Verslag openbare dorpsraadvergadering donderdag17 september in het Gemeenschapshuis.
1) Opening:
Voorzitter Wim Janssen opent de vergadering.
2) Notulen vorige vergadering:
Deze worden goedgekeurd.
3) Ingekomen stukken en mededelingen:
De Gemeente Venlo gaat stoppen met het organiseren van de kermissen in de dorpen.
De Dorpsraad gaat kijken of zij een mogelijk ziet om dit in te gaan vullen. Misschien dat er een
vereniging geïnteresseerd is of misschien kan er een samenwerking komen met Lomm en Velden.
4) Evaluatie opruimdag:
Deze dag is goed verlopen.
De Gemeente stelt in de toekomst € 4.500,-- op jaarbasis ter beschikking voor het opruimen van de
dorpen.
De Dorpsraad is bezig met het zoeken van verenigingen om dit op zich te nemen.
5) Voortgang werkgroepen DOP.
Toon Drissen vertelt iets over de stand van zaken bij de Werkgroep Wonen en Woonomgeving.
Deze werkgroep bestaat uit 2 subwerkgroepen, nl.een groep die zich bezig houdt met het realiseren
van een zorgvoorziening en een groep die zich bezig houdt met andere zaken die betrekking hebben
op wonen en woonomgeving.
Toon Drissen vermeldt dat er nog mensen nodig zijn om deze werkgroep compleet te maken.
Will Scheepens doet het woord over de stand van zaken in de werkgroep Verkeer.
Deze groep houdt zich bezig met het onderhouden van de verkeerssituatie, met verkeersmaatregelen
en met een vervoersplan.
6) Nieuwbouwplannen Wal:
130 mensen hebben aangegeven belangstelling te hebben voor een nieuw te bouwen woning aan de
Wal. Ondanks dit grote aantal is Woonwenz terughoudend over het bouwen. Ze willen starten met
het bouwen van 4 woningen. Ofschoon de Dorpsraad begrijpt dat er na filtering mensen zullen
afvallen die niet voldoen aan de criteria gaat ze toch hierover in gesprek met Woonwenz.
We komen er in de volgende vergadering op terug.
7) Rondvraag:
Wil Joosten vraagt hoe het zit met de borden die geplaatst zijn richting Klein Vink e.d.
Hij heeft dit al eerder ter sprake gebracht en toen heeft men gezegd dat de Gemeente hier in mei
mee zou beginnen, maar dat is niet gebeurd. Will Scheepens zegt toe dat de werkgroep Verkeer dit
probleem onder de loep zal nemen.
Toon Drissen vraagt m.n. aan Richard Bosman, contactpersoon van de Gemeente, hoe het zit met de
onveilige situatie bij de oprit naar het voetbalveld.
Er zijn drie oplossingen aangedragen, nl.: Een parallel paadje, de strepen op de weg 10 – 15 meter
verderop plaatsen of het omzagen van 1 of 2 bomen. Hierop is nog geen reactie van de Gemeente
gekomen.
Richard Bosman zegt dat er wel een reactie is gegeven en dat de verschillende oplossingen die
geboden zijn wel wenselijk maar niet uitvoerbaar zijn.
Richard Bosman zal de correspondentie hierover opzoeken en doorsturen.

De vergadering werd besloten met een presentatie van Charlotte Brauer over de buiteninrichting bij
de nieuwe MFA.
In tegenstelling tot wat eerder is afgesproken is de volgende openbare dorpsraadvergadering niet op
woensdag 18 maar op donderdag 19 november om 19.30 uur in het gemeenschapshuis.
Hennie Rheiter

