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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:                                   Dinsdag 23 april 2013 

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

Afwezig:                             Jochem 

 

Agenda 

1         Opening 

2         Mededelingen        

3         Notulen 25 maart 

4          Jeugdzaken 

 Stand van zaken Velpse avond 

5         iDOP  

 Terugkoppeling afspraak met gemeente op woensdag 27 maart  

 Subsidiemogelijkheden voor iDOP 

6         Stand van zaken werkgroepen/ Data plannen 

 Mariendaalterrein  

 Verkeersveiligheid  

 Communicatie (Velps Nieuwsblad, website)  

7         Begroting 2013 

8         Rondvraag 

 
9         Sluiting 
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1  Opening 

 Jochem heeft zich voor vanavond afgemeld 

2         Mededelingen     

Door een Velpse inwoner wordt aangegeven dat er in de zaalheuvelweg en 

grippensteinschestraat te hard wordt gereden door motoren en auto’s. Dit zal in de 

werkgroep verkeersveiligheid mee genomen worden.  

3         Notulen 25 maart 

De notulen worden zonder wijzigingen goed gekeurd.  

4          Jeugdzaken 

 Stand van zaken Velpse avond 

Marieke is hier nog mee bezig, de verwachting is dat de eerste Velpse avond na de 

zomervakantie zal zijn. 

 Velps Nieuwsblad 

Het 1
e
 Velpse digitale nieuwsblad is uitgekomen en enthousiast ontvangen.  

5         iDOP  

 Terugkoppeling afspraak met gemeente op woensdag 27 maart  

- Op 27 maart is een overleg geweest op het gemeentehuis met Werner Kroes (voorzitter 

Kernteam iDOP gemeente Grave) en Jos Jongeneel. Werner heeft aangegeven dat hij 

binnenkort de gemeente Grave gaat verlaten en Sara Benedictus waarschijnlijk zijn taak 

in het kernteam over gaat nemen. Jos Jongeneel blijft voor ons het aanspreekpunt betreft 

de algemene zaken van het iDOP. Voor de inhoudelijke zaken en stand van zaken betreft 

een actiepunt, dienen we ons te melden bij de verantwoordelijk ambtenaar die hiervoor in 

het actieplan is aangewezen.  

- In een vorig overleg is aangegeven dat er een apart iDop-emailadres zou worden 

aangemaakt, waar alle zaken over de iDOP terug te vinden zou zijn. Dit blijkt in de 

praktijk niet werkzaam te zijn.  

- In de bijeenkomst is aangegeven dat wij als Dorpsraad bedolven worden met digitale 

informatie over alles wat zich in de gemeente Grave af speelt. Voor ons is deze informatie 

niet te filteren. Jos gaat intern bekijken met afdeling communicatie hoe ze dit kunnen 

verbeteren. Ze stelt voor om de naam van het document zodanig aan te passen dat het 

voor een niet-ambtenaar ook duidelijk is wat er in het document aan informatie is te 

vinden. 

- Voor 2013 is € 7000,- opgenomen in de begroting voor invulling van de iDOP voor Velp. 

Het is belangrijk dat middels het Subsidie-aanvraagformulier uitvoering iDOP’s voor 15 

april aangegeven wordt voor welke zaken dit ingezet gaat worden. Indien dit nog niet 

bekend is, moet dit als reservering aangegeven worden op het formulier.  



Dorpsraad Velp 2013 

 

Pagina 3 

 

  

 

- De gemeente wil middels een plattegrond een visuele weergave van de actiepunten van 

Velp laten maken. Hiermee zal in 1 oogopslag te zien zijn waar en aan welke punten dit 

jaar wordt gewerkt, maar ook welke actiepunten het volgend jaar uitgewerkt worden.  

- Met betrekking tot het binnenhalen van subsidies is het belangrijk dat we op korte termijn 

een afspraak maken met Marcel Willems. Hij is op de hoogte van onze actiepunten en 

heeft al aangegeven op welke punten wij mogelijkheden hebben tot aanspraak op 

subsidie.  

- Het overleg met de Dorpsraden zal 3x per jaar gedaan worden door Jos Jongeneel, i.p.v. 

Sara Benedictus.  

 Subsidiemogelijkheden voor iDOP 

Op 2 april is een overleg geweest met Marcel Willemse, die als zelfstandige subsidies binnen 

kan halen, op basis van no cure no pay. Voor de openbare ruimte is de gemeente 

verantwoordelijk en deze komt niet in aanmerking voor subsidie. Voor het Trefpunt en voor 

het Mariendaalterrein zijn aanpassingen mogelijk. Voor de integratie zijn wel mogelijkheden 

bij het Oranjefonds en VSB-fonds. Voor een aanpassing aan het Mariendaalterrein heb je wel 

Parkvisie, Dichterbij en de gemeente nodig. Indien je subsidie vraagt, dien je altijd een eigen 

bijdrage aan het doel te leveren. Dit kan vanuit de Dorpsraad door een gedeelte van de € 

7000,- in te zetten van de iDOP-gelden of financiën vanuit de gemeente.  

6         Stand van zaken werkgroepen 

 Werkgroep Mariendaalterrein (Marcel van Lin, Kees van Baar, Willie van Dinther, John de 

Wildt, Rianda School, Jasmijn Kroes, Wim Brands) 

Kees heeft een poging gedaan om mensen bij elkaar te brengen. De contactpersoon van 

de gemeente kan niet bereikt worden. Kees zal Jos Jongeneel benaderen om dit te 

doorbreken.  

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

Willekes, John de Wildt, Jack vanTuijn, Rianda School) 

Op 17 april is de eerste bijeenkomst geweest van deze werkgroep waar 5 mensen bij 

aanwezig waren. Er zijn een aantal actiepunten uit gezet. Op 29 mei is de volgende 

bijeenkomst gepland, waar ook Martijn Janssen van de gemeente is uitgenodigd.  

Er is ook nog gesproken over een glasvezelverbinding. Marcel Willems geeft aan dat dit 

geen taak is van de Dorpsraad, maar een taak van de gemeente, in overleg met providers 

en de plaatselijke ondernemers. Marian vraagt nog na of de provincie ook nog 

mogelijkheden heeft.  

 Werkgroep Communicatie (nog op te richten, Velps Nieuwsblad, website) 

Marieke heeft het eerste digitale nieuwsblad uit gebracht. Jochem is niet aanwezig, dit 

komt volgende keer weer terug op de agenda.  

Het idee is om voor de beide werkgroepen Mariendaal en Verkeersveiligheid iDOP-gelden te 

reserveren.  We spreken af dat we € 5000,- reserveren voor Verkeersveiligheid en € 2000,- voor 
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de Mariendaal.  

7         Begroting 2013 

        Deze zal Harald rond sturen, dit komt de volgende keer terug.  

8         Rondvraag 
 
 
9         Sluiting 

 

 Actiepunten voor bijeenkomst woensdag 15 mei 

Robert 

- Terugkoppeling door buurtverenigingen emailadressen Velpse burgers nog niet alle 

buurtverenigingen hebben gereageerd, komt volgende keer terug op de agenda 

Hans 

- Werkgroep Verkeersveiligheid 

Kees 

- Werkgroep Mariendaalterrein 

Harald 

- Begroting 2013 

 Jochem 

- Emailadressen jeugd 

- Actiepunten Trefpunt 

- Vrijwilliger onderhouden website 

 

 


