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Bijeenkomst  Dorpsraad en buurtverenigingen Velp 

        

Datum:           dinsdag 22 januari 2013 

Aanwezig: Lidwien Verstraaten, Maria van Eldijk (Heikant), Toon van Kempen 

(Zaalheuvel), Harold van Thiel (Vetwei/BVV),  Andre van Schie (Tolschot), 

Anita Brands, Jolanda Verstraaten  (Hegveld /Vogelenzang) , Marcel van 

Haaren (Oud-Velp), Dorpsraad: René van Dooren (voorzitter), Hans 

Willekes, Jack van Tuijn, Harald van Soest, Jochem Jacobs, Marian van 

Thiel, Robert Jans(notulist)  

Afwezig: MiddenVelp  (met kennisgeving) 

 

 

Agenda 

20:00-20:05 uur  Opening 

20:05-20:10 uur  Het doel van de avond, vaststellen agenda 

20:10-20:40 uur Communicatie met de Velpse burger, website/Velps 

nieuwsblad 

20:40-21:15 uur  Actiepunten iDOP  

21:15-22:00 uur  Wat verder ter tafel komt 

22:00-22:10 uur  Rondvraag 
 
 

 

 

Opening 

De voorzitter René van Dooren heet iedereen welkom en opent de bijeenkomst. 
 
 
Het doel van de avond, vaststellen agenda 
 
Het doel van deze avond is om, samen met de vertegenwoordigers van de Velpse bewoners, 
zaken bespreekbaar te maken. Voor de Dorpsraad is deze voeding belangrijk om te weten of de 
juiste keuzes gemaakt worden omtrent de vraagstukken die op de agenda staan.  
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Communicatie met de Velpse burger door Dorpsraad, website/Velps nieuwsblad 

 Website  
Op de website komt weinig nieuwe informatie, waardoor het niet uitnodigt om deze op 
regelmatige basis te bezoeken. Voor de vulling van de website is de Dorpsraad 
afhankelijk van materiaal dat grotendeels aangeleverd dient te worden door de  
Velpse burger.  
De vertegenwoordigers van de buurtverenigingen erkennen dit en geven aan te bewaken 
dat foto’s, video’s en andere informatie door gespeeld wordt naar de Dorpsraad 
(dorpsraadvelp@live.nl) voor plaatsing op de website. Ook is het verzoek gedaan aan de 
buurtverenigingen om uit te kijken naar mensen die het leuk zouden vinden om aan de 
vormgeving/layout en redactioneel een bijdrage te leveren aan de website. 
 

 Velps Nieuwsblad  
Op dit moment maakt de dorpsraad gebruik van de website, email (bom) en het Velps 
Nieuwsblad om te communiceren met de Velpse burger.  
De kosten van het Velps Nieuwsblad zijn, bij een tweemaandelijkse uitgave, ongeveer de 
helft van het gehele jaarlijkse subsidiebedrag van Velp.  
De vraag wordt dan ook gesteld of het Velps Nieuwsblad als een belangrijk onderdeel van 
de communicatie met de Velpse burger wordt gezien. Er wordt aangegeven dat  
het Velps Nieuwsblad als waardevol wordt gezien, waarbij wordt aangegeven dat het 
makkelijker wordt gelezen dan de informatie op de website.  
Het voorstel wordt gedaan om de kosten te beperken door het Nieuwsblad digitaal te 
versturen naar de buurtverenigingen, zodat zij het kunnen verspreiden onder hun leden. 
Het verzoek, wordt gedaan aan de buurtverenigingen om eenmalig iedereen in hun buurt 
te benaderen met het verzoek om hun emailadres te verstrekken. Hiermee kan het Velps 
Nieuwsblad digitaal verstuurd worden via het secretariaat van de buurtvereniging. De 
buurtverenigingen zullen hierbij ook de niet-leden in kaart brengen.  
Een en ander zal nog met Jan Opsteegh (redatie Velps Nieuwsblad) kort gesloten 
worden. 
 

 

 E-mail  
De Dorpsraad verstuurt informatie via een “emailbom” naar alle, bij hen bekende, 

emailadressen. De meeste buurtverenigingen sturen nu bij informatie een email rond naar 

de mensen die lid zijn. Adressen die geen lid zijn, krijgen nu geen informatie. Er wordt 

aangegeven dat  het fijn zou zijn als iedere buurtvereniging een communicatiemiddel 

heeft voor al hun buurtbewoners, wel of geen lid. Dit wordt mee genomen in het 

bovenstaande verzoek (zie kopje Velps Nieuwsblad) 

 Zichtbaarheid Dorpsraad 
De Dorpsraad krijgt regelmatig te horen dat zij onzichtbaar zijn voor de Velpse burger.  
Ze weten niet waar zij mee bezig zijn en welke functie zij eigenlijk in Velp hebben.  
Er wordt geopperd dat de Dorpsraad hierin verbetering in aan zou kunnen brengen als ze 
in het Velps Nieuwsblad een vast katern zouden hebben met de “stand van zaken” en 
“lopende zaken” waarmee ze bezig zijn.  In het verleden is dit bij de uitgave van het Velps 
Nieuwsblad ook vaak gebeurd, wat opnieuw opgepakt zal worden.  
De vraag wordt gesteld of de aanwezigen vinden dat de Dorpsraad wel voldoende is 
vertegenwoordigd qua leeftijdscategorie ?  Er wordt aangegeven dat de ouderen niet 
vertegenwoordigd zijn en de jeugd wordt gemist (zie rondvraag). 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:dorpsraadvelp@live.nl
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Actiepunten iDOP, de 11 van Velp 
 

1. Verbeteren verkeersveiligheid * 

- Velp heeft € 10.000,- beschikbaar voor de iDOP Velp. Een onderzoek naar punt 52 en 53 
zou al een aanslag zijn op dit budget. Het IGP (integral gebieds project) wordt in juni 
afgesloten, punt 52 en 53 wordt mee genomen in het IGP 

- Punt 52 + 53  door een nieuwe inrichting van de dijk (60 km, drempels) zou het vracht en 
landbouwverkeer ontmoedigd zijn.  

- 58 + 60 is nu niet het geval 
- 64-67 De wethouder stelt een burgerinitiatief voor waarmee je met handtekeningen en 

goede argumenten/plan de gemeenteraad wellicht kunt overtuigen. In 2005 is al een 
werkgroep bezig geweest, waarbij al verschillende zaken zijn besproken.  

- Frans Roelofs en Paul Oomen hebben tijdens de iDOP aangegeven dat ze wel lid willen 
worden van deze werkgroep. Het is belangrijk dat er ook iemand van de MR of OR in de 
werkgroep plaats neemt. De kinderen nemen vaak de autoroute naar school, i.p.v de 
fietsroute (ingang tegenover kerk). 

- Vanuit de Dorpsraad wordt het initiatief genomen voor oprichting van de werkgroep. 
 

2. Herinrichting Mariëndaalterrein * 

- Verrommeling van het terrein, verlichting (onveilig),  
- Veiligheid is een reguliere taak van de gemeente, maar het terrein is eigendom van 

Dichterbij, waardoor de gemeente de verantwoordelijkheid bij hen leggen.  
Er wordt aangegeven dat wellicht de publiciteit opgezocht dient te worden om misstanden 
op het Mariendaalterrein aan de kaak te stellen. 

- Punt 77 is aangegeven bij de Verrekijker en ook bij de medewerkers van Dichterbij, dit 
zijn blijvende actiepunten.  

- Kees van Baar (manager Dichterbij, lid Dorpsraad) zit in de werkgroep van het 
Mariendaalterrein. 
 

3. Nieuwbouw richten op jong en oud 

Er is vanuit de Dorpsraad contact met Jan ten Broeke. De gemeente heeft het voornemen 
met Henriks Coppelmans nieuwe contract afspraken te maken over een herverkaveling,  
waarbij er 2 tot 3 woningkavels zouden komen.  
De gemeente kan en wil niet af van de aannemer, omdat ze een  wurgcontract hebben 
met hen, waarin aangegeven staat hoeveel, welke en voor welke prijs er woningen  
gebouwd dienen te worden. De aannemer komt al 5 jaar het contract niet na, de 
gemeente is bang voor een claim als ze het contract opzeggen. 
Op het moment is er geen contact meer tussen BVV en de aannemer. De gemeente ziet 
de BVV ook niet meer als deelnemende partij in deze kwestie. De BVV heeft er altijd voor 
gestaan om een kwaliteitsslag te maken met het aanbod van de woningen in Velp, 
specifiek van de vetwei. BVV deelt het standpunt van de gemeente niet en zal zich blijven 
inzetten voor  een stedenbouwkundig kwalitatief hoogwaardig Dorpshart, met of zonder 
Hendriks Coppelmans. De vraag van de BVV aan de Dorpsraad is om de kwestie 
bespreekbaar te houden. 
De dorpsraad zal contact houden met de gemeente en de BVV over deze kwestie. De 
Dorpsraad is voornemens om wethouder Daandels aan zijn woord te houden dat “de 
schop in 2013 in de grond gaat”.  
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4. Opwaarderen ‘t Trefpunt * 

Het trefpunt als Dorpshuis kan beter benut worden. De beheerder Quadrant heeft een nieuw 
bestuur van vrijwilligers (waaronder René van Dooren, Dorpsraad). Het Trefpunt in Velp, het 
Dorpshuus in Escharen, de Esterade in Estersveld en Katrien in Grave zijn de 4 
accomodaties die onder beheer vallen van Quadrant.   
Het bestuur van Quadrant is aan het bekijken of een andere vorm van exploitatie mogelijk is 
voor het Trefpunt.  
De vraag is gesteld of “Aanvullende voorzieningen zoals een betaalautomaat” gezien wordt 
als toegevoegde waarde. Er wordt aangegeven dat men van mening is dat er geen iDOP-
subsidie van de Dorpsraad aangewend dient te worden om voor de kosten van een 
betaalautomaat op te draaien. De kosten dienen door Quadrant gedragen te worden en 
Als zij dit niet doen, komt er geen betaalautomaat. 
 

5. Herinrichting/AanpakTolschestraat * 

Zie punt 1  
 

6. Waarborgen continuïteitverenigingen + bevorderen activiteiten 

Is er behoefte om buurtactiviteiten op te schalen naar dorpsniveau??  
>> actie Dorpsraad Velp in overleg met buurtverenigingen. 
Vanuit Hegveld/Vogelenzang wordt aangegeven dat er weinig activiteiten georganiseerd 
worden, i.v.m. ontbreken animo. Vanuit de Heikant wordt aangegeven dat het kaarten  
wel opgewaardeerd kan worden naar Velps niveau. Een jeugdavond (10-15 jaar) die  
vanuit de Heikant wordt georganiseerd, wordt goed bezocht. Indien dit opgeschaald zou 
worden naar Velps niveau zou dit een grote verantwoordelijkheid van de huidige  
organisators opleveren, wat niet wenselijk is. Er wordt afgesproken dat in samenwerking  
met andere buurtverenigingen waarschijnlijk meer mogelijkheden zijn.  
De Dorpsraad biedt aan om hierin ook mee te denken.  
Indien meerdere buurtverenigingen samen werken om een activiteit te organiseren is het 
belangrijk dat de organisatie de bekendmaking hiervan ook gezamenlijk doen, zodat andere 
mensen zich ook geroepen voelen om aan deze activiteit deel te nemen.  
De buurtverenigingen kunnen hierover contact op nemen met Marieke Hoefnagel. 
Marieke is vanuit de Dorpsraad bezig met het organiseren van een filmavond.  
Om elkaar makkelijker te bereiken komen de contactpersonen van de buurtverenigingen te 
staan onder het kopje “Buurtverenigingen”op de website.  
 

7. Zorg en voorzieningen voor Ouderen 

(50): organiseren nachtzorg voor thuiswonende Velpenaren, 
>> actie: KBO/SGOG  
 

8. Praktische voorzieningen en onderhoud openbare ruimte 

(10-26): voor aanpak van klachten / knelpunten fungeert de Dorpsraad Velp als intermediair 
tussen Velpenaren en gemeente.-->Kleinschalige maatregelen die niet vanuit gemeente 
gefinancieerd (kunnen) worden. Voorbeeldverlichting bij het koeiepad (zaalheuvel) is 
aangevraagd en afgewezen (antwoord gemeente huidige situatie voldoet aan vastgesteld 
beleid) 
De verantwoordelijkheid voor het plaatsen van bushokjes ligt bij provincie. De Dorpsraad 
kaart dit opnieuw aan bij de contactpersoon van de gemeente (Sara Benedictus).  
 

9. Versterken relatie burger-dorpsraad-gemeente 
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In de volgende wijkschouw zal Oud-Velp bezocht worden om aldaar de knelpunten te 
bezichtigen en te bespreken.  
 

10. Versterken recreatie en toerisme 

Geen opmerkingen 
 

 
* Deze onderwerpen zijn op de website van de gemeente terug te vinden 
www.grave.nl/internet/idops_3507/item/uitvoeringsprogramma-idop-velp_38919.html 

Rondvraag 

 Vanuit de Heikant wordt aangegeven dat zij geen contact krijgt met de COA (centraal 
orgaan opvang asielzoekers) over de toekomstplannen. Er is afgesproken dat ze zelf nog 
proberen om dit via de gemeente te bewerkstelligen. Indien dit niet lukt, wordt contact 
opgenomen met de Dorpsraad.  
De dorpsraad zal de klankbordleden benaderen om zitting te nemen in de te formeren 
werkgroepjes.  

 Harold van Thiel geeft aan dat hij de betrokkenheid van de jeugd mist in de iDOP en in 
Velp. De Dorpsraad en de buurtverenigingen denken met hem mee hoe we deze 
doelgroep kunnen benaderen en warm te maken voor Velpse aangelegenheden.  

 Er wordt aangegeven dat de bijeenkomst als waardevol is ervaren en voor herhaling 
vatbaar. De vertegenwoordiging van de afgevaardigden van de buurtverenigingen voor 
alle Velpse burgers wordt als voldoende ervaren. Indien andere verenigingen worden 
uitgenodigd kunnen wellicht eigen belangen mee spelen, waardoor besloten wordt om in 
deze formatie volgend jaar opnieuw bij elkaar te komen.  

 
 
Actiepunten bijeenkomst 

 De Dorpsraad maakt een opzet voor de email die de buurtverenigingen naar hun 
buurtbewoners kunnen sturen en stuurt dit naar het secretariaat van alle 
buurtverenigingen. Ook zal de Dorpsraad de informatie op de website en in de Graafsche 
Courant plaatsen.  
In het bovenstaande schrijven wordt ook iedereen gevraagd om informatie (video, foto’s) 
aan te leveren voor de website. Ook het verzoek aan de buurtverenigingen om te 
informeren naar mensen die het leuk zouden vinden om een bijdrage te leveren aan de 
vormgeving/layout en redactioneel mee te werken van de website, zal hierin worden 
vernoemd.  

 De Dorpsraad gaat in gesprek met de redactie van het Velps Nieuwsblad, Jan Opsteegh. 

 De Dorpsraad neemt het initiatief tot het formeren van 2 werkgroepen: 
o Tolschot, Veiligheid 
o Mariendaalterrein 

De vertegenwoordigers van de buurtverenigingen is het verzoek gedaan om mensen te 
vragen om in deze werkgroep plaats te nemen. De dorpsraad zal de klankbordleden 
benaderen om zitting te nemen in de te formeren werkgroepjes.  
Louis Hermanussen zal gevraagd worden voor de werkgroep Mariendaalterrein daar hij 
ook in de Agrarische Natuurvereniging deel neemt.  

 Bij de gemeente staan bushokjes, klaar voor gebruik, terwijl ze in Velp worden gemist. 
Deze mogen echter niet geplaatst worden omdat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de 
provincie ligt. De Dorpsraad kaart dit opnieuw aan bij de contactpersoon van de 
gemeente (Sara Benedictus).  
 

 
Om 22:10 uur bedankt René alle aanwezigen, sluit de bijeenkomst en nodigt iedereen uit 
voor een drankje aan de bar. 

http://www.grave.nl/internet/idops_3507/item/uitvoeringsprogramma-idop-velp_38919.html

