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Notulen Vergadering Dorpsraad Velden nr.: 44 

 

Wanneer:  Dinsdag 29 sept-2015 

Waar:   BMV de Vilgaard Schandeloseweg 1b 

Tijd:   19.30 uur 

Aanwezig:  Henk Jeucken; Henk Lommen; Huub van Lipzig; Ria Dikkers en Vera Valkenaars allen 

Dorpsraad. Huis v.d. Wijk (HvdW): Fred Baars; Karin Hoeijmakers; Krista Roberts; Wim 

Ulehake. Richard Bosman Stadsdeel manager. 

Afgemeld:   Ger Peeters; Peter Bouten; Anton v d Heijden. 

 

1) Opening. Door vergissing stonden er al 4 personen om 19.00u te wachten. W.o. Henk Lommen en 

Fred Baars. Vera en Huub zijn door omstandigheden later aanwezig. Henk opent de vergadering. 

 

2) Presentatie HvdW met het sociaal wijkteam.  

Als voorbereiding en planning op een presentatie voor heel Velden. 

Fred: langzaam zijn alle teams op orde en zijn zij steeds meer zichtbaar. Deze teams zullen allemaal 

meedoen in de uitleg aan de burgers. 

I&A vormt de spin in het web. Met een stevige weg naar de DR voor niet medisch gerelateerde  

vragen. Zo wordt de kruibestuiving met de DR ook zichtbaar. 

I&A start op dinsdag 6 oktober. Met getrainde vrijwilligers en professionals. Deze professionals van 

o.a. Synthese en Wel.kom) werken over de huizen van de wijk heen dus op meerdere locaties. Dus 

ook in Arcen, Lomm, Venlo Noord en Noordoost. Deze teams zijn een afspiegeling van de 

samenleving. De Zorg ( Sociaal Wijkteam) draait inmiddels al bijna een jaar. 

Er zijn opleidingen voor vrijwilligers en professionals voor het armoede beleid uitgeschreven. Ook 

DR leden kunnen zich daarvoor opgeven. Henk stuurt opgave mail door.  

Chronologische volgorde van de aanvragen. Vraag komt binnen via gemeente 14077 zorg 

gerelateerde zaken gaan naar sociaalwijkteamkeukentafelgesprek volgtna overleg en indicatie 

kan het doorgaan naar een uitvoerend team of organisatie. Vraag komt binnen via I&Azij kunnen 

de vraag zelf of met navraag beantwoorden  ook doorsturen naar diverse instanties als “Open 

inloop” / “Bewoners ondersteuning” / “Klusteam”(nog te vormen) / “Dorpsraad” enz. 

 

3) Notulen vorige vergadering dd. 1-9-2015 nr. 43 

Worden zonder op / of aanmerkingen goedgekeurd. 

 

4) Ingekomen stukken. 

a) Sraar Geelen vraagt DR naar mening over thema Kermissen. Om een standpunt te kunnen 

vormen willen wij ons laten informeren door Leo Verkoelen (Kermis en Markt beheerder 

gemeente Venlo) Wij nodigen hem uit medio januari/februari eventueel samen met DR van 

Lomm en Arcen. Huub van Lipzig gaat dit trekken. 
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b) Tom Verhaegh over onderhoud zandwegen buitengebied. Onduidelijk. 

Geen Actie. 

c) Antwoord Richard Bosman over parkeerplaatsen bij Kiësstolp en andreasschool.  Oké. 

d) Terra Kremers hofjes Oude Heerweg. Komt tegen vraag: Hoe ervaren de burgers het onderhoud 

van de hofjes? Hier zal de DR actie moeten nemen. 

e) Uitnodiging vrijwilligers avond Keep it clean 18 sept. Aanwezig waren Ria Dikkers, Henk Jeucken, 

Ger van Rensch en Glem Honig van Velden samen schoon. Mooie opzet, erg geslaagd. 

f) Uitnodiging erfgoedlezing 2015 17 nov. Doorsturen aan allen en aan Stichting Veldense 

Volkscultuur. 

g) Vooraankondiging Limburg Lab 28 november Sittard. Ter kennisgeving. 

h) Informatie avond gladheidsbestrijding 6 okt as. Henk Jeucken gaat hier naar toe. 

i) Informatie ontwerpsessie Schandeloseweg. Henk Jeucken en Henk Lommen gaan hier naar toe. 

j) Uitnodiging trainingen armoedebestrijding. Door sturen aan allemaal en ieder voor zich 

opgeven. 

k) Vrijwilligers bloemenactie. Wij hebben geen vrijwilligers. 

l) Zwerfie bingo. Door sturen aan allen. 

 

5) Commissies. 

a) Verkeer. Donderdag 24 sept was weer bijeenkomst. Henk J en Huub hebben uitleg gehad. Het 

criterium Veiligheid is het belangrijkste. Van de € 200.000,- budget gaat de helft naar borden om 

veiligheid te verbeteren. Zo kom op de Bong een max snelheid van 60 Kmh. Voor de hoek Oude 

Venloseweg – Kennedylaan is een budget voor aanleg trottoir. 

b) Kalender 2016. 

Loopt volgens plan, er zijn wat gunstige berichten over sponsoring maar Arcen loopt nog lang 

niet voorop. De BTW vraag ligt nog bij Richard en gemeente, Binnen enkele weken komt daar 

uitsluitsel over. 

c) Website.  

Henk Lommen had gehoopt meer berichten te krijgen voor het plaatsen op de site maar dat 

komt maar niet los!!? 

d) Velden Samen Schoon. De in de vorige vergadering gemelde datum 17 okt weer opruim dag zal 

waarschijnlijk niet gehaald worden. Clem Honig wil onze site gebruiken om via een kaart van 

Velden te laten welke delen door vrijwilligers worden bijgehouden en waar nog lege plekken 

zijn. Akkoord. 

e) Subsidie 2016 aanvragen. Henk heeft de subsidie “Projectgelden2016” aangevraagd. Dit zou de 

“begroting” van 2016 kunnen zijn.  Korte opsomming: 

 Kalender 2017   €2208,- 

 Onderhoud plantenbakken  €500,- 

 Speeltuin Grutto straat  €500,- 

 Kerstboom + verlichting  €250,- 
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 Hondenspeelveldje   €250,- 

Samen het maximale bedrag van €3708,- Dit werd unaniem goedgekeurd. 

f) Voorstel voor initiatieven open plekken in dorp? 

Henk leest een concept bericht voor klokje voor. Dit wordt met kleine aanpassing in week 41 

geplaatst. Reacties afwachten. 

 

6) Lopende zaken. 

a) Huis van de Wijk. I&A (zie punt 2) 

b) Behoefte jongeren sociëteit. JFK verklaarde tijdens hun jubileum dat zij in de toekomst weer met 

dit initiatief wil starten. Vera zal Anton van der Heijden nog een vragen hoe het staat. 

c) Speeltuin Gruttostraat. Dit loopt via Sjaak Sluiters. Vorige keer zou Ria en Anton v.d. Heijden 

erop ingaan. Nog geen nieuws  Ria belt Anton. 

d) Honden speelveldje. Er worden enkele tip voor locaties genoemd:  1 op de hoek  van 

Vilgertpaadje en Vilgert. 2 Op hoek Kraneveld Heideweg. Een bericht is vorige week geplaatst. 

Reacties kunnen we binnenkort verwachten. 

 

7) Actielijst. Punten 81, 83, 88 en 89 zijn gereed en afgevoerd. 

Nr. 
Datum 

vergadering 
Wat Wie 

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

79 26-05-2015 
Mail aan Terra Kremers vragen naar status onderhoud hofje Oude Heerweg en de plannen voor 
Oost.  Plan maken voor onderzoek hoe dit leeft bij bewoners. 

?? 

82 30-06-2015 Speeltuin Gruttostraat.  
Sjaak Sluiters / Ria 

Dikkers 

84 30-06-2015 Enquête onder Veldense verenigingen t.b.v. het I&A Huis v.d. Wijk Henk L  

85 30-06-2015 Begroting Kalender 2016 Commissie 

86 30-06-2015 Fietsen stalling bij bushaltes. Wordt uitgesteld tot 2016 Henk J 

87 30-06-2015 Onderhoud en navulling plantenbakken.  Henk J 

90 1-09-2015 
Anton zal een bericht opstellen voor het onderzoeken behoefte jeugd sociëteit voor jeugd tussen 12 
en 18jaar. 

Anton van de 
Heijden 

91 1-09-2015 Website, Onderzoeken mogelijkheden openen Facebook pagina commissie 

92 29-09-2015 
Toekomst Kermis. Eerst situatie laten uitleggen door Leo Verkoelen van Gemeente. Kosten en 
opbrengsten. Samen werken met kasteleins. Samenwerken met DR Lomm en Arcen als mogelijk. 

Huub van L 

93 29-09-2015 Onderzoeken hoe onderhoud door burgers hofjes Oude Heerweg wordt ervaren. WG te vormen 

94    

    

    

    

mailto:info@dorpsraadvelden.nl
http://www.dorpsraadvelden.nl/


Contact: Tel. 06 23909430 
E-mail.: info@dorpsraadvelden.nl 
Website.: www.dorpsraadvelden.nl 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

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

8) Rondvraag. 

Huub van Lipzig vraagt naar de hoge kosten van de berichten in het Klokje. Enkele kunnen we 

declareren bij HvdW (Fred Baars) Ook moeten we oppassen met berichten in kleur te plaatsen. 

Via Vera. Joep Wilbers (beheerder Vilgaard) zoekt samenwerking voor het plaatsen van een Skate 

mogelijkheid op terrein BMV. (Half Pipe) Frans Nass en Anton van der Heijden zouden ingeschakeld 

zijn. Volgende keer meer. 

Ria: Plan Schandelsbroek zou volgens Ton v d Venne naar 2016 zijn verschoven. 

Richard: de gemeente heeft opnieuw €100.000,- beschikbaar gesteld voor het SAM fonds. 

Wellicht kan WG hondenspeelveldje daar gebruik van maken. Zo ook de WG Skate baan. 

Volgende vergadering (26 okt) zijn Vera en Richard afwezig 

Vergadering maandag 14 december wordt Dinsdag 15 december. 

 

9) Volgende vergaderingen. 

maandag 26 oktober. 

maandag 23 november. 

dinsdag 15december 

maandag 11 januari 2016. 

 

 

Aldus  

Henk Lommen. 
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