
 

Bijeenkomst  Dorpsraad 

        

Datum:           dinsdag 20 maart 2012 

Aanwezig: René, Kees, Hans, Harald, Lindy, Robert 

Genodigde Wies Arts 

Afwezig:  Marian, Marieke, Jack, Tomas 

 

Agenda 

1          Opening 

2          Pilot Social design, Wies Arts 

3          Mededelingen  

4          Notulen bijeenkomst 15 februari 

5          iDOP                

6          Begroting 2012  

7          Jeugdzaken 

8         Bestuur Quadrant 

9         Terugkoppeling actiepunten bijeenkomst 15 februari       

10       Rondvraag 

11       Sluiting 
   
 
 
1          Opening 

2          Pilot Social design, Wies Arts 

Het PON, waar Wies Arts voor werkt, is door de provincie gevraagd om een verbinding te 
maken tussen social design en leefbaarheidsvraagstukken. Dit gaat om een andere 
manier van benaderen van problemen. Het gaat om doordringen tot de kern, met een 
diversiteit aan onorthodoxe oplossingen. Social Design= de mens centraal, bijdragen aan 
kwaliteit van leven. Als voorbeeld wordt de Downtown fiets aan gehaald, die ontwikkelt is 
door fietsenfabrikant Giant. Deze fiets is gebouwd naar aanleiding van een vraag vanuit 
de burgers. De oplossingen die er nu zijn, worden veelal in stedelijke ruimte toegepast. 
De bedoeling is dat bestaande samenwerking wordt bevorderd en er wordt verder 
gekeken naar de bestaande trajecten.  
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Vanuit Velp wordt aangegeven dat de leefbaarheid van jongeren (16-30 jaar) vergroot 
dienen te worden. Kees geeft aan dat ook vanuit de bewoners op het terrein van parkvisie 
behoefte is aan integratie. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het Trefpunt 
aantrekkelijker gemaakt wordt, zodat het voor een ieder het middelpunt van Velpse 
activiteiten kan worden. Een derde punt wat door ons is aangegeven is dat wij het lastig 
vinden om een manier te vinden waarop we alle Velpse burgers kunnen bereiken en 
betrekken bij de (toekomstige) vragen die de gemeente ons stelt.  
 

 3          Mededelingen  

- Vanuit SCV ’58 is aangegeven dat zij tijdens de Europese Kampioenschappen van allerlei 
activiteiten organiseren op het voetbalveld, ook voor niet-leden. Wij kunnen deze 
activiteiten vanuit de dorpsraad alleen maar ondersteunen. Lindy neemt vanuit de 
dorpsraad nog contact op met hen om het een en ander af te stemmen, zodat geen 
dubbele activiteiten worden gepland in Velp.  

- Beleidsnotitie en convenant wijk- en dorpsbeheer dit is opnieuw aangepast en zal door 
de penningmeester en de secretaris op 31 mei worden ondertekend.  

- Afwijzing vergunningaanvraag De aanvraag voor de vergunning van de jeugdavonden 
is afgewezen door de gemeente. Er dient op korte termijn een afspraak gemaakt te 
worden met de gemeente, in verband met deze afwijzing. René benaderd Sara voor een 
afspraak met de wethouder, Wilma Schoenmakers en de medewerker van het 
veiligheidsbureau. 
 

4          Notulen bijeenkomst 15 februari 

Na een aantal aanpassingen wordt deze goed gekeurd.  

5          iDOP  

Er is afgesproken om een werkgroepje binnen de dorpsraad op te richten, om samen de 

avond van de presentatie op 31 mei vorm te geven. Het werkgroepje zal zorg dragen voor 

de uitnodiging van de raad, de wethouder, de klankbordgroep van de iDOP, andere 

genodigden en de velpse burger. Het werkgroepje zal in ieder geval bestaan uit Lindy, 

Hans, René, Robert. Tomas, Marian en Marieke zullen nog gevraagd worden. De eerste 

bijeenkomst is op 4 april a.s. om 19:30 uur. Marieke, Tomas en Marian worden ook nog 

benaderd voor deelname in het werkgroepje.               

6          Begroting 2012  

 Harald geeft uitleg over de begroting van 2012. 

7          Jeugdzaken 

De uitnodiging voor het Volleybaltoernooi staat op de website. De dorpsraad zal ook een 

team leveren.  

8         Bestuur Quadrant 

Het nieuwe bestuur is nog niet officieel vast gesteld, maar ze zijn al 2x bijeen gekomen. 

Het betreffen twee mensen uit Gassel, 1 uit Grave en vanuit Velp zijn we met 2 mensen 

vertegenwoordigd in het bestuur. 
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9         Terugkoppeling actiepunten bijeenkomst 15 februari     

Harald    
- Begroting 2012 Geregeld  

 
Robert 

- Bijeenkomst organiseren voorzitters buurtverenigingen  Er wordt een voorstel 
gedaan, voor 11 april aan de voorzitters van de buurtverenigingen.  

 
Kees 

- Braakliggend terrein Binckhof, onveilige kruising bij uitrit zorghotel tegenover 

Trefpuntopnemen met eigenaar zorghotel.--> Kees heeft een mailtje gestuurd naar 

de eigenaar van het zorghotel, maar heeft hier nog geen reactie op gekregen.--> 

Kees heeft nog steeds geen contact gekregen, dit komt niet als actiepunt terug.  

René    
- Vergunning ontmoetingsavondafspraak via Sara met wethouder, medewerker 

veiligheidshuis 
 

 10       Rondvraag 

- Harald zal voor de ontbrekende vlaggenstokken zorgen, hij kijkt ook naar verzorging 
van de vlaggenstokken van de vetwei.  

- Kees vertelt dat de 1
e
 en 3

e
 zondagmiddag nog goed wordt bezocht door bewoners 

van het terrein van Dichterbij. Het zou mooi zijn als ook andere Velpse bewoners 
meer gebruik zouden maken van deze middag. Op de agenda van de website worden 
deze middagen opgenomen.  
 

11       Sluiting 
   
 
 

Actiepunten bijeenkomst 16 april 

Harald    
- Verantwoording kas 2011 

 
Robert 

 Bijeenkomst organiseren voorzitters buurtverenigingen  wordt op 11 April 
afgesproken 

 
René    

- Vergunning ontmoetingsavond afspraak via Sara met wethouder, medewerker 
veiligheidshuis 
 

 


