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Voorzitter.    Secretaris.    Penningmeester. 
Vera Valkenaars   Henk Lommen   Huub van Lipzig 

Notulen Dorpsraad Vergadering nr.: 38. 

Wanneer:  Maandag 12-01-2015  

Waar:   BMV De Vilgaard, Schandeloseweg 1b 

Aanvang:  19.00 uur 

Aanwezig: Vera Valkenaars; Huub van Lipzig; Henk Lommen; Ria Dikkers; Henk Jeucken; Odette Tapper 

(notulist); Fred Baars (kwartiermaker gem Venlo); Rosalie van den Heuvel assistente kwartiermakers Venlo 

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

1) Opening. Vera opent de vergadering. Rond 20.30uur zal een delegatie van Velde veur Elkaar 

aansluiten, ook zal dan Sjaak Sluiters Synthese aansluiten. 

2) Notulen vorige vergadering dd. 1 dec 2014 

Vergaderplanning is aangepast. Juiste data: 

Maandag 23-2 inmiddels 02-3 Maandag 29-6 

Maandag 30-3   Maandag 7-9 

Maandag 11-5 

Notulen verder goedgekeurd. 

3) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Speldje KiësKop. Mail Jan Keijers. Stichting Veldense Volkscultuur vraag het beloofde project geld 

over te maken nu het ontwerp enz. is geregeld. 

b) Projectgelden 2014 aangepast.  

Het totaal aan aangevraagde projectgelden is hoger dan het ons toegezegde bedrag voor 2014. 

Richard Bosman heeft dit zelf aangepast. De gelden zijn inmiddels ontvangen door de 

penningmeester. 

Gemeentelijke subsidie voor Dorpsraad is toegezegd voor 2015: 

€1673 voor communicatie 

€2578 vergaderkosten 

€3708 projectgelden -> deze moeten nog aangevraagd/ingediend worden 

c) Energie besparen samen met buurtkracht. (Enexis) Rendiz is een bedrijf welk andere burgers en 

bedrijven stimuleert te werken aan en betere samenleving. De vraag aan de DR is samenwerking 

voor een voorlichting op gebied van energie besparen. Kernvraag is of DR kan/wil helpen met 

ruimte vinden/faciliteren om voorlichting te kunnen geven aan de inwoners van Velden. DR 

besluit een afwachtende houding aan te nemen, daar zij twijfelt of het haar taak is om hiermee 

te helpen. Indien Rendiz opnieuw contact opneemt, zal dit opnieuw besproken worden. 

d) Nieuwsbrief DR Lomm. Vera geeft aan dat ze het een prachtig opgezette nieuwsbrief vindt. Zij 

pleit ervoor om 1 a 2 keer per jaar dit ook door DR Velden te laten uitbrengen. Onze huidige 

communicatie verloopt via ’t Klokje. Verzocht wordt uit te kijken naar mensen die interesse 

hebben om nieuwsbrief DR Velden te gaan opzetten, maken en verspreiding te regelen. 

Tip Fred Baars: samen met I&A/HvdW nieuwsbrief opzetten. Dit gebeurt reeds in Venlo Noord, 

daarin staan alle activiteiten e.d. vermeld van de buurt/wijk. 
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Aanvullende opmerking Huub: jaarlijkse kalender door en voor Arcen/Lomm/Velden zal nog 1x 

gemaakt kunnen worden, daarna vermoed hij dat er geen geld meer voor zal zijn. 

Conclusie: werkgroepje “Nieuwsbrief” formeren. 

e)  Mail Rob Hendriks over plan Schandels Broek. (Zorg voor dementie). DR is uitgenodigd van 

gedachten te wisselen rondom de plannen voor landgoed Schandelsch Broek. DR vindt dat het 

innemen van een standpunt met dit soort vraagstukken niet de taak is van de DR. De taak van de 

DR is meer ervoor te zorgen dat informatie over diverse onderwerpen duidelijk en vanuit 

meerdere zijden aan de burgers wordt gecommuniceerd. DR zal de ontwikkelingen van het plan 

volgen, en zal dhr. Hendriks en dhr. Van Ginkel (initiatiefnemers) uitnodigen tijdens een thema 

avond hun plannen te communiceren met de Veldenaren. Ook neemt Henk contact op met dhr. 

Van de Venne en brengt hen op de hoogte van onze actie. 

f) Etentje gaat door. Vera belt leden die niet aanwezig zijn en het restaurant om alles definitief te 

regelen. Restaurant: De Maasparel, Schans 3-5, Arcen Vrijdag 16 januari Aanvang: 18.30 uur. 

g) Uitnodiging van gemeente – nieuwjaarsreceptie. Vera is geweest. Ria had zich aangemeld, maar 

is niet geweest omdat er verder niemand zou gaan. 

h) Mail Peter Bouten: “ontsluiting van het BMV (paadje bij fam. Kortenhoeven/doorsteek bij fam, Brueren”. 

Vera + Henk Jeucken hebben bijeenkomst met gemeente gehad. Zo snel mogelijk wordt het 

verbindingsfiets/voetpad naar de Schandeloseweg gemaakt. Er komt een enkel verkeersbord. 

Alleen leverancier en ambulance kunnen er altijd door. De verhoging van de kruising 

Schandeloseweg-Jan Verschurensingel wordt gelijktijdig met, of aansluitend aan de 

wegwerkzaamheden in Schandelo uitgevoerd. Totdat de hele inrichting van het BMV terrein 

gereed is blijft het een minder duidelijke zaak waarbij er een beroep gedaan moet worden op 

het gezonde verstand van de ouders die hun kinderen brengen en halen. 

i) Brief van mw. Woltering – beleidsmedewerker Toerisme & Recreatie gemeente Venlo. 

De wandelroute is klaar en is gratis te downloaden via 

http://www.routebureaulimburg.nl/nl/routes/wandelen/ 

In het voorjaar wordt de route officieel geopend.  

j) Email Venloop – uitnodiging aan alle wijkraden van gemeente Venlo om deel te nemen aan de 

bijeenkomst 2-2 om 20.00 u, Van der Valk, alwaar geïnformeerd wordt over stand van zaken 

rondom Venloop en er gelegenheid is vragen te stellen met ideeën te komen, met als doel er 

een fantastisch weekend van te maken. 

Henk L stuurt deze email door naar Peter Bouten – Café Wapen van Velden. 

4) Lopende zaken 

a) Gesprekverslag Vera en Henk J met Tom Jacobs (gemeente) over de verkeerssituatie kruising 

Rijksweg-Markt en inrichting van de Markt en ook ontsluiting BMV. 

 Kruising oude Schandeloseweg- Jan Verschurensingel wordt verhoogd zoals eerder al 

aangegeven. Een voetpad aan de aan de linker/noordzijde van de Schandeloseweg is vervallen. 

 Plan kruising Rijksweg/Markt (stoplichten):  Verbetering voor veiligheid van voetgangers en 

fietsers door aparte oversteek. Gemeente gaat in overleg met provincie want zij moeten dit plan 

juist goedkeuren.. Medio 10 maart volgt een 2de gesprek met Tom Jacobs hierover. 
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 Inrichting Markt: Tegelijk met de aanpak van de stoplichten wordt ook de Markt heringericht. Er 

wordt op bepaalde wijze ruimte gemaakt voor voetgangers/fietsers waar auto niet op kan 

komen vanwege soort paaltjes. Parkeerplaatsen blijven hetzelfde. Auto’s blijven aan kant van 

Kruidvat eruit rijden. 

Idee: plantenbakken over de hekken of de hekken laten begroeien met klimop. 

 

10 maart hebben Henk J en Vera opnieuw bijeenkomst met gemeente over deze onderwerpen. Dan 

zal i.o.m. gemeente een voorlichtingsavond aan inwoners Velden gepland worden. 

 

b) Thema avond Verkeer en Buurtbemiddeling. Wanneer en waar? 

Avond voor verkeer gaat voorlopig niet, eerst besluit provincie hierover. 

Idee is om een presentatie te plannen over Schandelsch Broek in combinatie met thema 

Buurtbemiddeling. Henk L. zal dhr. Hendriks benaderen of hij interesse heeft om presentatie aan 

alle inwoners Velden te geven. 

 

Actielijst.  

Alle punten zijn doorgenomen. De meesten blijven staan in afwachting van. 

Afgehandelde acties zijn verwijderd. 

 

Nr 
Datum 

vergadering 
Wat Wie 

67 12-1-2015 
Dhr. Hendriks (plan Schandelsch Broek) benaderen i.v.m. presentatie geven aan 
Velden? 

Henk L 

66 12-1-2015 Thema avond Verkeer door gemeente Venlo  Gem Venlo 

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

64 1-12-2014 

Vragen aan gemeente 8-1-2015: 
1) gemeente akkoord om voorlichting te geven aan Velden tijdens combi-avond? 
2) rekening overleg HvdW voor DR of voor gemeente? 
3) actiepunt 52 
4) Straatje bij fam. Kortenhoeven 

Henk J/Vera 
 

63 1-12-2014 
Bereikte resultaat van DR m.b.t. verkeersveiligheid Schandelo/Schellehoes in ’t Klokje 
zodra ze daar bezig zijn 

 

61 1-12-2014 
Snelheid meten Genooierweg, is dit mogelijk? Vraag aan VVN. 
Optie “smileybord” ook aan VVN of gemeente vragen. 

Huub? 

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

Henk L 

59 1-12-2014 
Twan Lommen vragen of hij interesse heeft om website DR te maken en te 
onderhouden. 

Henk L 

58 1-12-2014 Idee “busje van en naar andere kant Velden” inbrengen bij KBO Ger Peeters 

57 1-12-2014 DOP-plan tussentijdse evaluatie op agenda 2015 Henk L 

53 14-10-2014 Bankje bij Teutenboom. 1-12-2014 Huub gaat er wederom achteraan. Huub  
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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). Verslag fietstocht is verstuurd naar R Bosman 
en Weth. Henk Brauer. 

Wachten op 
antwoord, 
Gemeente. 

22 28-04-2014 
Communicatie DR naar gemeenschap Velden over verordening hondenpoep? Teksten 
op site gemeente Venlo. (“koelkast-punt”) 

Geen actie 

 

 

5) Thema Huis van de wijk bespreking samen met groep Velde veur elkaar. 

Inmiddels zijn aangeschoven in de vergadering: van de initiatief groep Velde veur Elkaar, Sabine 

Wennekers; Mary Uylings: Noud Verheijen; Angela de Wit; Willy Verbeek en ook Sjaak Sluiters van 

Synthese. 

Het Huis van de wijk Velden stuurt aan op een I&A (informatie en advies) punt in Velden. De 

gedachte is dit door de werkgroep V.v.E. te laten opzetten. 

Angela de Wit neemt het woord en dankt ten eerste de DR voor de uitnodiging. Zij verklaart dat 

V.v.E. een zeer breed scala aan activiteiten wil uitvoeren. Maar de dag besteding is voor hen de 

hoogste prioriteit. Verder hebben zijn de informatie uit de dagboeken gebundeld in een 3 tal 

speerpunten voor de hele Veldense gemeenschap. Dan zijn: Bewegen voor jong en oud. Dat is 

Voeding. En ontmoeting. Daarvoor hebben zij binnenkort contact met wethouder Theewen en 

hopen zij over een maand meer te kunnen zeggen van hun plannen. Afgesproken wordt de volgende 

vergadering van de DR wee de initiatiefgroep uit te nodigen voor verdere uitleg. Ik (HL) merk op dat 

er rondom dit thema nogal wat nevelen hullen en zal daarom verder hierover niets notuleren. 

 

6) Rondvraag 

Vera vraagt Fred Baars hoe hij de rol van de DR ziet in het HvdW. Zie verder 4a. 

Henk L heeft mw. Lenssen gevraagd om notulist van de DR te worden. Zij heeft bedankt voor de eer. 

Huub: Fred is akkoord dat Huub de rekening van de vergadering bij de Kiesstolp aan hem geeft. Fred 

zal kijken wat hij kan doen dat de gemeente die rekening betaalt. Hij belooft niets. 

Huub: Vera, heb je wat over het JFK gehoord? Vera verteld dat zij JFK leider Pim in ’t Zandt tijdens 

de nieuwjaars receptie hierover heeft aangesproken. De JFK (of anderen) is/zijn benaderd door een 

eventuele huurder van het pand of delen daarvan. Verder heeft Vera wethouder Vera Tax 

“gekoppeld” aan de delegatie van de JFK. Wat daaruit is gekomen weet zij niet. 

 

7) Planning volgende vergadering 

Maandag 23 februari, 19.30 uur.  wordt nu maandag 2 maart. 

Waar: BMV de Vilgaard 
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