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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:                                    Woensdag 27 februari 2013 

Aanwezig:                              René, Hans, Harald, Marieke, Jack, Kees, Robert 

Afwezig:                   Jochem, Marian 

 

Agenda 

1          Opening 

2          Mededelingen       

- Brief mevrouw Warnars    

3          Jeugdzaken 

4           Notulen 18 december 

5          Bijeenkomst buurtverenigingen 22 januari 2012 

6         iDOP a) Actieplan iDOP, punten die uitgezet dienen te worden door de Dorpsraad 

                         Actiepunten Trefpunt (Jochem) 

                    b)  Subsidiemogelijkheden voor iDOP, stand van zaken Velpse avond  

7      Stand van zaken werkgroepen  

- Mariendaalterrein (Marcel van Lin, Kees van Baar, Willie van Dinther 

- Verkeersveiligheid (Jan van Thiel, Paul Oomen, René van Dooren, Hans Willekes) 

8         Voorstel, werkgroep communicatie (Velps Nieuwsblad, website, email 

buurtverenigingen) 

9          Rondvraag 
 
10        Sluiting 
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1          Opening 

2          Mededelingen       

- Brief mevrouw Warnars 
Binnen Dichterbij is een intern platform waar zij als cliënt van Dichterbij op komt voor 

de belangen van de cliënten. Volgens Kees blijkt er geen vraag voor een speeltuin te 

zijn, die ze in de brief vraagt. De speeltuinen zijn gelegen bij de woningen van de 

cliënten. Een publieke speeltuin is voor de cliënten van Dichterbij geen vraag. Deze 

bevindingen zullen per brief aan mevrouw Warnars mede gedeeld worden.  

- AED   
Stichting Quadrant heeft van de gemeente subsidie gekregen om 5 AED’s te gaan 

beheren en de scholing te gaan verzorgen. Dit betekent dat het beheer bij de 

Esterade, Katrien, de Mars, het Dorpshuus in Escharen en voor het Trefpunt in Velp 

(kerk Velp) bij Quadrant komt. René zal als penningmeester van het bestuur van 

Quadrant ons informeren, indien er ontwikkelingen zijn.  

- Vlaggestokhouders 
De ontbrekende vlaggestokhouders en stokken van de vetwei zijn besteld bij Willie 
van Dinther.  
 

- Mobiliteit 
Jan van Thiel is bij de bijeenkomst “Mobiliteit” geweest van de gemeente Grave. Hier 
zijn niet echt problemen met het openbaar vervoer benoemd. Binnen de doelgroep 
ouderen zal een enquête worden gehouden. Wat Jan ook opmerkte was dat er een 
aantal jaren geleden ook al een dergelijke bijeenkomst is gehouden en dat er veel 
herhaling was.  
 

- Buurtvereniging de Heikant 
De buurtvereniging de Heikant gaat stukjes plaatsen op de website van de 

Dorpsraad. Op de jaarvergadering is uitgesproken dat het idee om de website te 

promoten wordt ondersteund, maar veel leden maken zich zorgen over het actueel 

houden met nieuwswaarde, want dat is de basis om te blijven kijken op de website. 

- Informatie gemeente 
Op het moment krijgt de Dorpsraad elke week erg veel informatie gestuurd vanuit de 

gemeente Grave. Bij het opstellen van het convenant Wijk- en Dorpsraad is aan 

gegeven dat het belangrijk is dat de gemeente Grave ons informatie verstrekt over 

zaken die spelen in Velp. We hebben echter niet om deze “stortvloed” aan informatie 

gevraagd. Het is onbegonnen werk om dit te filteren, waarbij wordt aangegeven dat 

dit op 27 maart bespreekbaar gemaakt zal worden bij het bespreken van de iDOP-

punten onder de noemer “Communicatie gemeente en burger” 

3          Jeugdzaken 

De voorbereidingen voor het volleybaltoernooi zijn weer in volle gang. Dit zal gewoon op 

30 april plaats vinden.  

4          Notulen 18 december 

Wijziging: Robert en Jochem waren niet aanwezig. De notulen worden nogmaals rond 
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gestuurd. 

5          Bijeenkomst buurtverenigingen 22 januari 2012 

 Deze worden goed gekeurd. 

6         iDOP  

a) Actieplan iDOP, punten die uitgezet dienen te worden door de Dorpsraad 

Actiepunten Trefpunt (Jochem)  Jochem is niet aanwezig. René zal telefonisch contact 
opnemen met Jochem.  
Op 27 maart zal er een bijeenkomst op het gemeentehuis in Grave, waarbij de voortgang 

van de iDOP besproken zal worden met drie afgevaardigden van de Dorpsraad (René, 

Hans en Robert). De aanwezigen hebben verder geen aanvullende informatie hiervoor. 

                     b)         Subsidiemogelijkheden voor iDOP, stand van zaken Velpse avond  

 Hans zal het stuk van de subsidiemogelijkheden bestuderen en komt hierop terug.  

De Dorpsraad gaat weer starten met het organiseren van de ontmoetingsavond in het 

trefpunt op de 1
e
 vrijdag van de maand. Marieke zal dit kort sluiten met de beheerder van 

Quadrant. Het streven is om de ontmoetingsavond in april weer te starten. Marieke zal 

met de vrijwilligers die zich hebben aangeboden om te helpen contact opnemen om het 

één en ander kort te sluiten. Robert geeft hun gegevens aan Marieke door. 

7       Stand van zaken werkgroepen   

In eerste instantie is een email gestuurd naar de deelnemers van de klankbordgroep van 

de iDOP, waarbij de voorlopige samenstelling van de werkgroepen als volgt is samen 

gesteld: 

 - Werkgroep Mariendaalterrein (Marcel van Lin, Kees van Baar, Willie van Dinther) 

Op het moment zijn er gesprekken met Parkvisie, de gemeente en een afgevaardigde van 

Dichterbij (Antal Smits), over infrastructuur, wegen en veiligheid. Kees zal bij Antal Smits 

navraag doen wat de stand van zaken is, waarna Kees een afspraak zal organiseren met 

de leden van de werkgroep, Parkvisie en de directeur van de Verrekijker. Robert koppelt 

dit terug aan Marcel en Willie. 

- Werkgroep Verkeersveiligheid (Jan van Thiel, Paul Oomen, René van Dooren, Hans 

Willekes) 

René en Hans zullen vanuit de Dorpsraad vertegenwoordigd zijn. Hans organiseert de 1
e
 

bijeenkomst. Ook hier is het belangrijk om de directeur van de Verrekijker uit te nodigen.  

Voor alle twee de werkgroepen zal nog een email rond gaan naar de buurtverenigingen 

om alle Velpse inwoners te benaderen om zitting te nemen in bovengenoemde 

werkgroepen.  

8         Voorstel, werkgroep communicatie (Velps Nieuwsblad, website, email) 

Begin februari is door de dorpsraad een mailtje gestuurd naar de buurtverenigingen, met 

het verzoek en een voorbeeldbrief met als doel om emailadressen van hun leden in kaart 
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te kunnen brengen. Hier zijn nog geen reacties op binnen. We wachten dit nog even af.  

Begin februari heeft een delegatie van de Dorpsraad met Jan Opsteegh om de tafel 

gezeten. Jan heeft aangegeven dat hij wil stoppen met het Velps Nieuwsblad.  

Marieke geeft aan dat ze wel een maandelijkse digitale nieuwsbrief wil versturen in Velp. 

Marieke zal met Jan contact opnemen om zaken verder kort te sluiten. Marieke laat weten 

als ze ondersteuning nodig heeft bij het verzorgen van de nieuwsbrief.  

9 Exploitatieoverzicht 2012 

Deze wordt door alle aanwezigen goed gekeurd. De begroting voor 2013 wordt door 

Harold rond gestuurd. 

9          Rondvraag 
- Bij de nieuwjaarsbijeenkomst is op gevallen dat er geen jeugd was. Op zich werd de 

avond wel als een beter moment gezien als de middag. 
 
- Er worden shirtjes besteld voor alle leden van de Dorpsraad. Er is afgesproken dat dit 

zowel polo’s als T-shirtjes met een V-hals zijn. René zal deze bestellen.  
 
10        Sluiting 

 

 

Actiepunten voor bijeenkomst maandag 25 maart 

Robert 

- Robert geeft de lijst van vrijwilligers voor de ontmoetingsavond door aan Marieke. 

- Werkgroepen:  Robert koppelt dit terug aan Marcel, Willie en Jan. Voor alle twee de 

werkgroepen zal nog een email rond gaan naar de buurtverenigingen om alle Velpse 

inwoners te benaderen om zitting te nemen in de werkgroepen.  

- Terugkoppeling door buurtverenigingen emailadressen Velpse burgers 

Harald 

- Begroting 2013 

 René 

- T-shirts bestellen 

Jochem 

- Emailadressen jeugd 

- Actiepunten Trefpunt  

Marieke 

- Digitale nieuwsbrief 


