 

http://venlo.nl/wonen_milieu/wonen/Pages/Buurtbemiddeling.aspx 

Het loopt als een trein. Zelfstandige stichting. Zij krijgen geld van woningstichting en gemeente. Niet van 

politie. Dit wordt als jammer ervaren door “Buurtbemiddeling” omdat er toch veel “werk” verzet wordt 

dat in het belang van het werk van de politie gezien kan worden. Buurtbemiddeling valt echter onder 
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“Burgerkracht-Participatiewet”.  +/- 40 bemiddelaars. Men wordt meestal door politie doorgestuurd; 

mensen moeten zichzelf aanmelden! Dit doet wijkagent of politie niet. 

Er lijkt behoefte te komen aan jeugdbemiddeling. Jeugd gaat jeugd bemiddelen. Jeugdbemiddelaars 

krijgen opleiding. 

Voorstel: in 2015 combinatiebijeenkomst organiseren voor het dorp rondom de onderwerpen “kruispunt 

Rijksweg-Markt-Schandeloseweg” en “buurtbemiddeling”. Henk L e-mailt aan Buurtbemiddeling voorstel 

dat DR voornemens is om ah begin van het jaar deze combi-avond te organiseren. 

g) Mail: uitnodiging afscheid Ben van Essen, voorzitter VKKL. DR gaat niet. 

h) Mail: Rendiz wil voorlichting geven aan de 3 kernen (Arcen, Lomm, Velden) over duurzaam/energiezuinig 

wonen. Henk heeft terug geschreven om dit in januari in het BMV te organiseren, als het BMV klaar is. DR 

vindt het niet haar taak om hun voorlichting te promoten. 

i) Krefelder Kerstcircus – kortingskaarten zijn verdeeld onder aanwezigen. 

 

4) Lopende zaken 

a) 28-10 HvdW bij elkaar gezeten in gemeenschapshuis Kiesstolp.  

Sociale wijkteam is al goed lopende. I&A (Informatie en Advies) punt is er nog niet. Is taak van Veldense 

gemeenschap. Er is een poging gedaan om dit bij “Velden veur Elkaar” neer te leggen. Lukt nog niet. 

Dagbesteding Rozenhof gaat van 4 naar minder. “Velden veur Elkaar” willen ’t oppakken om te kijken of 

ze het kunnen uitwerken.  

Henk L heeft Fred Baars (kwartiermaker) gesproken. Henk heeft ’t gevoel dat er veel bij de DR wordt neer 

gelegd; gemeente wil Veldense gemeenschap helpen, als gemeenschap zelf initiatieven neemt. 

Ria gaat naar de bijeenkomst “Velden veur Elkaar” op 8-12 en zal daar een klein verslagje van schrijven. 

Ria zal daar ook vragen naar de rol van de DR.  

Daarna zal Vera bellen met Sjaak Sluiters met het voorstel om met z’n 4-en om de tafel te gaan zitten; 

Sjaak Sluiters (Synthese), Fred Baars, Richard Bosman en Henk L en Vera. Thema “Wat is precies de taak 

van de Dorpsraad”. Vera maakt afspraak. Huub: Is het gepast dat de DR de rekening van overleg HvdW 

betaalt? Deze vraag wordt bij gemeente neer gelegd. 

 

b) Huub en Ria hebben de informatie bijeenkomst “verkeersmaatregelen Schandelo” bijgewoond. Op de 

meegenomen tekening ziet het er zeer rooskleurig en veiliger uit voor het verkeer, m.n. fietsers. DR is blij. 

Voorstel Vera: “reclame” voor DR maken dat we dit hebben bereikt, en doen in de periode dat ze bezig 

zijn rondom het Schellehoes. 

c) 8-1-2015 gaan Henk J, Vera en Henk L naar de vergadering van de gemeente over “kruispunt Rijksweg-

Markt-Schandelose weg”. Daar wordt uitgelegd wat de plannen zijn voor het kruispunt. Afspraken maken 

met Tom Jacobs; DR zal tijdens deze vergadering voorstellen dat gemeente tijdens een “combi-avond” 

hun plannen over het kruispunt aan Veldense gemeenschap zelf uitlegt. 

Email Peter Bouten, hij schrijft: “Ik krijg verder veel vragen uit de buurt over het straatje bij  de familie 

Kortenhoeven. Gaat de gemeente hier nog iets mee doen? M.a.w. zal het straatje aangepast worden 

(zoals op een eerdere tekening) of blijft alles bij het oude?”. Henk J pakt deze vraag op in het gesprek met 

Tom Jacobs. 
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Huub: Is het plan voor de markt nog relevant? DR besluit oproep in ’t Klokje te plaatsen, als dat nodig 

blijkt uit de vergadering met de gemeente (Tom Jacobs) Wie heeft er interesse om mee te werken in de 

werkgroep “Markt”? 

Jan Rijniers: weinig hangjongeren op de markt. Gemeente is bezig met jeugdclub JFK ivm preventie 

toename hangjongeren.  

 

5) Actielijst. Uit vorige lijst 

54: opgestelde email van Henk L aan Sraar Geelen omtrent snelheid vh verkeer op Genooierweg wordt door 

DR goedgekeurd. Huub: Zijn er mogelijkheden om te meten? VVN vragen. Ander idee is `smiley` bord neer te 

zetten. Navraag bij gemeente of VVN. 

 

Nr 
Datum 

vergadering 
Wat Wie 

66 1-12-2014 ’t Klokje: bedankje voor de puinruimers Henk & Henk 

65 1-12-2014 ’t Klokje: Marktwerkgroep Na 8 jan  

64 1-12-2014 

Vragen aan gemeente 8-1-2015: 
1) gemeente akkoord om voorlichting te geven aan Velden tijdens combi-
avond? 
2) rekening overleg HvdW voor DR of voor gemeente? 
3) actiepunt 52 
4) Straatje bij fam Kortehoeven 

Henk J/Vera 
Henk L 

63 1-12-2014 
Bereikte resultaat van DR m.b.t. verkeersveiligheid Schandelo/Schellehoes in ’t 
Klokje zodra ze daar bezig zijn 

pm 

62 1-12-2014 
Afspraak maken met Sjaak Sluiters, Richard Bosman, Fred Baars over de rol vd 
DR in het Huis vd Wijk. 

Vera 

61 1-12-2014 
Snelheid meten Genooierweg, is dit mogelijk? Vraag aan VVN. 
Optie “smileybord” ook aan VVN of gemeente vragen. 

Huub? 

60 1-12-2014 
Email aan Buurtbemiddeling; voorstel combi-avond “rotonde” en 
“buurtbemiddeling” organiseren voor Velden 

Henk L 

59 1-12-2014 
Twan Lommen vragen of hij interesse heeft om website DR te maken en te 
onderhouden. 

Henk L 

58 1-12-2014 Idee “busje van en naar andere kant Velden” inbrengen bij KBO Ger Peeters 

57 1-12-2014 DOP-plan tussentijdse evaluatie op agenda 2015 Henk L 

55 14-10-2014 Werkgroepje Website. Afspraak maken wanneer. Henk L 

53 14-10-2014 Bankje bij Teutenboom. 1-12-2014 Huub gaat er wederom achteraan. Huub  

52 1-9-2014 

Vragen en wensen fietstocht naar gemeente (wethouder of afd verkeer) 
sturen. O.a. fietsenrek, spiegel, parkeren markt, verkeersbord lang parkeerders 
en het bord entree Velden (Gem. Arcen en Velden 208 jaar). 
1-12-2014: Henk stuurt Richard Bosman email om alles nogmaals aan te 
kaarten, en dit item ook 8-1 tijdens gemeentevergadering te berde brengen 

o.a. Henk  

22 28-04-2014 
Communicatie DR naar gemeenschap Velden over verordening hondenpoep? 
Teksten op site gemeente Venlo. (“koelkast-punt”) 

Geen actie 
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6) Rondvraag. 

Henk J: plantenbakken; zijn netjes bijgehouden en moeten netjes bijgehouden blijven is conclusie van DR. Er 

is geld voor. 

Email Peter Bouten: “Mag ik opmerken dat ik structuur/planning mis in het vaststellen van de 

vergaderdata/locatie.”. Meerderen zijn voorstander van vaststellen jaarplanning. Vera attendeert DR erop 

om te voorkomen dat er vergaderd wordt om ’t vergaderen, omdat er een datum is vast gesteld. Uiteindelijk 

voorstel is halfjaarplanning: 

Maandag 12-1-2015 

Maandag 23-2 

Maandag 30-3 

Dinsdag 12-5 

Dinsdag 30-6 

Dinsdag 8-9 

Henk J: verzoekt vergaderingen korter te houden. 

Ria: tuinafval moet nu naar milieustraat gebracht worden. Is het een idee om een centraal punt in Velden zelf 

te maken waar tuinafval naar toe gebracht kan worden. DR is niet echt enthousiast; o.a. nadeel -> komt 

rotzooi in. 

Henk L: vraagt over Mette. Vera weet er geen nieuws over te vertellen. 

Vera: Wie is naar begrafenis Jan Bouten geweest? Huub en Henk L. Namens DR is condoleance kaart 

verstuurd. 

 

Vera bedankt aanwezigheid van Jan Rijniers en sluit de vergadering. 

NB: notulen ook aan jan.rijniers@politie.nl 

 

7) Planning volgende vergadering.  

 

Volgende vergadering is op maandag 12 januari 2015. Aanv. 19.30uur Locatie Maasduinen. 

NB: Indien in Maasduinen niet gegeten/gedronken wordt. In de toekomst wil DR in BMV gaan zitten. 
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