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

Notulen Vergadering Dorpsraad Velden nr.: 40 

 

Wanneer:  Maandag 20-04-2015 

Waar:   BMV de Vilgaard Schandeloseweg 1b 

Aanvang:  19.00 uur 

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

Lommen. Als Gasten waren aanwezig: Peter Berden Bestuurslid Sebastianus gilde over de gezamenlijke 

actie “Velden samen schoon”. Rob Hendriks initiatiefnemer zorgcentrum Schandelsch Broek met een 

presentatie / uitleg over het plan. Peter Peeters Gebiedsontwikkelaar van Woonwenz o.a. in Velden met 

een kennismaking. 

Afgemeld:  Peter Bouten; Sjaak Sluiters. Zonder bericht Richard Bosman. 

 

1) Opening.  

a) Deze vergadering is op laatste moment vervroegt omdat de werkgroep die samen met het st 

Sebastianus gilde haar plannen wil delen met het bestuur van de DR. Peter Berden bestuurslid 

Gilde is daarvoor om 19.00uur aanwezig om de plannen uit te leggen. In grote lijnen ziet het plan 

er als volgt uit: 

 De inwoners bewust maken van het nut en de noodzaak van het schoonhouden van ons 

dorp. Onder andere door educatie op de basisschool over hoe om te gaan met afval. 

 Stimuleren van: Meldingen afvaldumping; Preventie zwerfafval; Schoonmaakacties na 

evenementen; Zoveel mogelijk inwoners betrekken bij de actie. 

 Er zijn al gesprekken met gemeente geweest. De gemeente kan daar € 5000,- per jaar 

tegenoverstellen. Dit bedrag wordt in samenspraak met Gilde en Dorpsraad (Lees 

werkgroep) besteed aan de leefbaarheid en verfraaiing van Velden. 

 Zaterdag 2 Mei is de eerste actiedag waarop gezamenlijk een zwerfvuil opruim actie start. 

Het startsein wordt gegeven door de voorzitters van Gilde en Dorpsraad met de wethouder 

van wijkzaken. 

b) Tegen half acht komt dhr. Rob Hendriks aan het woord om het plan Schandelsch Broek te 

presenteren. De heren Rob Hendriks en Henk van Ginkel zijn de initiatief nemers. Henk is gestart 

in Lunteren (Gld) m.b.v. de z.g. Thomashuizen vallend onder de stichting Noteboom. Het plan 

dateert uit 2005 en is in 2008 door de toenmalige gemeente ALV planologisch goedgekeurd, 

echter op de locatie en uitvoering niet goedgekeurd. In samenspraak met gemeente en 

provinciale ambtenaren ligt er nu een nieuw plan op een locatie aan de Schandelose weg / 

Vilgert. Midden op het terrein komt een carré vormig gebouw in de stijl van de oude 

Schandelosche boerderijen. De oude vluchtterp wordt in samenspraak met stichting Veldense 

Volkscultuur en Hansen hof in eren hersteld. 

Omdat er vanuit de actiegroep tegen het Schandelsch Broek (via ’t klokje) nogal wat weerstand 

is tegen dit plan is dhr. Hendriks in gesprek met gemeente voor een locatie midden in het dorp. 

De locatie gymzaal Kloosterstraat lijkt heeft meest tot de mogelijkheden behoren. Of dit gaat 
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lukken zal medio Mei bekend worden. Als die beslissing is gevallen zal de Dorpsraad met dhr. 

Hendriks in gesprek gaan voor een informatieavond te organiseren. Afwachten dus. De 

Dorpsraad neemt geen standpunt voor of tegen in, zij streeft enkel naar goed voorlichting naar 

alle burgers. 

c) Dhr. Peter Peeters gebied ontwikkelaar Woonwenz. Peter kwam zich voorstellen en 

kennismaken met de dorpsraad. Door het uitlopen van vorige thema’s en de nogal lange agenda 

bleef er vrij weinig tijd over om diep op de diverse onderwerpen in te gaan. Woonwenz heeft 

ongeveer 380 huurwoningen in Velden. Zij doen regelmatig onderzoek naar de wensen en 

behoeften. Ook heeft Peter de procedure van de inschrijvingen uitgelegd. Dit gaat via 

www.ThuisinLimburg.nl  via deze website is er duidelijk uitleg. 

2) Notulen vorige vergadering dd. 2mrt2015 nummer 39. Deze worden goedgekeurd. 

3) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Wandelknooppuntennetwerk in Arcen, Lomm en Velden is 2 april j.l. geopend. Henk Lommen is 

daarbij aanwezig geweest. Het verslagje staat op de site, je ziet daar ook de links naar de sites 

voor wandelaren en de plaatsen waar wandelkaarten te koop zijn. 

b) Input voor de website geef s.v.p. informatie door. Ook doen hè! 

c) Verzoek van woonservice Urbanus is door Vera  verder behandeld. 

d) Congres transformatie (Leegstaand) maatschappelijk vastgoed. 13 Mei in Panningen 14-17u. We 

hebben in Velden best veel (Leegstaand) maatschappelijk vastgoed. Maar vanwege het tijdstip 

kan geen DR lid zich hiervoor vrijmaken. 

e) Klankbordgroep GVVP zie bijlage evaluatie jaarschijf 2015. Mail met bijlagen is doorgestuurd bij 

het versturen van de agenda van deze vergadering. 

f) Initiatief groep herinrichting speeltuin Gruttostraat. Verslag is doorgestuurd bij het versturen 

van de agenda van deze vergadering. As woensdag (22-04) is er overleg met gemeente, Richard 

Bosman, Sjaak Sluiters en de werkgroep over de plannen. 

g) Senioren in Velden. Behoefte aan seniorenwoningen en plan Schoolstraat.  

Mail Rene Stijvers van “Steijvers vastgoedmanagement” is doorgestuurd bij het versturen van de 

agenda van deze vergadering. Inmiddels zijn er ongeveer 8 geïnteresseerden voor het plan en 

gaat dhr. Steijvers via het klokje verder met de werving. Peter Peters (Woonwenz) meldt dat het 

zorg beleid van de overheden erop is gericht dat de ouderen langer in hun vertrouwde omgeving 

blijven wonen. 

h) Sjim Mulders, Trottoir Kraneveld (Rotonde tot Verschurensingel) en de Kennedylaan. Zie punt 4c 

i) Vorige keer niet genotuleerd het Hondenspeelveldje van Annelies Kroese. Via Tom Verhaegh 

nogmaals om aandacht en actie gevraagd. Henk stuurt mail met vraag om een werkgroepje 

samen te stellen. Deze werkgroep peilt de behoefte maakt plannen zoekt naar locatie(s) en 

maakt een begroting. Oproepen in het klokje zouden we financieel kunnen steunen. 

j) Vrijwilligers verzekering Venlo. Mail met bijlagen is doorgestuurd bij het versturen van de 

agenda van deze vergadering. 

k) Onveilige situatie bij basisschool de Startbaan. Mail Passmann is door gestuurd naar Vera. Zij 

gaat hier nogmaals aandacht aan besteden. 
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l) VKKL duurzame dorpen bijeenkomst 20 april Panningen. Dit is ook deze avond, de DR kan dus 

niet aanwezig zijn. 

m) GVVP Inhoud geven aan de verkeer gerelateerde wijk- en dorpszaken. Info avond 13 mei 19.00u 

Kazerne terrein. Zie ook punt 4c 

n) Rabobank Branche barometer geestelijke gezondheidszorg. En gezondheid sectorsector 

prognose 2015. De Rabobank stuurt haar klanten geregeld mails met maatschappelijke 

onderzoeksresultaten. Hiermee kunnen we soms ons voordeel doen. Henk zal deze voortaan 

doorsturen. 

4) Commissies. 

a) Huis van de Wijk, I&A acties t.a.v. bijeenkomst 30 maart jl. Momenteel geen nieuwe zaken te 

melden. DR gaat contact zoeken met V.v.E met de vraag waar zij nu de focus op hebben. 

b) Commissie website. Deze is nu gevormd door Henk Jeucken, Twan Lommen en Henk Lommen. 

Zij hebben 15 april een cursus gehad bij Bas van Rens hoe berichten e.d. op de site geplaatst 

kunnen worden. We gaan maandelijks de nieuws berichten verkort in het klokje plaatsen in de 

vorm van een nieuws brief. En hierdoor de aandacht voor de DR en haar activiteiten te 

vergroten. 

c) Samenstellen commissie Verkeer. Henk Jeucken en Huub van Lipzig melden zich aan hiervoor. 

Henk J. zal Thomas Schattefor benaderen, die zou daar ook interesse voor hebben. Verder zal 

Henk L dhr. Sjim Mulders (punt 3h) mailen of hij interesse heeft in de WG Verkeer. De 

werkgroep zal punt 3h en 3m dan ook opnemen. 

d) Werkgroep zwerfvuil. Ria Dikkers en Ger Peeters zullen namens de DR in de gezamenlijke 

commissie met het Gilde plaats nemen. Zaterdag 2 Mei is de aftrap van de actie “Velden samen 

Schoon”  

5) Lopende zaken. 

a) Goede Doelen week heeft bijdrage gevraagd van drukkosten. Afgesproken is dat zij met 

begroting/financieel overzicht komen. Vorig jaar €1500,- gespendeerd aan GDW. Nu zouden zij 

op eigen benen moeten kunnen staan. Huub heeft telefonisch contact gehad met mevr. Els Arts 

maar geen toezegging gedaan richten hun verzoek de rekening van drukwerk te betalen. Huub 

mailt Peter Bouten hoe het nu zit met de noodzaak van hun verzoek. 

6) Actielijst aan vullen 

 

Nr 
Datum 

vergadering 
Wat Wie 

    

77 20-04-2015 
Is er budget voor de nu nog lege plantenbakken van Woonwenz die straks aan oost 
zijde komen. 

Huub 

76 20-04-2015 Mail naar Peter Bouten over noodzaak vergoeding aan goede doelen week. Huub 

75 20-04-2015 Contact met V.v.E waar zij nu de focus op hebben Henk 

74 20-04-2015 Infoavond Verkeer GVVP kazerneterrein. Com Verkeer 
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73 20-04-2015 Onveilige situatie ontsluiting basisschool. Mail dhr. Passmann Vera  

72 20-04-2015 
Antwoord aan Annelies Kroeze over initiatief Hondenspeelveldje. DR steunt dit 
initiatief 

Henk L 

71 20-04-2015 Dhr Sjim Mulders benaderen voor de WG Verkeer Henk L  

66 12-1-2015 Thema avond Verkeer door gemeente Venlo  10 maart vervolg gesprek Gem Venlo 

64 1-12-2014 

Vragen aan gemeente 8-1-2015: 
1) gemeente akkoord om voorlichting te geven aan Velden tijdens combi-avond? 
2) Enz zie vorige notulen. 

E.e.a. krijgt vervolg tijdens volgend overleg met gemeente 

Commissie 
verkeer 

 

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

bestuur 

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

53 14-10-2014 

Bankje bij Teutenboom.  
1-12-2014 Huub gaat er wederom achteraan. 
2-3-2015  Sjaak adviseert met Huub aangaande contacten/Huub pakt dit weer op. 

Huub/Sjaak  

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). 
1-12-2014: Henk stuurt Richard Bosman email om alles nogmaals aan te kaarten, en de 
3 musketiers zullen dit item ook nogmaals 8-1 tijdens gemeentevergadering te berde 
brengen 

Wachten op 
antwoord, 
Gemeente  

Richard 

 

7) Rondvraag. 

Henk J:  

a) Heeft contact gehad met provincie over fietsenstalling bij de bushalten Kraneveld en Molendijk. 

Zij melden zich weer. 

b) Bloembakken zijn gesnoeid. 

c) Vraag is er nog budget voor het vullen van de nu nog lege bakken? Huub zoek dit uit. 

Vera: 

JFK Mag blijven in hun gebouw. Wel moet de JFK een plan maken om meer geld in kas te krijgen. 

Het idee om het beheer JFK gebouw onder stichting de Vilgaard te brengen is nog niets over 

afgesproken. 

8) Volgende vergadering. 

De volgende data zijn nu afgesproken: 

maandag 11 mei  dinsdag 26 mei 

maandag 29 juni  blijft 

maandag 7 sept.  dinsdag 1 sept 
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