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

Notulen Vergadering Dorpsraad Velden nr.: 42 

 

Wanneer:  Dinsdag 30 juni-2015 

Waar:   BMV de Vilgaard Schandeloseweg 1b  

Tijd:   19.30 uur 

Aanwezig:   Vera Valkenaars; Ger Peters; Huub van Lipzig; Henk Jeucken: Henk Lommen.  

Als Gast Krista Roberts 

Afgemeld:  Peter Bouten; Ria Dikkers; Fred Baars en Jan Rijniers.  

Van Richard Bosman en Sjaak Sluiters geen bericht ontvangen. 

 

1) Opening. Voorstellen Krista Roberts, zij is sinds kort actief in het HvdW Velden voor I&A (informatie 

en advies) Vroeger was zij opbouwwerkster voor jeugd en jongeren. Daarna is zij veel met senioren 

gaan doen, o.a. huisbezoeken ed. Nog voor de crisis is zij begonnen bij Wel.Kom in de gemeente 

Venlo, Beesel en Roermond. Vanaf 1 juni is zij nu actief in de huizen van de wijk in Venlo Noord en 

Noordoost, Arcen en Velden. Verder zie punt 5a. 

2) Notulen vorige vergadering nr. 41 dd. 26 mei 2015 

De laatste alinea van punt 1a wordt anders omschreven, om de neutraliteit van de DR te 

benadrukken. En wel als volgt: 

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. 

Verder werden de notulen goedgekeurd. 

3) Mededelingen en ingekomen stukken. 

a) Honden speelveldje Mail Annelies Kroese. Tijdens de vergadering melde Henk dat er gen nieuws 

was dit is echter fout. Henk had een mail van Annelies niet gezien/vergeten. Werkgroep zoekt 

samenwerking met DR voor het vinden van een geschikte plek. Na de vakantie meer. 

b) Speeltuin Gruttostraat   Sjaak Sluiters. Hier is geen nieuws, afgesproken is dat Henk Sjaak vraagt 

word hoe de situatie is. 

c) Bedrijven@Rabobank.nl mail 19 juni. Penning meester! Huub heeft een nieuwe rekening 

aangevraagd i.v.m. gelden voor “Velden Samen Schoon”. Actie samen met ’t Gilde. 

d) Telefoontje makelaardij Sannen over Kiësstolp. Is door gestuurd naar gemeente Richard Bosman. 

Verder geen actie. 

e) PGB Kennis sessie Elst Gld. 2 juli. Voor kennisgeving aannemen. Vanuit Velden zal niemand 

aanwezig kunnen zijn. 

f) Subsidie aankondiging 2016 / 2017 Brief met aankondiging dat voor 1 oktober de aanvragen 

voor 206 moet zijn gedaan. Gaat om te verwachten uitgaven / acties die dorpsraad financieel wil 

steunen. 

4) Commissies. 

a) Website. Presentatie nieuwe site via klokje. Het bij houden van de site gebeurd nog alleen door 

Henk en Bas. Als de overige DR leden een bericht hebben dit graag delen met Henk L Henk J of 

Twan. Samen zoeken naar nieuwe mensen die de nieuws berichten willen / kunnen verzamelen. 
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b) Verkeer.  Huub en Henk J zijn naar de verdeelavond geweest 24 juni j.l. De door ons 

voorgestelde verbeterpunten, Voetpad vanuit Jan Verschurensingel via Kraneveld naar bushalte, 

en het voetpad hoek Oude Venloseweg naar de Kennedylaan zijn afgewezen omdat deze niet in 

het 30Km gebied vallen. Het verbeterpunt Oude Schandeloseweg wordt bezien wat ermee 

gedaan kan worden binnen het budget. 

c) Verkeer. Inloopavond VRI Kruising N271 Schandeloseweg / Markt. Grote opkomst veel positieve 

reacties. Uitvoering Schandeloseweg en Oude Schandeloseweg (ontsluiting BMV/School) vraagt 

nog sterke aandacht. 

d) Markt. Overleg met ondernemers en gemeente. De plannen van de gemeente zijn akkoord 

echter met de opmerking dat het jammer is gebleken dat er geen parkeerplaatsen konden 

worden ingeleverd voor het realiseren van een groen heg langs de straatkant. 

5) Lopende zaken. 

a) Huis van de Wijk. Informatie en Advies. 

Krista Roberts.  

Sinds kort werkzaam in onder andere Velden, als begeleidster Informatie en advies.. 

Wat kunnen wij voor elkaar kunnen betekenen?  

Sinds 1 juni is Krista werkzaam in Arcen, Lomm en Velden alsmede Venlo Noord. Zij voert al vele 

gesprekken bij huisbezoeken samen met het sociale wijkteam. In Velden wordt begin september 

gestart met het I&A informatie en adviespunt vanuit het cultuur-café in de BMV. Voor 

persoonlijke gesprekken is dan plaats in de kleinere vergaderkamers. De bezetting van het I&A 

wordt gedaan door vrijwilligers. Waarvan er zich al 2 hebben aangemeld. Zij draaien nu al mee in 

het I&A punt Venlo Noord. Samen met de DR wil het I&A team meer informatie verzamelen van 

de Veldense samenleving/verenigingsleven. Hiervoor stuurt Krista een format vragenlijst welke 

dan aan alle verenigingen gestuurd gaat worden voor in te vullen. 

Hiermee zal een programmaboekje voor Velden gemaakt kunnen worden, dat straks te 

downloaden is via WEL.COM.nu 

Vraag willen wij kennis maken met het sociale wijkteam? Antw. JA. 

b) Kalender 2016 voorbereiden, planning en bijdrage DR. 

De DR is niet van zins meer geld te steken in het uitgeven van de activiteiten kalender. M.a.w. de 

extra bijdrage van eind 2014 nodig was (± € 300,-) moet op een andere manier gewonnen 

worden. 

6) Actielijst. 

punt 78 en 80 zijn gereed. 

 

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 
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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 

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

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

82 30-06-2015 
Speeltuin Gruttostraat. Sjaak Sluiters 

83 30-06-2015 
Subsidieaanvraag voor 2016 actiepunten aandragen  allen 

84 30-06-2015 
Enquête onder Veldense verenigingen t.b.v. het I&A Huis vd Wijk ? 

85 30-06-2015 
Begroting Kalender 2016 Comm. 

86 30-06-2015 
Fietsen stalling bij bushaltes. Henk J 

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

 

7) Rondvraag. 

Henk J.  

Fietsen stalling bij de Veldense bushaltes. Henk heeft contact gezocht bij de provincie hierover en 

heeft nu bericht terug dat dit plan dit jaar niet wordt opgenomen. Hopelijk 2016 wel. 

Plantenbakken op Markt, Kloosterstraat en Veerweg vraagt nog nieuwe planten ter vervanging. 

 

8) Volgende vergadering. 

volgens plan  

dinsdag 1 september 

 

Aldus Henk Lommen  

Notulist 
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