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Notulen BV 34-10mrt2014. 

 

Wanneer:  Maandag 10-03-2014  

Waar:   Hotellerie Maasduinen Markt Velden  

Tijd:   19.00 uur 

Aanwezig:  Vera Valkenaars, Ria Dikkers, Huub van Lipzig, Henk Jeucken, Peter Bouten en Henk 

Lommen. Als gast waren Richard Bosman stadsdeelmanager en Frank Joosten 

kwartiermaker Huis van de Wijk van 19 tot 20.00uur aanwezig. 

Afgemeld:  Camiel van Dongen, Jeroen Wijnhoven. 

Agenda: 
1) Opening.  

2) Notulen vorige vergadering dd. 4 febr. En 24 febr. 

3) Voorstellen kwartiermaker Huis van de Wijk Velden. Frank Joosten. 

a) Wat is Huis van de Wijk 

b) Wat is rol kwartiermaker 

c) Waar staat de dorpsraad voor 

d) Wat is betrokkenheid dorpsraad bij thema zorg en rol in netwerk in eigen dorp 

e) Waar vinden we elkaar, houden we elkaar op de hoogte en nemen we elkaar mee 

f) Plan maken hoe we samen de voorlichtingsavond organiseren op 28 april bij Wapen van Velden. 

4) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Werving nieuwe leden Camiel van Dongen en Jeroen Wijnhoven. 

b) Uitnodiging start project erfbeplanting 15 feb. (zat in SPAM Map, dus te laat) 

c) Informatieavond 2
de

 wijkraad bijeenkomst Venloop. Doorgestuurd naar Peter Bouten. 

d) Info voor op site en in klokje van Jan Rijniers. 

e) Info voor op site en in klokje van Inge Janssen (Samen zijn wij Venlo) 

5) Commissies. 

a) Markt 

b) Plantenbakken Cadeau Woonwenz. 

c) Biljarts Cadeau Rabobank KBO 

d) Goed doelen week 

6) Lopende zaken. 

a) JFK naar BMV rol DR? 

b) Rotonde laatste nieuws. 

7) Actielijst 

8) Rondvraag. 

9) Planning volgende vergadering. 

 

Notulen: 

1) Opening. Vera heet iedereen welkom, speciaal welkom aan Frank en Richard. 

2) Notulen vorige vergadering dd. 4 febr. En 24 febr. 

Deze notulen werden goedgekeurd. NB de bijlagen waren niet meegestuurd bij deze notulen alsnog 

bijvoegen. Voor volgende keer kan bij de actielijst de acties van de werkgroepen weggelaten 

worden, dat is des werkgroep. 
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3) Voorstellen kwartiermaker Huis van de Wijk Velden. Frank Joosten. 

Frank werk bij gemeente Venlo als kwartiermaker voor de huizen van de wijk in Arcen, Lomm en 

Velden en ook Venlo Noord en Venlo noordoost. 

a) Wat is Huis van de Wijk? De gemeente krijgt de verantwoordelijkheid van de zorg in de breedste 

zin. Daarvoor worden in alle wijken z.g. huizen van de wijk opgezet van waaruit alle zorg 

gecoördineerd zal worden. Dat geld voor alle zorg, seniorenzorg, jeugdzorg gehandicaptenzorg 

alsook voor budget coaching enz. enz. Maar ook voor tijdsbesteding van mensen in de wijk. 

b) Wat is betrokkenheid dorpsraad bij thema zorg en rol in netwerk in eigen dorp? Samen met 

Frank Joosten te onderzoeken welke behoeften er leven en wat daarvoor nodig is. 

c) Plan maken hoe we samen de voorlichtingsavond organiseren. 

Vooralsnog gaan we geen openbare vergadering houden. Op maandag 14 april willen we samen 

met Frank Joosten en eventueel Richard een inventarisatie c.q. behoefte onderzoek avond 

organiseren. Daarvoor nodigen we voor ons betrokken instanties en personen uit. Zoals: 

Huisartsen; Apotheker; Fysiotherapie; Synthese; SGL; KBO Velden; Basisschool; stichting 

Hulpbijdementie.nl; stichting Zonnebloem Velden, SV Velden(G-teams)  

Tijdens deze avond zullen de eerste kaders van het HvdW Velden duidelijk moeten worden, 

waarna Frank Joosten de verdere richtingen zal vastleggen. 

In de bijlage een scan van de “Presentatie” die Frank bij deze vergadering heeft uitgedeeld. 

4) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Werving nieuwe leden Camiel van Dongen en Jeroen Wijnhoven. Vera zal Jeroen en Camiel 

persoonlijk bellen of zij nog steeds van plan zijn de DR te versterken. 

Voor alle (bestuur-)leden de vraag uit te zien en benaderen van andere kandidaten 

b) Uitnodiging start project erfbeplanting 15 feb. Deze mail zat in de SPAM map, dus er is niet op 

gereageerd. Het project is gestart bij boerderij “Deeperhof” Schandelo 45 alwaar met bomen en 

hagen het terrein is verfraaid. 

c) Informatieavond 2de wijkraad bijeenkomst Venloop. Doorgestuurd naar Peter Bouten. wij 

dachten geen nieuwe informatie te krijgen en we hebben ons afgemeld. 

d) Info voor op site en in klokje van Jan Rijniers. Dit is inmiddels geplaatst in klokje week 11. 

e) Info voor op site en in klokje van Inge Janssen (Samen zijn wij Venlo) Dit is inmiddels geplaatst in 

klokje week 13. 

f) Brief Fanfare Velden over deelname aan de sponsoractie door de DR. Dit wordt afgewezen 

omdat dit niet tot onze taken hoort. 

g) Uitnodiging Fanfare Velden: Receptie bij gelegenheid 150 jarig bestaan. Vera en Ria zullen 

daarbij aanwezig zijn. Huub zorgt voor enveloppe met inhoud. 

5) Commissies. 

a) Markt. Hiervoor dienen we een “Kartrekker” te vinden. Of mevr. R Beeker dit aanneemt is niet 

duidelijk. Peter Bouten zou haar vragen. Let wel mevr. Beeker is inmiddels ruim 75 jaar. 

b) Plantenbakken Cadeau Woonwenz. De bordjes met tekst “geschonken door Woonwenz” zijn 

klaar en zijn inmiddels al op de bakken gemonteerd. 
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c) Biljarts Cadeau Rabobank KBO. Bestuur vind het bedenkelijk dat Voorzitter KBO Ine Jacobs eerst 

de leden van de KBO wil informeren. Deze vraag wordt indien mogelijk nog deze avond aan haar 

gesteld. 

d) Goed doelen week. Organisatie loopt voorspoedig. Week 13 komt huis aan huis de lijst met 

deelnemende instanties. Week 15 zullen de collectanten de ingevulde lijsten met geld ophalen. 

6) Lopende zaken. 

a) JFK naar BMV rol DR? Dit wacht op het nieuwe stichtingsbestuur van het BMV. 

b) Rotonde laatste nieuws. VVN (Veilig Verkeer Nederland) heeft aangeboden een onafhankelijk 

onderzoek uit te voeren. Dit zullen we in gang zetten, actie Vera. 

7) Actielijst: 

Punten 1; 3; 5en 8 zijn afgewerkt.  kunnen uit de lijst. Punt 6 heb ik geen aantekeningen van 

gemaakt. Dus blijft nog open. 

De actie lijsten: Overzicht werkgroepen en Voortgang werkgroepen worden niet meer in de notulen 

van de BV opgenomen. Dit hoort bij de verslaggeving en afspraken van de werkgroepen zelf. 

Actielijst:   (De actielijst is een overzicht van de te ondernemen acties naar aanleiding van de vergadering.) 

Nr. 
Datum 

vergadering 
Wat Wie 

14 10-03-2014 Puntenlijst van Venlokaal en Punten lijst DR Braderie filteren naar acties DR. Ria/Huub. 

13 10-03-2014 Onderzoek VVN over rotonde aanvragen. Vera 

12 10-03-2014 

Mail sturen aan KBO over gang van zaken toezegging Rabobank voucher. 
Spoed. 

Henk 

11 10-03-2014 

Receptie 150 jarig bestaan Fanfare. Vera en Ria zullen daarbij aanwezig zijn. 
Huub zorgt voor enveloppe. 

Vera, Ria en 
Huub 

10 10-03-2014 

Vera zal Jeroen en Camiel persoonlijk bellen of zij nog steeds van plan zijn de 
DR te versterken 

Vera 

09 10-03-2014 Vera en Henk zullen de instanties, genoemd in 3c telefonisch benaderen Vera/Henk 

06 24-02-2014 

Dhr Schlooz meedelen dat hij zijn alternatieve plan zelf met Woonwenz moet 
bespreken. Bij het notuleren 10-03 niet opgenomen. Blijft staan. 

Vera 

 

8) Rondvraag. 

Ria: Gat bij Ebberstraat nog niet dicht. Ria benaderd gemeente en/of WML. 

Kruising Heideweg/Kraneveld voorzien van spiegel? 

Zwerfvuil actie zoals in Venlo Zuid (met scholen) mogelijk doorzetten naar school Velden? 

9) Planning volgende vergadering. 

Maandag 14 april 19.30uur in gebouw (4torens) SGL over inventarisatie Huis van de Wijk Bestuur. 

 

Maandag 28 april bij het Wapen van Velden 19.30uur 

Openbare vergadering. Nog geen thema. 

Einde vergadering. 

Notulist: Henk Lommen. 

Bijlage: Scan Presentatie Frank Joosten. 
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