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Notulen Bestuursvergadering nr. 35 met uitnodiging naar alle leden 

 

Wanneer:  Maandag 01-09-2014  

Waar:   Hotellerie Maasduinen Markt Velden 077 3560170 

Tijd:   19.00uur 

Aanwezig:  Vera Valkenaars*, Henk Lommen*, Ria Dikkers*, Huub van Lipzig*, Ger Peeters, 
dhr Brauer (wethouder Wonen, wijken, verkeer, leefomgeving) , Richard Bosman 
 (stadsdeelmanager), Sjaak Sluiters (Synthese), Odette Tapper (notulist) 

Afgemeld:   Peter Bouten; Henk Jeucken 

* lid bestuur 
 

1) Deze vergadering staat in teken van kennis making met wethouder Henk Brauer en presentatie  

onze activiteiten door middel van een rondgang per fiets door Velden. 

We vertrekken vanuit de Maasduinen over de Markt (Parkeren Blauwe zone) naar de Kloosterstraat 

(Gezondheidscentrum 4 TorensGymzaalKiësstolpSebastianusschool plan particulier), 

we zijn dan op de Veerweg. Dan via Stapper straat en Vorstweg (Fietsroute Maasdal) naar de 

Kennedylaan (JFK gebouw). We steken bij de rotonde over naar het Kraneveld (Verkeer Schandelo) 

Heideweg. Over de Schandeloseweg terug. (BMV de Vilgaard)(Sportpark Multi vereniging SV 

Velden) Leegkomende gebouwen (o.a. Andreasschool) (Ontsluiting BMV) over kruising met 

Rijksweg (Verkeerslichten/Rotonde) Terug bij Hotellerie de Maasduinen. 

Geen lekke banden gehad. Prima mogelijkheden om e.e.a. nader toe te lichten aan de wethouder. 

 

2) Nababbelen over de aandachtpunten tijdens de route met Koffie en Vlaai. 

Activiteiten niet op de route Klus team zwerfvuil, onderhoud plantsoenen door burgers. Maar ook 

de ontwikkeling rond het openluchttheater en het grensmonument. De knooppunten wandelroutes. 

Het Huis van de Wijk 

Eventueel aanvullende afspraken maken. 

Rotonde; proces rondom enquête  is over het algemeen goed gelopen. 1000 enquêtes retour. 

Fietsen langs de Maas; Doorlopende fietsverbinding R’dam – Maastricht is voor dhr Brauer 

belangrijk thema. Zitten aantal gaten zo ook in Velden. Dilemma; tijdelijk pad aanleggen of wachten 

tot dijkverhoging en dan definitief meteen goed officieel fietspad maken. Intentie is uitgesproken. 

Geld wordt gezocht.  

Markt; mogelijkheid van blauwe zone werd besproken. Dhr. Brauer: er werd niet geconstateerd dat 

dit nodig was. Huub vraagt: bord om langparkeerders ergens anders te laten parkeren dan op de 

markt. 

Spiegel Kranenveld; aanvraag regelen door DR Volgens Henk Brauer een formele zaak. 

Gezondheidscentrum; dhr. Brauer had dit nog een keer met wethouder Jos Teeuwen besproken, en 

had begrepen dat het nu wachten is op de ondernemers (lees: huisartsen). DR heeft geprobeerd 

duidelijk te maken dat de huisartsen momenteel niet (nog niet) de positie innemen om hierin 

initiatief te nemen. Huisartsen zien Kiësstolp als gezondheidscentrum niet zitten.  

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 

Fietsen rek bij Bushalte: Bij de bushalte aan het Kraneveld en het centrum is behoefte aan een 

fietsenrek. Nu staan fietsen her en der tegen bomen en struiken. In het centrum staan de fietsen 

veelal bij Jan Linders ver van de bushalte. 

Mededeling Richard Bosman; vanwege hartritmestoornissen verwacht hij eind okt weer voor 100% 

te kunnen werken. 

Richard Bosman; er staat nog voor +/- €3700 aan projectgelden open voor de DR – geef het uit. Voor 

de jaarlijkse kalender staat ongeveer €250, - gereserveerd.  Het overige moet nog uitgezet worden. 

 

3) Afsluiting bezoek wethouder Henk Brauer. 

Bedankt voor het bezoek! 

4) Notulen vorige vergadering dd. 1 juli 2014 

Goedgekeurd. 

5) Mededelingen en ingekomen stukken. 

Rekening VKKL contributie (€40, -) is doorgestuurd naar Huub v Lipzig. En reeds betaald. 

a) Boottocht 18 september. 6 leden met partners nemen deel. Kosten DR? 

Ja, wordt uit pot DR betaald. 

Voorzittersoverleg van dorpsraden/wijkraden: nieuwe datum onbekend. 

b) 10-7 Brief ter kennisgeving van Venlokaal aan provinciale staten over de verkeerssituatie rijksweg 

N271 t.h.v. Hasselderheide Vilgert. 

Ter kennisgeving. 

c) 24-7 Brief aangaande infoavond rotonde met reactie Henk Brauer. 

Deze brief, per email, afkomstig van Gerard Koeleman, is betoog voorstander van rotonde. Dhr 

Brauer heeft brief doorgezet naar Tom Jacobs. Totaal email wordt doorgezet naar DR. Tip van dhr 

Brauer: Gerard Koeleman uitnodigen voor verkeersadvies binnen DR. 

d) 11-8 Verslag startbijeenkomst zorgcollectieven Limburg 24 juni  Wittem. 

Link onderaan einde van notulen. 

e) 21-8 Programma Sociaal café najaar 2014. Ter kennisgeving aan nemen en doorzetten naar WG 

HvdW. 

f) 22-8 Landelijk conferentie bevolkingsdaling 4 oktober Utrecht.  

Te ver weg. Doet DR niet. 

g) 27-8 Bijpraatbijeenkomst Masterplan Arcen Lomm Velden (Kazerne terrein) 

Masterplan; meedenken/praten over bv MFA (Multi Functionele Accommodatie) Arcen, MBV 

Velden, waar er woningen gebouwd mogen/kunnen worden, etc. Gemeente Venlo vraagt 

deelname DR en stelt aantal data voor. Henk L., Vera en Ria gaan maandag 13 oktober om 

16,30u Kazerneterrein. 

h) 28-8 Ronde tafel gesprek Detailhandelsvisie 3 september. We Zien het verslag wel. 

i) 29-8 Aanbieding Bas v Rens cadeau Woonwenz. 

DR is akkoord. Keuze: plexiglas. Tekst wordt “Hartelijkdank voor verfraaiing van ons dorp” 

”Bewoners van Velden”. Geen logo Woonwenz 
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j) Brief KNHM Actie Kern met Pit 2015. 

“Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandsche 

Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd Kern met Pit dagen we bewonersgroepen uit om 

hun idee voor de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. 

De beste ideeën mogen deelnemen aan de wedstrijd. Ben je eenmaal binnen, dan opent dat 

deuren. Gedurende het uitvoeringsjaar staan we voor je klaar met tips en met contacten in ons 

netwerk. Lukt het je om je project binnen een jaar af te ronden dan ontvang je duizend euro. 

 

Heb jij een idee voor je leefomgeving? Kern met Pit wordt jaarlijks georganiseerd. De inschrijving 

start elk jaar op 1 september.”. Bron: 

http://www.kernmetpit.nl/Wat+is+Kern+met+Pit/default.aspx 

Henk: iemand van DR de projecten laten coördineren welke in Velden worden aangediend. In ’t 

Klokje oproep plaatsen. 

k) Nog nieuws over Klankbordgroep HvdW agenda?? 

Zie verslag welk door gemeente wordt rondgestuurd. 

l) Begroting voor verbeterde site. 

Offerte van Bas van Rens: €726 incl. btw. Vera stelt voor om meerdere bedrijven (minstens 1 

ander) te benaderen om offerte te laten maken i.v.m.  meer inzicht krijgen in de markt en de 

prijzen. DR gaat er niet op in. Er wordt een aparte afspraak gemaakt met Bas van Rens om meer 

uitleg te krijgen.  

Sjaak;  geeft tips over 3 nieuwe soorten sites o.a. http://www.mijnbuurtje.nl/investering/  

Van 1 type site is de aanschaf +/- €5000 -> moet je als samenwerkende 

wijkraden/gemeente etc samen oppakken. 

m) Kandidaat Bestuurslid Rens van Dongen. 

Hij kan ’s maandags niet. DR heeft geen bezwaar om en om op de dinsdag/maandag te 

vergaderen, zodat Rens erbij kan komen. Rens zal nogmaals door Ria worden benaderd. 

’t Klokje: wervende tekst jongeren gezocht voor DR. 

Rondvraag. 

Vera: BMV; De begroting van 2012 moet herzien worden. Omdat een afscheiding van het MFA 

van Arcen is doorgezet en omdat de wet nu jongeren <16 verbied alcohol te nuttigen. Er zijn nog 

veel vragen te beantwoorden. SV Velden krijgt de verantwoordelijkheid voor de horeca. Hierbij 

worden bedenkingen uitgesproken. Het is de bedoeling dat er een BMV-stichtingsbestuur start 

op 1 januari. Tot die tijd zal een interim bestuur de zaken moeten regelen. 

Henk L:  Stuurt nog een herinnering voor de bijeenkomst as maandag 8-9 met beknopte agenda, 

aan de hele klankbord groep. 

Ria: Ton v.d. Ven heeft haar aangesproken over de zorgboerderij die tussen Vilgert en Schandelo 

zou komen. Rob Hendrikx = medefinancier of eigenaar heeft gevraagd om plan aan DR te 

presenteren. We wachten op een uitnodiging. 

Ria: Kan Bij Teutenboom bij kruising Vilgert een bankje komen? Er blijkt nog geld te zijn dit te 
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realiseren. Tip dhr. Sluiter: er bestaat zo iets als “de bank vertelt”. Huub krijgt het adres. Het zou 

mooi zijn er een heg rondom te plaatsen  eventueel samen met Stichting Veldense Volkscultuur. 

 

6) Actielijst als er nog tijd voor is anders alleen aanvullen. 

Actielijst is niet doorgenomen. Heden aangevuld en bijgewerkt. 

 

 

 

Nr 

Datum 
vergaderi

ng 
Wat Wie 

    

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) 

? 

51 1-9-2014 
Oproep in ’t Klokje projecten wedstrijd Kern met Pit KNHM 

Henk L./ 
Marianne 

50 1-9-2014 
24-7 Brief aangaande infoavond rotonde met reactie Henk Brauer. – kopie 
aan DR 

Henk L 

48 1-7-2014 
Aparte plekken voor storten tuinafval. Is dit op Hasselderheide een 
proef?? 

Ria ? 

22 
28-04-
2014 

Communicaie DR naar gemeenschap Velden over verordening 
hondenpoep? Teksten op site gemeente Venlo. 

Henk L./ 
Marianne 

 

 

7) Planning volgende vergadering. 

7 oktober, 19.30u, Maasduinen Dan is Vera afwezig wegens voorzitters overleg Venlo. Vraag 

Verzetten naar Dinsdag 14 oktober of toch door laten gaan.   
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