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Notulen Vergadering Dorpsraad Velden nr.: 41 

 

Wanneer:  Dinsdag 26 mei-2015 

Waar:   BMV de Vilgaard Schandeloseweg 1b (Lokaal 25 boven Theaterzaal) 

Tijd:   19.30 uur 

Aanwezig: Vera Valkenaars; Huub van Lipzig; Henk Jeucken; Peter Bouten; Ger Peeters en Richard 

Bosman(stadsdeelmanager). Verder waren van de actiegroep Ton van de Venne; Koen en Maria Geurts; 

en nog 2 personen die ik niet van naam ken. Tegen 20.00uur kwamen Ellen Janssen en Renate Schreven 

binnen. Zij waren voor punt 1b “Open Inloop Rozenhof”. 

Afgemeld:  Ria Dikkers en Sjaak Sluiters. 

 

1) Opening.  

a) Actiegroep Schandelsch broek. 

Vera opende de vergadering en hete allen welkom. Zij begon met de opmerking dan de DR geen 

stelling neemt in deze situatie. Daarna kwam de vraag wat is dan de rol van de DR in Velden? 

En is dhr. Hendriks door de Dorpsraad uitgenodigd of andersom en waarom moet de actiegroep 

zichzelf dan uitnodigen. De discussie leidde langzaam naar verwijten richting DR i.p.v. het 

omschrijven van de bedreigingen van de omwonende belanghebbenden (lees actiegroep). 

Het argument waarom de actiegroep tegen het plan Schandelsch Broek is, blijkt voornamelijk 

dat zij tegen de locatie van het gezondheidscentrum zijn vanwege bebouwing in natuurgebied. 

Ook blijkt dat zij geen vertrouwen hebben in de oprechtheid van de pogingen van dhr. Hendriks 

om de locatie aan de Kloosterstraat te onderzoeken als mogelijk alternatief. De actiegroep heeft 

inmiddels meer dan 500 handtekeningen verzameld van mensen die het met hun standpunt 

eens zijn. Deze handtekeningen worden tijdens een beeldvormende raadsvergadering aan het 

college aangeboden. Overleg is daarover met de griffier van de gemeenteraad. Ook heeft de 

groep alle politieke partijen benaderd en vele hebben oren naar hun punten. Overigens zal die 

beeldvormende vergadering waarschijnlijk pas in oktober of nog later plaatsvinden. Richard 

Bosman zorgt via hem dat de groep in contact kan komen met desbetreffende ambtenaren. De 

DR staat voor het maatschappelijk belang. Zij juicht het toe dat dit initiatief gestart is, maar zij 

mengt zich niet in  de discussie over de locatie waar dit centrum zou moeten komen. 

b) Ellen Janssen van de zorggroep over het functioneren van de Open Inloop bij de Rozenhof.  

Dit project loopt sinds 1 mei van dit jaar. Een vast vrijwilligster is Renate Schreven hier ook 

aanwezig. Het is voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die geen indicatie hebben. De 

kosten zijn  €7,50 incl. maaltijd. Een Flyer is gemaakt en ok binnen DR rondgestuurd. Op dit 

moment zijn er 17 gasten/bezoekers. Afhankelijk van soort bezoekers kan dit maximaal oplopen 

tot 20-24 bezoekers. De Open Inloop is ook nog op zoek naar vrijwilligers. Ellen vraagt voor 

financiële ondersteuning in de PR zaken. Zoals plaatsen Flyer  en oproep vrijwilligers in het 

klokje. 

2) Notulen vorige vergadering nr. 40 dd. 20 april 2015. Werden zonden opmerkingen goedgekeurd. 
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3) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Honden speelveldje. Annelies Kroese gaat hondenbezitters peilen hoe de interesse is onder hun 

voor het hondenspeelveldje. Daarna komt zij bij de DR terug. 

b) Speeltuin Gruttostraat  Sjaak Sluiters. Plan wordt in 2 delen gehakt. De speeltuin opknappen met 

geld van het SAM fonds voor 2 doeltjes en grasveld, dit kan vrijwel direct. Het grotere deel ook 

als het gebouw van de blokkendoos gesloopt is heeft wat meer voeten in de aarde. Behalve 

enkele speeltoestellen zou er ook een crossbaan op de plek van de blokkendoos kunnen komen. 

Werkgroep gaat zoeken naar draagkracht in de buurt en naar fondsen voor het te bekostigen. 

c) Open inloop Rozenhof gast Ellen Janssen is aanwezig. Zie punt 1B 

d) Artikel E3 (Pieter Duijf) dit wordt rondgestuurd. 

e) Terra Kremers stelt zich voor via mail. als coördinator beheer groen en ik vervang John van de 

Berg. Henk gaat een mail sturen met vraag hoe het staat met het onderhoud van de hofjes aan 

de Oude Heerweg. 

4) Commissies. 

a) Site. Poole iedere maand een vraag van de maand. Er blijkt nu weinig stof te zijn voor vragen aan 

de burgers. We willen toch eerst een 10-tal vragen hebben. Afgesproken wordt dat eenieder 

nadenkt over vragen voor deze Poole functie. Tot die tijd geen Poole op de site. 

Presentatie nieuwe site via klokje. Henk met Henk J Twan en Bas dit bespreken. 

b) Verkeer. Nieuw beleid op het GVVP actie voor Velden. Huub en Henk J gaan hier actie op nemen. 

Peter bouten zal via mail enkele punten toesturen. Verder zijn er verzoeken vanuit gemeenschap 

om te kijken naar mogelijkheden voor een voetpad vanuit Verschurensingel naar de bus halte 

Kraneveld. En een voetpad op hoek Oude Venloseweg-Kennedylaan. Huub en Henk J sturen dit 

en eventuele nieuwe zaken door naar gemeente en gaan ook naar de bijeenkomsten daarover. 

Een CC van die mail gaat ook naar het secretariaat. 

c) Markt. Overleg met ondernemers en gemeente. Er is overleg geweest met ondernemers over 

het inrichten van de Markt echter Kruidvat en Jan Linders konden niet aanwezig zijn. Daarom as 

donderdag nieuw overleg nu echter zonder gemeente. 

d) Zwerfafval. Samenwerking met Gilde. Gelden beheer. Er is nog geen verdere actie geweest 

omtrent het contract met gemeente met Gilde en DR. Het toegezegde bedrag laat nog op zich 

wachten dus. 

e) Velde veur Elkaar. Henk heeft mail gestuurd naar Mary Uylings met verzoek tot meer openheid 

en samenwerking. Vooralsnog valt er weinig te vertellen aldus Mary. Als zij meer zekerheid 

hebben zullen zij met enkele zaken naar ons toekomen. 

5) Lopende zaken. 

a) JFK. Zij mogen blijven in het gebouw maar zij mogen ook onderverhuren. Er komt een overleg 

met JFK , Gemeente en de Metten, de metten zitten in feite gekraakt in dit pand.  

Alle partijen maken een plan Jeugd gerelateerd. 

b) Huis van de Wijk. Hier is verder geen nieuws over behalve dan punt 1b. 
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6) Actielijst zie punten vorige notulen. 

@ 77 Ja er is nog budget voor. Als er rekeningen komen zal Huub dit met Woonwenz afhandelen. 

Punt gereed. 

@ 76 Peter is nu aanwezig en legt via overzicht uit hoe en wat de kosten zijn van de Goede Doelen 

week. Tevens vraagt hij om eenmalig de notariskosten voor inschrijving als stichting te betalen door 

de DR. Dit wordt goedgekeurd. Eventueel op einde jaar meenemen in de project gelden. Punt 

gereed. 

@75 Zie punt 4e. Punt gereed. @ 74 Zie punt 4b. Punt gereed. @ 72 Zie punt 3a. Punt gereed. @ 71 

dhr. Mulders bedankt voor de eer. @ 66; 64; 60 Volgens Peter Bouten is 29 juni bij hem de zaal 

gereserveerd hiervoor. @ 52, 53 en 57 blijven staan. 

Nr 
Datum 

vergadering 
Wat Wie 

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 

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  

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

78 26-05-2015 Flyer “Open inloop Rozenhof” i.o.m. Ellen Janssen plaatsen in het klokje. Secr. 

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

Secr. 

80 26-05-2015 
Verzamelen knelpunten verkeer om in te dienen voor het GVVP voor 12 
juni. 

Com Verkeer 

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

 
   

 
   

7) Rondvraag. 

Peter Bouten: Financieel Verslag 2014 is dit ter inzage? Huub mailt dit rond. 29 Juni waarschijnlijk 

info avond. Dan volgende vergadering verzetten. 

Henk Jeucken: Heeft contact gehad met Charlotte Seelen gemeente Venlo, Verhoging van het 

kruispunt (middenvlak) en de fietsenrekken bij de bushaltes staan voorlopig in de wacht. (Inmiddels 

vanuit provincie bericht dat de fietsenrekken naar 2016 worden geschoven. 

Vera: Huur van het vergader lokaal nu we in grote ruimte zitten zullen we moeten waken voor een 

hogere prijs. Vooralsnog wordt de huur betaald door HvdW. 
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8) Volgende vergadering. 

volgens plan  

maandag 29 juni  dinsdag 30 juni BMV de Vilgaard. 

en dinsdag 1 september 

 

Aldus Henk Lommen 

Secretaris. 
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