
     
werkgroep verkeersveiligheid  

datum: 17 april 2013 

aanwezig: R. School, J. de Wildt, P. Oomen, R. van Dooren en  
H. Willekes 

afwezig: J. van Thiel en J. van Tuijn 

 
Agenda 
1. Opening en mededelingen. 
2. Visie DRV/afbakening opdracht en taken 
3. Vaststellen knelpunten verkeersonveiligheid 
4. Prioriteit en oplossingsrichtingen 
5. Actiepunten 
6. Afsluiting 
 
Concept verslag en actiepunten 
 
2. Visie DRV/afbakening opdracht en taken 
De visie van de dorpsraad is om vooral in te zetten op "laag fruit": d.m.v. sobere, effectieve 
en financieel haalbare plannen / maatregelen. Gelet op de beschikbare middelen en de 
tijdsgeest is dat reëel. Er is geen behoefte aan ambitieuze plannen (die veel tijd en energie 
kosten) waarvoor uiteindelijk toch geen middelen zijn. Bovendien lijken de vooruitzichten 
m.b.t. beschikbare middelen voor 2014 lijken nog somberder.  
De werkgroep ondersteunt deze visie.  
 
Vanuit de gemeente of provincie zijn er geen andere subsidiemogelijkheden voor de 
inrichting van de openbare ruimte. Voor het iDop Velp wordt in 2013 in totaal € 7.000,- vanuit 
de gemeente beschikbaar gesteld. De Dorpsraad Velp moet nog beslissen hoe dit bedrag 
wordt verdeeld. 
 
Noot:  DRV heeft op 23 april jl. de volgende verdeling gemaakt, voor verkeersveiligheid  € 5000,-- voor 
Mariëndaalterrein € 2000,-- 

 

 de knelpunten die zijn benoemd in het iDop-rapport zijn de basis voor de werkgroep; 

 de knelpunten op de N324 nemen we niet mee omdat wij daar geen invloed op 
hebben (provincie hanteert eigen prioritering), en wij hebben geen middelen. 

 uit opgevraagde gemeentelijke beheerplannen (riolering, verharding en verlichting) 
blijkt dat tot 2020 weinig tot geen werkzaamheden in Velp e.o. zijn ingepland: dus 
“werk met werk maken” gaat hier niet op.    

 
3. Vaststellen knelpunten verkeersonveiligheid 

 sluipverkeer / doorgaand zwaar verkeer via .. – Maasdijk wordt niet door iedereen als 
een knelpunt beleefd. Wel worden er mogelijkheden genoemd om sluipverkeer tegen 
te gaan (knip leggen in .); 

 de knelpunten uit iDOP worden kort toegelicht en van aanvulling voorzien; 

 Paul Oomen zal aan de hand van o.a. Cyclorama alle knelpunten benoemen en in 
beeld brengen (o.a. ontwerpfouten). Verder zal hij maatregelen aangeven, zodat wij 
deze de volgende keer kunnen bespreken. Hans Willekes zal ook naar mogelijke 
maatregelen kijken. 

 Parkeersituatie bij Mariëndaal / basischool en de gewenste schoolroute is besproken 
(actie: aanspreken op ongewenst parkeer- en verkeersgedrag ligt bij de school en 
Dichterbij). 



     
 
4. Prioriteit en oplossingsrichtingen 
De volgende bijeenkomst worden de knelpunten met bijbehorende oplossingen en 
prioritering besproken. Dan wordt ook Martijn Janssen van de gemeente uitgenodigd. Verder 
afstemmen met de gemeente wat mogelijk is.  
 
5. Actiepunten 

1. Subsidiebedrag verdelen door Dorpsraad Velp. 
2.  Aanspreken ouders/personeel op ongewenst parkeer- en verkeersgedrag door 

basisschool en Dichterbij. 
3. Knelpuntenlijst + maatregelen samenstellen door P.Oomen (H. Willekes). 
4. Volgende afspraak maken met de gemeente op 22-05-2013 om 20.00 uur (noot: is 

gewijzigd in 29-05-2013). 
 


