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Notulen Dorpsraad vergadering 36 Bestuur en leden. 

Wanneer:  Dinsdag 14-10-2013  

Waar:   Hotellerie Maasduinen Markt Velden 077 3560170 

Aanvang:  19.30 uur 

Aanwezig: Vera Valkenaars; Huub van Lipzig; Ria Dikkers; Ger Peeters; Simone Müller; Rens van Dongen. 

Afgemeld:  Henk Jeucken; Jan Rijniers (Wijkagent); Richard Bosman (stadsdeel manager); Odette tapper 

 

1) Opening. Vera opent de vergadering en heet speciaal Simone Müller en Rens van Dongen van harte 

welkom. Zij draaien deze vergadering mee en laten dan horen of willen deelnemen aan onze 

organisatie. 

2) Notulen vorige vergadering dd. 1sept 2014 

Bij rondvraag laatste alinea “Teutenboom” een hek er rondom plaatsen i.p.v. heg. 

Verder werden de notulen geheel goedgekeurd. 

3) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Uitnodiging Masterplan ALV 13-10 Vera, Ria, Henk. Het masterplan van de oude gemeente ALV 

uit 2007 en in 2010 bijgesteld,  wordt opnieuw afgesproken met projectontwikkelaar (nu 

Bouwfonds was Noville). Er zijn veranderingen in het Veldense deel. In Velden worden ±50 

huizen minder gebouwd op de plekken van de Kiësstolp; Gymzaal; Andreasschool en 

Blokkendoos. Huizenbouw op locatie Sebastianusschool en Bibliotheek (22) blijft bij Bouwfonds. 

Evenals de locatie Vilgert (109) Zie het volledige verslag in bijlage 1. 

b) Uitnodiging deelname discussie eenzaamheid  30-9. In het kader van de week van de 

eenzaamheid 29-9 t/m 4-10 organiseert Resto van Harte uit Blerick op dinsdagmiddag 30-9 een 

diner, liefst in de buitenlucht, en met een vervolg op 2okt. Tijdens deze maaltijden wordt er 

gediscussieerd over eenzaamheid in de wijk. Aangezien de uitnodiging pas 24-9 binnen kwam is 

het niet gelukt voldoende mensen bij elkaar te krijgen. Volgend jaar zal er eerder een 

uitnodiging gestuurd worden. 

c) Aanvraag subsidie dorps en wijkraden voor 2015. Deze aanvraag moest voor 1-10 bij de 

gemeente zijn. En dat is gelukt. We hebben aangevraagd voor de kalender €2608,- voor de 

website € 750,- en voor onderhoud plantenbakken € 250,-. Als het geld straks beschikbaar is 

kunnen we het alsnog aan andere doelen besteden mist goedkeuring door Richard. 

d) VKKL plattelands parlement 22 november. Hiervoor blijkt wel belangstelling echter er is niemand 

beschikbaar daar naartoe te gaan. 

e) Uitnodiging Webimar Rabobank. Dit blijkt een uitnodiging aan ondernemers te zijn. Het wordt 

derhalve ter kennisname aangenomen. 

f) Stads peiling 2013 reeds verzonden 12-10 aan alle leden van DR 

g) Factuur web hosting en domeinnaam. (€72,54) is inmiddels betaald. Volgend jaar als we nieuwe 

site hebben kan dit veel goedkoper via Bas. 

h) Ongegrondverklaring bezwaar legeskosten vergunning plantenbakken. De leges kosten hebben 

we vorig jaar gewoon betaald (€250, -). We zullen er dus niet voor terug ontvangen. Geen actie! 
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i) Mailing Sraar Geelen omtrent de snelheid van het verkeer op Genooierweg. Gevraagd wordt het 

antwoord van de wethouder aan de bewoners te weerleggen. DR stelt dat antwoord niet fout is 

gezien er meerdere straten zijn waar maar 30km/h limiet is en de straat ook niet is aangepast. 

Henk stelt antwoordmail op. De DR eerst wil lezen alvorens te versturen. 

4) Lopende zaken. 

a) Voorzittersoverleg van 7 okt jl. Dit blijkt uitsluitend over het Huis van de Wijk te gaan. Er is 

weinig tot geen nieuws verteld. Een avond voor niets bij elkaar gekomen, aldus Vera. 

b) Kalender 2015. Sponsoring blijkt een probleem, ’n grote sponsor is afgehaakt. Nieuwe 

sponsoring met name vanuit Arcen blijkt zeer moeizaam te lopen. Afgesproken is dat de 3 DR’en 

tot maximaal € 1000, - extra borg staan. Dat is voor DR Velden ong. € 570, - Hiermee gaat de 

kalender door. Plan is aanleveren teksten tot uiterlijk 1 november.  iedereen krijgt tot 7 

november de kans (druk)fouten te corrigeren. De drukker heeft de planning doorgegeven 28 

november klaar te zijn. Bezorgen gaat dan gebeuren in de week van 6 t/m 15 december. In 

Velden gaat bezorgen SV Velden (lees VCV en VETA). Foto’s van Velden en Veldense activiteiten 

zijn altijd welkom. 

c) Offerte website. Het bestuur gaat akkoord met de offerte. Een klein comité gaat verder invulling 

geven aan het ontwerp enz. Dit zijn Henk Jeucken ; Henk Lommen. Rens van Dongen geeft aan 

hier ook energie in te willen steken. Samen met Bas zullen we dit uitwerken. 

d) Project gelden. Voor 2015 zijn de gelden aangevraagd. Globaal is € 2608 begroot voor de 

kalender 2016; € 750, - voor de nieuwe website en € 350, - voor het onderhoud van de 

plantenbakken.  Deze bedragen kunnen we volgend jaar nog anders toewijzen als nodig. 

Voor de projectgelden van dit jaar zal € 3150,- aangevraagd moeten worden voor de Kalender 

2015. Verder zal de initiatief groep Velde veur Elkaar nog financieel gesteund moeten worden. 

En het bankje bij de Teutenboom. Inmiddels is verzoek gekomen om weer een Kerstboom te 

plaatsen. Dit laatste is aan Huub doorgegeven. Alle bedragen moeten og officieel aangevraagd 

worden bij Richard d.m.v. een formulier. 

e) Bankje bij Teutenboom. Huub heeft dit opgepakt. Het loopt niet zo vlot als hij verwachtte. 

f) HvdW. Het sociale wijkteam is al gestart in Velden. Zij hebben regelmatig vergadering in de 

Kiësstolp. Zij gaan de keukentafel gesprekken houden met de hulpbehoevenden. In de klankbord 

groep gaan we ons focussen op 3 voor 2014 belangrijke punten t.w. 1 de dagopvang voor 

mensen met indicatie. 2 het informatie en adviespunt. 3 de eenzaamheid vooral in weekenden. 

Zie ook verslagen in bijlage 2 en 3. 

g) Cadeau Woonwenz . Vera en Henk Jeucken gaan dit bezorgen. Echter pas na 1 november omdat 

Henk Jeucken met vakantie is. Vera neemt contact met Henk Jeucken hierover. 

h) Verslag fietstocht met wethouder. Actie punt 52uit VV. Henk heeft een verslag gemaakt over de 

fietstocht met de aandachtspunten. Aan het einde een opsomming van actiepunten. Het punt 

van Sraar Geelen is hierin niet opgenomen omdat dit zijdelings ter sprake kwam. Zie bijlage 4. 

i) BMV Interim bestuur. Het interim bestuur is nu rond, gezocht word nog naar een 

penningmeester. Rond 1 januari moet dit bestuur een definitief bestuur worden. De horeca gaat 
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SV Velden in zijn geheel organiseren. Met ‘n notaris is zijn voorstellen voor statuten gemaakt die 

zijn nu naar de gemeente. De begroting is nog een heet hangijzer. 

5) Actielijst. Uit vorige lijst 

22: Marianne heeft bij Henk aangegeven voorlopig niets te doen aan het opstellen van berichten 

van de DR. Daarmee wordt punt 22 in koelkast gezet. Punt 51 zal derhalve geheel vervallen. 

48: Dit blijkt geen proef te zijn. Er zijn geen aangewezen plekken hiervoor. Punt afgewerkt. 

50: is rond gestuurd en dus klaar. 

52: zie punt 4h. 

Nr 
Datum 

vergadering 
Wat Wie 

56 14-10-2014 
Overhandigen cadeau Woonwenz. Henk Jeucken is de kartrekker van dit 
project. 

Vera 

55 14-10-2014 Werkgroepje Website. Afspraak maken wanneer. Henk 

54 14-10-2014 Antwoord mail aan Sraar Geelen zie punt 3 i van deze notulen Henk 

53 14-10-2014 Bankje bij Teutenboom Huub  

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) 

Henk 

22 28-04-2014 
Communicatie DR naar gemeenschap Velden over verordening 
hondenpoep? Teksten op site gemeente Venlo. 

Geen actie 

 

6) Rondvraag. 

Huub:  vraagt hoe lang moeten we nog Velden veur elkaar financieel steunen? Antw.? 

Huub:  de speldjes Veldense Volkscultuur welke zijn aangevraagd via projectgelden van 2013 komen 

er nu aan. De rekening zal pas betaald worden als de penningmeester de speldjes gezien heeft. 

Vera:  Vraagt een reactie van Simone en Rens. Simone vond het een levendige vergadering maar ook 

zakelijk. Zij wil nog even bedenktijd alvorens zich aan te sluiten bij de DR.  

Rens ervoer de vergadering zoals hij ze ook verwachtte. Ook hij zal nog even goed nadenken. 

7) Planning volgende vergadering. 

opmerking: Peter Bouten en Henk Lommen zullen niet structureel op dinsdag kunnen vergaderen. 

Rens van Dongen had aangegeven niet op maandag te kunnen. Zoals vorige vergadering is geopperd 

gaan we om en om op maandag en dinsdag .  

 

Volgende vergadering is op maandag 10 november. Aanv. 19.30uur Locatie Maasduinen. 

 

Notulist: Henk Lommen. 
Bijlagen 4 stuks. 
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