
 

Bijeenkomst  Dorpsraad Velp 

        

Datum:           maandag 14 mei 2012 

Aanwezig: René, Hans, Marian, Jack, Marieke, Robert 

Afwezig:  Kees, Harald, Lindy, Thomas 

 

Agenda 

1          Opening 

2          Mededelingen    

3          Notulen bijeenkomst 16 april 

4          Jeugdzaken 

- Evaluatie Koninginnedag 

- Zomerfeest ? (Thomas) 

5          iDOP Werkgroepje 

6          Pilot PON, voorstel Wies Arts (zie mailwisselling) 

7   Vergunning ontmoetingsavond         

8         Terugkoppeling actiepunten bijeenkomst 16 april       

9         Rondvraag 

10       Sluiting 

   
 
 
 
 
1          Opening 

  

2          Mededelingen    

- Binnen gekomen post: tussenbericht reïntegratiesubsidie 2013 
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3          Notulen bijeenkomst 16 april 

 Geen opmerkingen, worden op de website geplaatst 

4          Jeugdzaken 

- Evaluatie Koninginnedag 

Volgens de reacties is dit goed verlopen en was het weer een succes. Voor volgend jaar 

kan er 21 m3 zand gratis geleverd worden. Dit moet dan wel opgehaald worden.  

- Zomerfeest ? (Thomas) 

Komt de volgende keer terug, Marieke koppelt dit terug naar Thomas. 

5          iDOP Werkgroepje 

 Programma 

18:00-18:45 uur  Ontvangst en hapje, informeel overleg 

18:45-20:00 uur Wijkschouw, een rondje om de kerk  

20:00-20:05 uur  Ondertekening Convenant Wijk- en Dorpsraden 

20:05-21:00 uur  Presentatie iDop 

21:00-22:00 uur Mogelijkheid tot vragen stellen aan College door Velpse burgers 

 Route en aandachtspunten College B & W 

- Via grippesteinsestraat, hanestraat, bronkhorstweg, lageweg, hoogveldseweg, stukje 

koeiepad, vogelzangscheweg 

- Pastoriestraat/hanestraat (vracht/sluipverkeer pastoriestraat) 

- Hanestraat/bronckhorstweg  

- Parkeerplaatsen kerkje 

- Dichtgegroeide prenkpad 

- Lageweg 

- Zaalheuvel/speeltuintje 

- Vetwei 

- Lindenplein 

- Stoplichten tango 

- Uitrit Mariendael 

- School 
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- Evenemententerrein 

- Stichting “Buiten”gewoon 

 

Aandachtspunten 

 Route van tevoren rijden met accuwagen om te kijken of we uitkomen met de tijd 

 Paaltje fietspad verwijderen 

 Slagboom einde eikenlaan open maken 

 

6          Pilot PON, voorstel Wies Arts (zie mailwisselling) 

Wies Arts van het PON heeft laten weten dat wij niet uitgekozen zijn voor de pilot Social 

Design, gesponserd door de pronvincie. Wel heeft ze aangeboden om voor Velp in 

september, vanuit de minorenopleiding van de Hoge School voor Kunsten, studenten te 

leveren, die concepten kunnen ontwikkelen voor ons. We maken graag van dit aanbod 

gebruik, Robert geeft dit door aan Wies en vraagt na of hier nog kosten aan zijn 

verbonden.  

7   Vergunning ontmoetingsavond         

Er moet nog steeds een gesprek komen met vertegenwoordiging van de dorpsraad, 

veiligheidshuis en de gemeente. Het initiatief om met een datum te komen, ligt bij de 

gemeente. De inzet van het nieuwe bestuur van Quadrant is om de prestatiepunten uit de 

WMO te gebruiken om een uitbreiding van de activiteiten in het Trefpunt mogelijk te 

maken.  

8         Terugkoppeling actiepunten bijeenkomst 16 april       

 Hier zijn geen nieuwe actiepunten uit voort gekomen 

9         Rondvraag 

Geen nieuws voor de rondvraag 

10       Sluiting 

   
 
 


