
 

Bijeenkomst  Dorpsraad Velp 

        

Datum:           Dinsdag 12 juni 2012 

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

Afwezig:  Kees, Harald, Thomas, Jack,  

 

Agenda 

1          Opening 

2          Mededelingen            

            -Project aanmoediging jongeren (zie bijlage)   

3          Notulen bijeenkomst 14 mei 

4          Evaluatie iDOP  

5          Jeugdzaken 

- Zomerfeest ? (Thomas) 

- Contact medewerker Radius 

6          Vergunning ontmoetingsavond      

7          Rondvraag 

-Beheer lichtmasten Mariendaalterrein (Kees) 

8          Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1          Opening 

2          Mededelingen            

- Project aanmoediging jongeren (zie bijlage). Hier kunnen we op dit moment geen project 

voor opstarten, daar er niemand is die dit vorm kan geven.  

- Keesheeft laten weten dat Dichterbij in gesprek is met de gemeente en Parkvisie over 

het terrein Mariendaal. Het voorstel is om het evenemententerrein voorlopig vlak bij het 

Trefpunt te realiseren (totdat deze grond wordt verkocht). Dit betekent dat het voormalige 

plan om het evenemententerrein tegenover de basisschool langs de parkeerplaats te 

realiseren, voorlopig komt te vervallen.  

Aangezien in de iDOP al is aangegeven dat de grond langs het Trefpunt idealer zou zijn als 

evenemententerrein, geven wij aan Kees terug dat wij vanuit de Dorpsraad dit een goed 

voorstel vinden. Wat ons betreft zou dit z.s.m. gerealiseerd mogen worden, mits de 

procedure van de bestemmingswijziging op de oude locatie door blijft lopen. Over 3 weken 

is een nieuwe vergadering met de gemeente, Parkvisie en Dichterbij, waar dit door 

gegeven zal worden.  

3          Notulen bijeenkomst 14 mei 

Er wordt een aanvulling gemaakt op de actielijstbijeenkomst met de voorzitters van de 

buurtverenigingen. Dit zal na de zomervakantie gepland worden. 

4          Evaluatie iDOP  

Het iDOP was met de aanwezigheid van ongeveer 40 mensen een succes te noemen. Het 

college toonde zich zeer geïnteresseerd en betrokken bij de knelpunten die aangegeven 

werden in de rondtocht in de accuwagen door Velp. Na het ondertekenen van het 

convenant werd door dorpsraadlid Hans een onderhoudende presentatie gegeven van het 

iDOP. Daarna was er nog tijd voor interactie waar enkele Velpenaren gebruik van maakten. 

Het wachten is nu op een actieplan vanuit de gemeente Grave al waarbij ze alle knelpunten 

een plek geven voor de nabije (half jaar) en verre (5 tot 10 jaar) toekomst. 

De aanwezigen hebben aan het college extra aandacht gevraagd voor de verkeers-

veiligheid rondom school en de N324. Daarnaast was de slechte gesteldheid van het 

wegendek van het terrein Mariendaal ook een belangrijk item.  

5          Jeugdzaken 

- Zomerfeest ? (Thomas) René neemt contact op met Thomas hoever het hiermee staat 

- Contact medewerker Radius  Lindy zal contact met hem opnemen.  

6          Vergunning ontmoetingsavond       

Er is afgesproken dat we het overleg met de gemeente, veiligheidshuis en het bestuur 

van Quadrant afwachten. Daarnaast gaan we de jongerenmedewerker van Radius 

benaderen over dit onderwerp.  

7          Rondvraag 

-  Beheer lichtmasten Mariendaalterrein (Kees) komt de volgende keer terug 

-  Op 26 juni is de raadsbijeenkomst waarbij het iDOP in ontvangst wordt genomen.  

René en Hans zullen hierbij aanwezig zijn.  



- De buurtvereniging Tolschot wil een feest organiseren in Velp en vraagt hierbij om een 

bijdrage vanuit de Dorpsraad. We wachten het plan af van deze buurtvereniging en 

leggen de vraag alvast voor bij onze penningmeester.  

8         Sluiting 

 
Actielijst: 

- Robert  Bijeenkomst organiseren voorzitters buurtverenigingen  Dit wordt in 
verband met de iDOP-werkzaamheden uitgesteld tot na de vakantie-
periode. 

- Lindy  Contact medewerker Radiusevenementen, vergunning 

- Kees  Beheer lichtmasten Mariendaalterrein (Kees) 

 


