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Notulen Vergadering Dorpsraad Velden nr.: 43 

 

Wanneer:  Dinsdag 1 sept-2015 

Waar:   BMV de Vilgaard Schandeloseweg 1b 

Tijd:   19.30 uur 

Aanwezig:  Vera Valkenaars; Huub van Lipzig: Ria Dikkers; Henk Lommen: Ger Peeters. (Allen Dorpsraad). Verder 

Richard Bosman (stadsdeelmanager) Fred Baars (Kwartiermaker HvdW) Wim Ulehake (Synthese, sociaal 

wijkteam A L V); Annie Venner (MEE, sociaal wijkteam); Patrick Duiker (Bewoners ondersteuning A L V en Venlo 

Noord); Anton van der Heijden (Bewoners ondersteuner A L V en Venlo Noord); Karin Hoeijmakers (Wel.kom, 

voorz.  sociaal wijkteam A L V en Venlo Noord); Krista Roberts (Wel.kom, Begeleiding Informatie & Advies HvdW) 

Afgemeld:   Henk Jeucken; Peter Bouten; Jan Rijniers (wijkagent); Sjaak Sluiters (Synthese opbouwwerker) 

 

1) Opening. Vera heet allen welkom, zij is verrast over de grote opkomst van met name de professionals 

rondom het Huis van de Wijk en het sociale wijkteam. Daarom werd er eerst een voorstel ronde gedaan. 

2) Notulen vorige vergadering dd. 30-6-2015 nr. 42. 

Inhoudelijk: Speeltuin Grutto straat. Anton van Heijden namens Sjaak Sluiters er is contact geweest met 

initiatief nemers, er zijn mogelijkheden voor verbetering maar ook het draagvlak (buurt en direct 

omwonenden) moet meer duidelijkheid krijgen. Verder zijn plannen op terrein als Blokkendoos is gesloopt, 

hier moeten financiële middelen voor worden gezocht. Sjaak vraag of een contact persoon vanuit DR 

beschikbaar is? Ria Dikkers zal hierover nadenken. Zij wisselt na de vergadering contact gegevens uit met 

Sjaak en Anton. 

3) Ingekomen stukken. 

a) 2jul antw. R Bosman aan dhr. Janssen over Schandelo´s broek. Ter kennisgeving. Dorpsraad merkt op, 

richting Richard, dat zij de agressieve werkwijze van de actie groep tegen Schandelosbroek niet de manier 

is om met elkaar om te gaan.  

De teksten in het klokje zijn stemming makend, soms onjuist, eenzijdig en niet op basis van overleg! 

b) 5jul mail Marja v d Venne aan wethouder Henk Brauer over situatie Oude Schandeloseweg. 

N.a.v. de presentatie uit Marja haar bezorgdheid over de veranderende situatie op de Oude 

Schandeloseweg. De DR deelt deze mening en heeft dit ook aangedragen bij het GVVP. Richting Richard 

de vraag wat de nieuwe situatie nou gaat worden nu er al gestart is met de verandering bij de 

stoplichten. Bij de presentatie was nog niet duidelijk hoe de situatie wordt op de Oude -  en de 

Schandeloseweg omdat toen nog niet duidelijk was of en hoeveel budget er was. Dit is ook afhankelijk 

van de mogelijkheden op de Markt die ook in de plan zitten. 

c) 6jul mail R Bosman over sloop panden in Velden. Na de bouwvak zal gestart worden met de sloop van 

o.a. Kiësstolp; gymzaal Kloosterstraat; bibliotheek; blokkendoos; st Andreas en st Sebastianus school. De 

gemeente zal de buurt informeren alsook de Dorpsraad als werkelijk gestart wordt met de sloop. 

Inmiddels is de sloop van Kiësstolp en gymzaal Kloosterstraat gestart. 

d) 7jul mail factuur Vilgaard. Deze is doorgestuurd naar het HvdW (Fred Baars). De Dorpsraad mag de 

ruimte 22/23 gratis gebruiken. Wat dit betreft valt de DR onder het HvdW. 

e) 13jul Mail Annelies Kroeze over Hondenspeelveldje. Na vakantie (nu dus) opnieuw contact opnemen met 

Annelies om een brief (een oproep om voldoende draagvlak te krijgen) gereed te maken voor het Klokje. 

Richard merkt op dat we hiervoor contact moeten zoeken met Dion Nijskens van openbare werken. 
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f) 14jul mail Krista Roberts invulformulier t.b.v. verenigingen I&A van HvdW. Via de WG kalender willen de 

informatie van verenigingen verzamelen. Medio september/oktober zal deze WG de verenigingen vragen 

naar hun activiteiten t.b.v. de kalender 

g) 18jul verzoek Amnesty Int. deelname GDW. Mail door sturen naar Peter Bouten. 

h) 24jul Leon v.d. Elzen uitnodiging extra bijeenkomst GVVP op 24 sept. Kazerne terrein. Huub en Henk 

Jeucken zullen ernaartoe gaan. Ook zal Huub een verzoek indienen voor straat verlichting op de 

Schandeloseweg buiten de bebouwde kom. 

i) 31jul mail Ellen Janssen open inloop Rozenhof. Deze kwam in de vakantie periode en er is te laat 

gereageerd. Snel opnieuw contact opnemen met Ellen. 

j) 4aug Briefkaart uitnodiging jubileum receptie JFK 50 jaar jong. Vera is verhinderd. Henk Lommen en Huub 

van Lipzig zullen namens de DR de receptie bezoeken. 

k) 7aug mail M v Genechten Trottoir Oude Heerweg t.h.v. senioren woningen oprijmogelijkheid. Dergelijke 

mail zou eerst naar INFO@VENLO.NL gestuurd moeten worden. Als dan geen of onvoldoende reactie 

komt kan alsnog DR in actie komen. Dit probleem doorsturen naar Leon Hesseling van Verkeer. 

l) 10aug mail Annelies Kroeze Plan honden speelveldje. Zie “e”. 

m) 14aug mail Karin Kortenbach contributie VKKL. Mail in het vervolg doorsturen naar Huub. Ook vragen of 

deze rekening in vervolg ook naar de penningmeester gestuurd kan worden. 

n) 15aug mail Hans Derix onderhoud algemene begraafplaats. ER wordt nu gewerkt aan een nieuwe 

omheining en de vrijwilligers groep die het oude Kerkhof aan de Kloosterstraat verzorgt zal binnenkort 

starten met het onderhoud van de algemene begraafplaats aan de Molendijk. Henk zal Piet Vergeldt 

informeren over deze mail. Dan een reactie sturen aan hans Derix. 

Bij Vera ingekomen: 

o) 16jul oproep enquête www.vindtdat.nl DR geen actie genomen. Richard : dit geld meer voor de wijken 

waar een wijkkrant wordt uitgegeven, maar ook Velden mag zijn mening geven over de communicatie 

tussen gemeente en burgers. 

p) 17jul subsidie 2016 n.a.v. brief  gemeente. De Brief is vorige vergadering ook behandeld. Voor 1 oktober 

moet de subsidie aanvraag de deur uit. Ideeën voor welke doelen we onze subsidie willen besteden 

zullen door allen aangedragen moeten worden. Een doel is vooralsnog de jaarlijkse kalender. 

q) 18aug oproep aan Veldense jeugd voor het onderzoeken behoefte jeugd sociëteit voor jeugd tussen 12 

en 18jaar. Anton zal een bericht opstellen voor het klokje, ook zal hij onderzoeken of het mogelijk is de 

half pipe van Arcen (momenteel op lager) geplaatst kan worden op het buitenterrein bij de Vilgaard. Dit 

omdat nu de nieuwe parkeerplaats veelvuldig gebruikt wordt als skate locatie. 

Laatste ingekomen: 

r) Ger van Rensch over het onderhoud van het “Stapperspaadje”. Dat er nog niets aan het paadje gedaan is 

komt door de vakantie periode bij het melding maken aan de aannemer. 

s) Verzoek van buurtbewoners Kiësstolp (Bij monde van Lei Munsters.) om de parkeerplaats te behouden 

tot er een andere bestemming is. Dit verzoek is ook naar gemeente gegaan, inmiddels heeft de DR ook 

een bericht van start sloop werkzaamheden ontvangen. Aan Richard ook de vraag meegegeven om de 

nood parkeerplaats aan de hoek Schandeloseweg /  Jan Verschurensingel ook in takt te laten totdat er 

een andere bestemming is. 

t) KNHM inschrijven “Kern met Pit”. DR actief oproepen ja/nee? Ja. Poster wordt opgehangen in de cultuur 

café. Verder stuurt Henk de digitale versie rond. Aan o.a. JFK; WG speeltuin Grutto straat; en aan WG 

honden speelveldje. 
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4) Commissies. 

a) Verkeer. Zie 3h verder geen nieuws. 

b) Kalender. Zaterdag 5-9 eerst bijeenkomst nieuw kalender. Uitgangspunt zal zijn de kosten weer op niveau 

van de kalender 2014 te krijgen. Totaal ±€ 2700,- incl. bezorgkosten (€460,-) 

c) Website. Moet weer actueel worden/blijven. Berichten s.v.p. aandragen. Groep HvdW / sociaal wijkteam 

ed. kunnen ook berichte plaatsen. Vraag wordt ook gesteld om ook een Facebook pagina te openen. Dit 

om ook jeugdigen te bereiken. 

d) Velden Samen Schoon. Huub heeft een extra rekening bij de bank geopend. Maar vanuit gemeente is nog 

geen bedrag ontvangen. WG gaat dit na. (Ria). 17 oktober is de 2de “prikdag” waarbij er dus weer met 

vrijwilligers het dorp wordt verlost van het zwerfvuil. 

 

5) Lopende zaken. 

a) JFK. Viert dus komend weekend haar 50 jarig bestaan. Zij zijn nu zeer actief met nieuwe plannen in en 

rondom het gebouw. De ruimte die de Metten gebruikte wordt verhuurd aan dansschool Lotte Gijzen en 

aan de dansgarde van de Wuilus. 

b) Huis van de Wijk. I&A. Het sociale wijkteam is nu een jaar aan de slag. Inmiddels is ook een 

uitvoeringsteam (verzorgenden en verpleegkundigen) bezig. Zo ook een team voor bewoners 

ondersteuning, geleid door Anton van der Heijden) De open inloop is gestart in de Rozenhof. Hier worden 

mogelijkheden gebruik te maken van “de Werkplaats in Lomm” onderzocht. (voorheen klusgroep in 

kelder Kiësstolp). De Buurtbus van Venlo noord rijdt ook in Velden. Voor €1,50 kan met een retourtje 

binnen het gebied  krijgen en speciale plaatsen als ziekenhuis en station. Bus kan, verzekeringstechnisch 

niet in Lomm en Arcen rijden. 

Alle vrijwilligers en professionals zijn voor heel Venlo gelijk opgeleid. 

Voor 2016 zijn 3 speerpunten uitgezet: 

 Mobiliteit! 

Armoedebeleid en het bespreekbaar maken ervan! 

Langdurige werkloosheid! 

Open inloop gaat zeer goed en zal volgend jaar verder uitgewerkt worden.  

6) Actielijst. Punt 52 en 53 gereed en afgevoerd. 79 Henk moet nog een mail sturen naar Terra. 81 Gemeente 

heeft 9 juni laatste contact gehad met groep over diverse zaken. Veel enthousiasme maar te vage 

voorstellen. Vanuit HvdW (sociaal Wijkteam en I&A) is de DR leidend in zaken aangaande Velden. 82 Ria 

Dikkers denkt na over vertegenwoordiging vanuit de DR in de WG. 83 volgende vergadering zal de brief 

behandeld moeten worden. 84 via WG kalender. 85 deze komt medio september. 87 er is nog budget voor 

navulling. Maar ook kunnen we daar projectgelden voor inzetten. Actie is geboden! 

Nr. 
Datum 

vergadering 
Wat Wie 

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

79 26-05-2015 Mail aan Terra Kremers vragen naar status onderhoud hofje Oude Heerweg en de plannen voor Oost Secr. 

81 26-05-2015 Contact met V.v.E in stand houden waar mogelijk verbeteren.  PM 

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

Dikkers 

83 30-06-2015 Subsidieaanvraag voor 2016 actiepunten aandragen. allen 
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84 30-06-2015 Enquête onder Veldense verenigingen t.b.v. het I&A Huis v.d. Wijk Henk L  

85 30-06-2015 Begroting Kalender 2016 Commissie 

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

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

88 1-09-2015 Punt 3e,f,g,h,i,k,s en t  Actie Henk, mailen en beantwoorden Henk L 

89 1-09-2015 Onderhoud Kerkhof Molendijk Henk zal Piet Vergeldt informeren over mail Hans Derix. Dan 
antwoord aan Hans. 

Henk L 

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 

7) Rondvraag. Hier werd geen gebruik van gemaakt. 

8) Volgende vergadering. 

Volgende data zijn afgesproken: 

dinsdag 29 september.  

maandag 26 oktober. Waarschijnlijk zonder Vera 

maandag 23 november. 

maandag 14 december.  

maandag 11 januari 2016. 

 

Aldus  

Henk Lommen  

Notulist 
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