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Notulen Dorpsraad Bestuursvergadering 39. 

Wanneer:  Maandag 02-03-2015  

Waar:   BMV De Vilgaard, Schandeloseweg 1b 

Aanvang:  19.30 uur 

Aanwezig: Vera Valkenaars; Huub van Lipzig; Henk Lommen; Ria Dikkers; Henk Jeucken; Ger Peeters; 

Odette Tapper (notulist); Fred Baars (kwartiermaker gem Venlo); Rosalie van den Heuvel (assistent kwartiermaker gem 

Venlo); Sjaak Sluiters (Synthese); Jan Rijniers (Wijkagent Arcen/Lomm/Velden); Addy van Minderhout(kandidaat lid) 

Afgemeld: Peter Bouten, Ger van Rensch, Richard Bosman (stadsdeelmanager gem Venlo) 
 

1) Opening. Vera opent de vergadering, heet Addy van Minderhout welkom, en nodigt hem uit zichzelf 

voor te stellen. Addy komt 1 vergadering meekijken ter oriëntatie of het iets is voor hem om bij aan 

te sluiten. Addy stelt zichzelf voor. 

2) Notulen vorige vergadering dd. 12 jan 2015 

 Bijeenkomst/voorlichting (Enexis) Rendiz is heden gaande in een andere zaal in het BMV 

Notulen goed gekeurd. 

3) Actielijst 

Alle punten zijn doorgenomen. Sommigen lopen en blijven dus staan. 

58. Er wordt besloten dat we het eerst enige tijd aanzien hoe het gaat lopen v.w.b. de mobiliteit van 

ouderen van de ene kant van het dorp naar de andere kant. T.z.t. opnieuw bekijken of een busje 

nodig is. Dan bereid om er wat aan te doen.  

59. Nieuwe website Dorpsraad Velden is 2-3-2015 in de lucht: http://dorpsraadvelden.nl/ 

64. Fred Baars: rekening vergadering bij Kiësstolp wordt door gemeente betaald. 

67. Dhr. Hendriks (plan Schandelsch Broek) wordt uitgenodigd voor de vergadering op 30-3 van 

 19.30 tot 20.00. 

Aansluitend overleg/klankborden wat de rol van de DR kan zijn i.s.m. Huis van de Wijk / I&A /        

      Sociaal Wijkteam met gemeente Venlo (Fred Baars/Rosalie van den Heuvel/Sjaak Sluiters). 

Nr 
Datum 

vergadering 
Wat Wie 

70 2-3-2015 Uitnodigen Peter Peeters – rayonmanager A/L/V Woonwenz voor 20 april Henk L 

69 2-3-2015 Nakijken afspraken budget m.b.t. website Huub 

68 2-3-2015 Begroting Goede Doelen Week vragen. Dan besluiten over financiële steun?  Huub 

66 12-1-2015 Thema avond Verkeer door gemeente Venlo  10 maart vervolg gesprek Gem Venlo 

65 12-1-2015 Werkgroepje “Nieuwsbrief Velden” evt samen met I&A/HvdW formeren bestuur 

64 1-12-2014 

Vragen aan gemeente 8-1-2015: 
1) gemeente akkoord om voorlichting te geven aan Velden tijdens combi-avond? 
2) Enz zie vorige notulen. 

E.e.a. krijgt vervolg op 10 april tijdens volgend overleg met gemeente 

Henk J/Vera 
 

63 1-12-2014 
Bereikte resultaat van DR m.b.t. verkeersveiligheid Schandelo/Schelle hoes in ’t Klokje 
zodra ze daar bezig zijn. 16-3 beginnen ze te werken. 
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61 1-12-2014 

Snelheid meten Genooierweg, is dit mogelijk? Vraag aan VVN. 
Optie “smileybord” ook aan VVN of gemeente vragen. 
2-3-2015 Huub gaat Ed Hegger benaderen 

Huub 

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

bestuur 

57 1-12-2014 “DOP-plan / tussentijdse evaluatie” op agenda 2015 bestuur 

53 14-10-2014 

Bankje bij Teutenboom.  
1-12-2014 Huub gaat er wederom achteraan. 
2-3-2015  Sjaak adviseert met Huub aangaande contacten/Huub pakt dit wee op. 

Huub/Sjaak  

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 de 
3 musketiers zullen dit item ook nogmaals 8-1 tijdens gemeentevergadering te berde 
brengen 

Wachten op 
antwoord, 
Gemeente  

22 28-04-2014 

Communicatie DR naar gemeenschap Velden over verordening hondenpoep? Teksten 
op site gemeente Venlo. (“koelkast-punt”) 
2-3-2015 Evt iets voor Ria/Henk J om dit op te pakken bij onderwerp “huisvuil”? 

Geen actie 

 

 

4) Mededelingen en ingekomen stukken 

 Peter Bouten heeft de penningmeester gevraagd om een bijdrage voor de Goede Doelen week. 

Penningmeester heeft verzoek in 1e instantie afgewezen. In 2014 ongeveer € 1500,- bijgedragen. 

DR is van mening dat het initiatief van de Goede Doelenweek niet mag stranden. Huub vraag een 

begroting alles zodat inzichtelijk is. Daarna komt besluit over eventuele bijdrage.  

Tip Sjaak: Deze vraag ziet hij bij meerdere DR-en binnen komen. Het is heel normaal dat een 

percentage van de opbrengst wordt gebruikt om het evenement een volgende keer te 

organiseren. 

 Ondernemersvereniging SALVO (Samenwerkende Arcense, Lommse en Veldense Ondernemers) 

heeft 19-3 ledenvergadering, en heeft via Ger Lommen alle dorpsraden uitgenodigd voor deze 

vergadering. Henk Lommen en Ria Dikkers zullen aanwezig zijn. 

a)  Fred baars wil met ons apart van gedacht wisselen over de rol van de Dorpsraad en het Huis van 

de Wijk.  

Fred legt e.e.a. uit.  

I&A is kernaanspreekpunt voor burger die vragen heeft, of ideeën heeft 

“In het sociaal wijkteam werken verschillende zorg- en dienstverleners samen. Ze werken in de 

wijk, dichtbij de bewoners, kennen de wijk en gaan persoonlijk in gesprek met inwoners over de 

ondersteuningsvraag. Op deze manier worden zorg en welzijn met elkaar verbonden. De sociale 

wijkteams zijn gekoppeld aan de Huizen van de Wijk,… “. 
Bron: http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/Sociale-wijkteams-in-Venlo-121912 
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       Zoals Henk Lommen het heeft begrepen 

- 40% van alle vragen betreft “Zorg” 

- Sociaal Wijkteam zou graag info van DR willen 

- Alles wat niet met “Zorg” te maken heeft, komt bij I&A.  

- Samenwerking tussen I&A en Dorpsraad is gewenst.  

Deze lijn kan wederzijds info geven over wat er speelt in het dorp. 

- I&A is 40 uur per week bemand in Velden. 

- 90 professionals gaan vanuit BMV werken voor Arcen/Lomm/Velden  

- Facebook pagina wordt aangemaakt 

We komen tot de conclusie dat er nogmaals een aparte vergadering aan gewijd zal worden. Op 

30 maart zal de DR samen met de gemeente (Fred Baars en Rosalie van den Heuvel) en Sjaak 

Sluiters verder praten hoe e.e.a. vorm moet krijgen. 

b)  Vrijwilligers beleid en procedure. Fred Baars en/of  Helma van der Leeuw zullen dit toelichten 

Fred heeft Helma van der Leeuw meegenomen. Helma vertelt een en ander over de 

http://vrijwilligerscentralevenlo.nl/ . De centrale is een onderdeel van http://welkom.nu/. 

Wel.kom biedt welzijnsdiensten aan de inwoners van de gemeente Venlo en Beesel. 

c) Hondenspeelveldje mail Annelies Kroese en Tom Verhaegh.  

Een vergelijkbaar initiatief als van de speeltuin aan de Gruttostraat.(4g)  Annelies Kroese terug 

melden dat de DR haar initiatief steunt. Probeer een werkgroep en draagvlak te vormen. 

d) Mail Rob Hendriks over toezegging info avond. Gezien de discussie in het klokje lijkt het ons nu 

niet verstandig een informatie avond te verzorgen waar Rob Hendriks zijn plannen kan 

Hulp vraag 

van Burger 

Sociaal 

Wijkteam 

maakt foto  
 

I & A  

Informatie en advies 

 

Dorpsraad 

Enorme informatie 

bron 

Uitvoering Zorg 

Wat op foto staat Huisartsen en 

zorg instanties 

 

Sociale kaart van Velden. 

Wat verenigingen bieden 
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uitweiden. Derhalve zal de raad dhr. Hendriks uitnodigen bij een DR vergadering zijn plannen te 

presenteren. Plan is 30 maart. 

e) Mail Huis van de Sport en Huis van de Kunsten over startbijeenkomst Samen Winnen.  

Henk Jeucken is aanwezig geweest. 

Indien we vragen of ideeën van mensen krijgen m.b.t. verenigingsleven in Limburg, kan 

verwezen worden naar. “Samen Winnen biedt een aantal producten en diensten aan om 

verenigingen te ondersteunen bij het aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden 

met andere verenigingen”. Zie:  http://samenwinnenlimburg.nl/ 

f) Initiatief Grutto straat Mail Sjaak Sluiters. 

Anita Donne heeft een plan voor de speeltuin aldaar te verbeteren. Bijeenkomst afgelopen 

donderdag bracht geen soelaas . Anita probeert nog meer geïnteresseerden te vinden. Dan zal 

DR een bijdrage leveren hetzij financieel hetzij anders. Ze is door Sjaak verwezen naar Stichting 

Speeltuin Velden. 

g) Peter Peeters Woonwenz wil een kennismaken met de Dorpsraad. Hij is rayonmanager van ALV 

bij Woonwenz en zal uitgenodigd worden voor de vergadering van 20 april. 

5) Lopende zaken 

a) Nieuwe website Dorpsraad Velden is 2-3-2015 in de lucht: http://dorpsraadvelden.nl/ 

Penningmeester kijkt e.e.a. nog na wat er is afgesproken m.b.t. budget voor de website. 

b) J.F. Kennedy club. Vera heeft er gemeente op aangedrongen dat er een besluit wordt genomen 

wat er met het pand van het JFK Club gaat gebeuren. Voorstel Henk Lommen breng het beheer 

van het gebouw onder bij de stichting van de Vilgaard. Zo kunnen andere partijen ook gebruik 

maken van het JFK gebouw en wordt de huur voor de JFK dragelijker. Vera spreekt grote 

bewondering uit voor het werk dat daar verricht wordt. DR zal brief sturen naar B&W om 

bezorgdheid uit te spreken en om voorstel aan te dragen. 

 

6) Bespreking Velde veur elkaar <-> Huis van de Wijk 

Aangeschoven zijn Marij Uylings, Willy Verbeek en Sabine Wennekers.  Angela de Wit en Noud 

Verheijen verontschuldigen zich. V.v.E. heeft een gesprek gehad met wethouder Theeuwen welk 

niet soepel is verlopen. De sloop van de gebouwen kan enkel tegen houden worden als 

initiatiefnemers binnen zeer kort tijd met financieel onderbouwde plannen komen. Ook heeft de 

groep een gesprek gehad met Ger Koopmans gedeputeerde van de Provincie. Hij ondersteunt de 

plannen van V.v.E.  

V.v.E. heeft ook een gesprek gehad met R Hendriks over het plan Schandelo ’s Broek en de zorg voor 

dementerenden. V.v.E. vind de locatie  niet naar wens. Als een andere locatie met goed financieel 

plan kan worden aangeboden is Hendriks bereid dit te overwegen. 

Voor de bovenstaande acties heeft V.v.E. een brief gestuurd naar het college van B&W van Venlo. 

Zie bijlage. 

 

7) Actielijst aanvullingen 

Her en der reeds vermeld in de notulen. 
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8) Rondvraag 

Ria Dikkers heeft een verzoek van gemeente Venlo om samen te komen praten over zwerfvuil. Het 

st Sebastianus gilde Velden wil ook in die richting initiatieven ontplooien. Er is bij de gemeente geld 

beschikbaar. Henk Jeucken en Ria Dikkers hebben een goed gesprek gehad en er beloven goede 

plannen uit te komen. 

 

Odette is voor de 2e keer niet aanwezig kunnen zijn bij het jaarlijkse etentje van de Dorpsraad. Ze 

vraagt zich af de DR iets heeft geregeld als alternatief om haar waardering te tonen t.a.v. de inzet 

van vrijwilligers. De DR had hier niets voor geregeld, niet aan gedacht en gaat zich intern beraden 

hierover. 

Odette heeft in de vergadering van 1-12-2014 aangegeven dat zij gaat stoppen als notulist, en vraagt 

wederom of er een nieuwe notulist is gevonden. Er is niet meer gezocht. 

 

9) Volgende vergadering 

Op maandag 30 maart 19.30u Vilgaard 

Thema avond HvdW met Fred Baars, Rosalie v d Heuvel en Sjaak Sluiters. 

Indien mogelijk voorafgaande een presentatie van de plannen Schandelsch broek door Rob 

Hendriks. 

Volgende reguliere DR vergadering maandag 20 april de Vilgaard. 
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