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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:                                   Maandag 25 maart 2013 

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

Afwezig:                             Harald, Jochem, Jack 

 

Agenda 

1          Opening 

2          Mededelingen       

3          Notulen 18 december en 27 februari 

4          Jeugdzaken 

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

                               Actiepunten Trefpunt (Jochem) 

                               (Alleen vragen worden besproken, voorbereiding door leden is noodzakelijk) 

                    b)  Subsidiemogelijkheden voor iDOP, stand van zaken Velpse avond  

6         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) 

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

buurtverenigingen) 

8 Begroting 2013 

9          Rondvraag 
 
10        Sluiting 
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1          Opening 

2          Mededelingen       

 Harald en Jochem hebben zich afgemeld voor vanavond.   

3          Notulen 18 december en 27 februari 

De notulen van 18 december en 27 februari worden goed gekeurd, met de aantekening 

bij de notulen van 27 februari dat René geen voorzitter is van Quadrant, maar 

penningmeester. Met betrekking tot de ontmoetingsavond, wordt aangegeven dat er nog 

geen datum is gepland.  

4          Jeugdzaken 

De organisatie van de ontmoetingsavond is in volle gang. Marieke zal de vrijwilligers die 

zich hebben opgegeven benaderen en een planning maken.  

5         iDOP  

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

Actiepunten Trefpunt (Jochem)  Jochem is niet aanwezig, René zal contact met hem 
opnemen om de informatie door te spreken.  
De bijeenkomst bij de gemeente in Grave is nog niet geweest, dit wordt volgende keer 
terug gekoppeld. 

                     b)         Subsidiemogelijkheden voor iDOP, stand van zaken Velpse avond  

 Hans heeft de informatie van de subsidiemogelijkheden bestudeerd. Het hele stuk komt 

neer op het VSB-fonds (jongeren die met een andere doelgroep ouderen, allochtonen, 

mensen met een beperking, activiteiten ondernemen) en Oranje fonds, 

subsidiemogelijkheden voor gemeenschapsaccomodaties, etc… Hans zal Velp 

aanmelden op de website van de provincie voor interesse in breedband en glasvezel in 

het buitengebied. In de werkgroep Mariendaal zou er ook gekeken kunnen worden naar 

subsidiemogelijkheden.  

Alle subsidiemogelijkheden zijn terug te vinden op de website van het Oranjefonds en het 

VSB-fonds. 

6       Stand van zaken werkgroepen   

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

John de Wildt heeft zich ook opgegeven voor deze werkgroep. Kees heeft Marcel en 

Willie al benaderd voor mogelijke datums en zal John ook benaderen.  

Antal Smits (contactpersoon Dichterbij) geeft aan dat het gemeentebestuur een besluit 

heeft genomen over een nieuw woningbouwprogramma tot 2030, waarbij ze denken aan 

60 woningen. Parkvisie staat hier lijnrecht tegenover, ze hebben een rechtszaak tegen de 

gemeente aan gespannen, omdat bovenstaand besluit niet in overleg met hen is 

genomen. Parkvisie wil vasthouden aan het oorspronkelijke plan van de bebouwing op 

het Mariendaalterrein van 90 woningen. Kees zal Willie en Marcel middels email op de 
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hoogte houden van de ontwikkelingen. 

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

Willekes) 

Hans organiseert de 1
e
 bijeenkomst in de 1

e
 helft van april. Hier zal de verkeerssituatie 

voor het Trefpunt ook mee genomen worden (Auto’s die geparkeerd worden voor het 

Trefpunt). Ook zal tijdens de 1
e
 bijeenkomst gesproken worden over de deelname van 

mensen buiten de tolschestraat, daar in de werkgroep een oververtegenwoordiging van 

mensen uit de tolschestraat is.  

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

Jan Opsteegh heeft aangegeven dat hij Marieke wel wil ondersteunen bij het uitbrengen 

van een nieuw digitale Velps Nieuwsblad. Er komt een agenda, met verwijzingen naar de 

website. Iedere eerste week van de maand komt de digitale Nieuwsblad uit, waarbij de 

eerste in april uit zal komen.  

8 Begroting 2013 

In verband met afwezigheid van Harald komt dit agendapunt de volgende keer op de 

agenda terug.  

9          Rondvraag 
- Er is een voorstel gedaan voor wijzigingen in de verlichting bij het Trefpunt. Dit komt 

de volgende keer op de agenda terug.  
- We dienen een besluit te nemen over de geluidsinstallatie van de Dorpsraad, die in 

gebruik is door Quadrant, maar officieel nog eigendom is van de Dorpsraad. Dit komt 
de volgende keer op de agenda.  

 
 
Actiepunten voor bijeenkomst maandag 25 maart 

Robert 

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

is gebeurd 

- 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 is gebeurd 

- Terugkoppeling door buurtverenigingen emailadressen Velpse burgers nog niet alle 

buurtverenigingen hebben gereageerd, komt volgende keer terug op de agenda 

Harald 

- Begroting 2013 volgende keer als agendapunt 

 René 

- T-shirts bestellen komt volgende keer terug 

Jochem 
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- Emailadressen jeugd komt volgende keer terug 

- Actiepunten Trefpunt   komt volgende keer terug 

Marieke 

- Nieuwsbrief zie agendapunt  

 
 
10        Sluiting 

 

 

 

 Actiepunten voor bijeenkomst maandag 23 april 

Robert 

- Terugkoppeling door buurtverenigingen emailadressen Velpse burgers nog niet alle 

buurtverenigingen hebben gereageerd, komt volgende keer terug op de agenda 

Hans 

- Bijeenkomst gemeente, terugkoppeling voortgang iDOP 

- Werkgroep Verkeersveiligheid 

Kees 

- Werkgroep Mariendaalterrein 

Harald 

- Begroting 2013 

 René 

- T-shirts bestellen 

Jochem 

- Emailadressen jeugd 

- Actiepunten Trefpunt 

 

 


