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Notulen Bestuursvergadering nr. 32 .  

Wanneer:  Dinsdag 4 februari 2014  

Waar:   Hotellerie Maasduinen Markt Velden 077 3560170 

Tijd:   19.30 uur 

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

Afgemeld: Odette Tapper; Peter Bouten; 

Voorafgaande (19.30 uur) aan deze vergadering zal de KBO bij monde van Ine Jacobs een plan uit de 

doeken doen voor de besteding van de gelden van de Rabobank. Titel: Bewegen voor ouderen. (was 

eerst de fitness toestellen c.q.  tuin.) 

Agenda: 

1) Opening.  

2) Notulen vorige vergadering 30 en 31 dd. 2-12-2013 en 18-1-2014 

3) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Ingekomen verslag Klankbord VVD (Sraar Geelen) reeds verzonden op: 6-12-‘13 

b) Verslag presentatie Venloop reeds verzonden op:  17 januari ‘14 

c) Lijst met actiepunten Venlokaal  (braderie 2013) 

d) Brief Veldense Volkscultuur inzake bloembakken. 

e) Brief Veldense Volkscultuur inzake kunstwerk rotonde. 

4) Werving leden. Uitbreiding bestuur naar 5 personen. 

18 januari is Camiel van Dongen benaderd, hij geeft vanavond antwoord. 

Huub heeft ook 2 personen benaderd, hopelijk kunnen zij ook aanwezig zijn. 

5) Commissies. 

a) Markt. Stand van zaken. Kartrekker. 

b) Plantenbakken en banken. (Lindenbomen) 

c) Rotonde. Commissie vormen? 

6) Lopende zaken. 

a) Sfeerpunt Velden (Venloop wandeltocht) 

b) Goede doelen week. 

c) Projectgeld Kerstboom verlichting. 

7) Rondvraag. 

 

Notulen. 

Een ingelaste bijeenkomst heeft plaatsgevonden vanaf 19.00uur. Op verzoek van dhr. Luuk Fleuren is 

een delegatie van 6 ondernemers aan de ventweg/Rijksweg aanwezig voorafgaande aan de 

bestuursvergadering. Deze ondernemers kwamen hun bezorgdheid uitspreken over de plannen van een 

rotonde. Met name het afsluiten van de beide ventwegen bij de toekomstige rotonde en het verdwijnen 

van vele parkeerplaatsen waren hun belangrijkste tegen punten. Maar ook de overlast tijdens de bouw, 

de bereikbaarheid in die tijd stuit op bezwaren. Rijschool Mooren trok met name de verbetering van de 

veiligheid zeer sterk in twijfel. De heren hebben naar zeggen hun standpunten voldoende duidelijk 
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gemaakt en verzoekt de Dorpsraad deze mee te nemen in verdere overleggen met betrokken instanties. 

(Gemeente / Provincie). 

 

Besteding Rabo gelden Project Fitness toestellen / bewegen voor ouderen. 

Ine Jacobs (Voorzitter KBO) deed het plan uit de doeken hoe de KBO deze gelden ingevuld wil en kan 

zien. Echter vanwege het indienen van de vragen aan de  vergadering van de ledenraad van de 

Rabobank 11 februari 2014 moesten de verzoeken voor half januari zijn ingediend. De aanvraag is door 

de KBO al 15 januari verstuurd naar de Rabobank, zonder onze goedkeuring. Deze aanvraag (zie bijlage 

1 van BV 32) wordt aanvaard door de dorpsraad.  Na het vertrek van Ine Jacobs volgt nog een korte 

discussie over het plan. Afgesproken wordt dat de DR nog een brief stuurt naar de KBO met het verzoek 

toch te zoeken naar een oplossing meer voor de vrouwelijke senioren. 

 

1) Opening.  

Om 20.10u opent Vera dan de eigenlijke vergadering. 

2) Notulen vorige vergadering 30 en 31 dd. 2-12-2013 en 18-1-2014. 

Deze werden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. 

3) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Ingekomen verslag Klankbord VVD (Sraar Geelen) reeds verzonden op: 6-12-‘13 

Deze lijst, die van VenLokaal en de eigen lijst van de Braderie wordt door Ria en Huub 

beoordeeld en één lijst van gemaakt welke enkel actiepunten voor de DR zijn. 

b) Verslag presentatie Venloop reeds verzonden op:  17 januari ‘14 

Peter Bouten en Henk Lommen zijn aanwezig geweest. Peter zal trachten hetzelfde als vorig jaar 

het sfeerpunt Velden in te richten. Samen met bewoners van de Oude Schandeloseweg zal hij 

deze straat extra (laten) versieren. Peter neemt zelf contact op met Venloop voor eventuele 

goederen en vergoedingen. 

c) Lijst met actiepunten Venlokaal  (braderie 2013) 

zie ook punt 3a. 

d) Brief Veldense Volkscultuur inzake bloembakken. 

D.m.v. brief de stichting uitnodigen om samen met DR (Henk Jeucken) een oplossing te zoeken. 

Bijvoorbeeld door bakken anders te plaatsen. 

e) Brief Veldense Volkscultuur inzake kunstwerk rotonde. 

In dezelfde Brief (3d) ook toezeggen samen met Veldense Volkscultuur te zoeken naar een 

oplossing voor een eventueel kunstwerk. 

4) Werving leden. Uitbreiding bestuur naar 5 personen. 

Camiel van Dongen en Jeroen Wijnhoven hebben zich beiden afgemeld voor de vergadering. Zij 

kunnen derhalve geen antwoord geven op de vraag of zij aan willen schuiven als lid van de DR. Zij 

worden voor de volgende vergadering weer uitgenodigd. 

5) Commissies. 

a) Markt. Stand van zaken. Kartrekker. 

Er blijkt geen verslag te zijn gemaakt van de voorgaande bijeenkomsten. Peter Bouten zou Ria 
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Beeker gevraagd hebben de kar te trekken. Ook zij weet niet wat stand van zaken is.  Henk 

neemt contact op met Tom Jacobs (gemeente) over de stand van zaken. Wordt vervolgd. 

b) Plantenbakken en banken. (Lindenbomen) 

Henk Jeucken moet Richard spreken over de banken. (??plaats/aantal/type??) Richard blijkt 

moeilijk bereikbaar. Henk heeft bij HUBO een voorbeeld van een plaatje welk op de planten 

bakken moet komen als aandenken aan de schenking van Woonwenz. 

Wat betreft de Lindenbomen en de communicatie storing met Kerkbestuur zou Jan Könisser 

contact opnemen met Jos Duyf (secr. KB). Hierover geen nieuws. 

c) Rotonde. 

Er volgt een enquête via de site en het klokje. De vraag zal enkel zijn bent U voor of tegen de 

aanleg van een rotonde op kruising Rijksweg / Schandeloseweg / Markt. Ook zal een tekening op 

de site geplaatst worden en een SWOV Factsheet.  

6) Lopende zaken. 

a) Sfeerpunt Velden (Venloop wandeltocht) Zie 3b. 

b) Goede doelen week. Deze actie loopt. Peter Bouten is contact persoon. De druk en 

vergaderkosten gaan naar de rekening Dorpsraad. 

c) Projectgeld Kerstboom verlichting. Projectgeld is binnen (€500, -) De verlichting zelf wordt 

bewaard door Huub van Lipzig. 

d) Aggregaat met pomp t.b.v. waterton voor plantenbakken wordt aangeschaft. Huub en Henk J 

regelen dit samen. 

7) Rondvraag. 

a) Vera: Huis van de wijk. Er is druk overleg gaande, er is een “kwartiermaker” aangesteld die het 

HvdW in Velden moet voorbereiden. Deze man wordt voorgesteld aan de DR en zal een 

presentatie geven aan de bevolking tijdens een thema vergadering van de DR. Het overleg met 

de wethouder is afgezegd tot na de verkiezingen. 11 feb wordt een presentatie gehouden over 

het HvdW in de Rosenhof. Daar zou een dependance ingericht worden. Ger Peters zal trachten 

daarbij aanwezig te zijn. 

b) Vera: JFK. Er is overleg geweest. Daarbij waren aanwezig: 

Gemeente, R Bosman stadsdeel manager, Coenders van jeugd en sport. Van de DR, Vera, Ger 

Lommen “bemiddelaar”. Van de JFK, Wil Hermkes voorz, Pim in t Zandt en Maarten Janssen. 

De Metten zijn niet meer welkom in gebouw. Bij JFK is heel jaar niets gebeurd wat betreft 

financieel beleid, verantwoording voor de extra subsidie. Hier moeten JFK en de Metten samen 

voor opkomen. Bij gereed komen BMV zal de JFK daar enkele lokalen ter beschikking krijgen. 

Richard en Coenen gaan praten  met project manager BMV dhr. Nas over hoe en wat JFK in 

BMV. Volgende maand worden verdere afspraken gemaakt. 

c) Vera: GVVP Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan 2013-2017. Vera en Henk J en Henk L zijn 

gisteren 3 febr. Naar de bijeenkomst van de klankbordgroep GVVP geweest. Het plan vindt U in 

de bijlage. Er is door DR Velden gevraagd m.b.t. de verkeerssnelheid buitenwijken extra 

aandacht te geven aan de Genooierweg en de Vorstweg. Na metingen zullen er indien nodig 

maatregelen getroffen worden. Verder is na afloop nog gepraat met de wethouder J Theewen 
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en Tom Jacobs omtrent de rotonde. Toegezegd is dat een tekening en een feitenlijst op onze site 

geplaatst kan worden. 

d) Vera: De Gemeente heeft per brief aan dhr. J Schattorjé laten weten dat de gemeente het plan 

voor een gezondheidscentrum in Velden aan de Veerweg niet toestaat. De DR zal per brief aan 

college haar bezorgdheid uitspreken over het alsmaar uitstellen van een volwaardig 

gezondheidscentrum in Velden. 

e) Ria: Er is een behoorlijk diep gat ontstaan langs de Ebberstraat juist bij een beregeningput vlak 

langs de weg. Dat is gevaarlijk zeker in het donker. Ria zal contact opnemen met gemeente (tel. 

14077 of info@venlo.nl) 

f) Henk L : Is benaderd door de redactie van omroep Venlo Radio of er een verslaggever uit ons 

dorp gestrikt kan worden. Er worden een paar namen genoemd en Henk zal deze doorgeven aan 

de omroep. 

g) Ger P: Eettafel voor Senioren georganiseerd door Synthese zal worden overgenomen door de 

KBO zelf in de Rosenhof. De regeling wordt dat elke deelnemer zich telkens moet aanmelden en 

de kosten zijn €20, - pp per keer. Dit omdat er een beperkt aantal plaatsen zijn. De rol voor de 

DR is hiermee uit gespeeld.  

8) Planning volgende vergadering.  

Voorstel wordt als volgt aangenomen: 
Maandag 10 maart. Bestuursvergadering met leden. Maasduinen. 
Maandag 28 april.  Vooralsnog met thema Huis van de wijk. Locatie i.m. Wapen van Velden. 
Maandag  23 juni.  Bestuursvergadering met leden. Maasduinen. 
(Vakantie) Thema avonden na vakantie nog niet bepaald derhalve ook niet de locatie. 
Maandag  1 september. 
Maandag  13 oktober.   
Maandag  24 november  
 
Notulist; 
Henk Lommen. 
 
Bijlagen: 
bijlage 1 van BV 32 Aanvraag KBO biljarts voor senioren aan Rabobank. 
Bijlage 2 van BV 32 GVVP en verslag 
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