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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:                                  Maandag 24 juni 2013 

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

Afwezig:                    Kees, Marian, Jochem 

 

Agenda 

1         Opening 

2         Mededelingen        

3         Notulen 15 mei 

4         Jeugdzaken 

5         iDOP/Bewonersavond 

6         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

 Verkeersveiligheid  

 Communicatie (Velps Nieuwsblad, website)  

7         Actiepunten van bijeenkomst woensdag 15 mei 

8         Rondvraag 

9         Sluiting 
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1         Opening 

2         Mededelingen        

- Marian is naar de bijeenkomst van de structuurvisie bij de gemeente Grave. 

- De buitenspeeldag is door de Dorpsraad voor een bedrag van € 100,- gesponsord.  

- De buurtverenigingen moeten in verband met nieuwe bancaire wetgeving van een 

stichting naar een vereniging omturnen. De buurtvereniging de Zaalheuvel heeft bij de 

gemeente een aanvraag gedaan voor een vergoeding van de kosten hiervan. De 

gemeente heeft deze aanvraag naar de Dorpsraad verwezen. Wij kunnen hier helaas 

geen bijdrage aan leveren, daar onze financiële middelen hiertoe niet toereikend zijn.  

- De brief met de aanvraag voor verlichting van het Trefpunt van Quadrant is verstuurd 

en in behandeling genomen. Aan het bestuur van Quadrant is gevraagd of zij een 

subsidieaanvraag hiervoor kunnen doen voor de gemeente.  

- De AED’s zijn formeel nog niet over gedragen aan Quadrant. Jack stuurt een mailtje 

aan Rick van Roosmalen, de leidinggevende van Quadrant.  

- De beheerder van Quadrant schuift aan bij de bijeenkomst en geeft aan dat het 

belangrijk is dat er meer gebruik wordt gemaakt van het Trefpunt. In verband met het 

oog op de toekomst en het voortbestaan van Quadrant als beheerder van het 

Trefpunt, is het belangrijk dat het Trefpunt meer omzet gaat maken. De dorpsraad 

gaat alle verenigingen aanschrijven en deze stimuleren om gebruik te maken van het 

Trefpunt.  

3         Notulen 15 mei 

 Deze worden goed gekeurd.  

4         Jeugdzaken 

- Bij de evaluatie hiervan wordt aangegeven dat het weer goed georganiseerd was en 

een geslaagde dag. Oorspronkelijk is aangegeven dat het bij het volleybaltoernooi de 

opzet was om elke 3 jaar een andere sport te organiseren. De aanwezigen hebben 

echter aangegeven het volleybaltoernooi ook volgend jaar weer te organiseren, daar 

het goed bevalt. Marieke neemt voor volgend jaar mee of voetvolleybal een optie is 

voor de jeugd.  

- De bewonersavond zal in september voor de eerste keer plaats vinden op een 

zaterdagavond in het Trefpunt, in plaats van de vrijdagavond.  

5         iDOP/Inwonersavond 

Naast burgemeester Roolvink waren ook de wethouders Daandels en Adams en Ron 

Brands, de secretaris van het college  van de gemeente aanwezig. In eerste instantie is 

na een informele kennismaking met de nieuwe burgemeester en de Dorpsraad de 

wijkschouw gedaan in oud-Velp. Hier is met name de verkeersveiligheid onder de 

aandacht gebracht (zie presentatie aan einde bericht) bij de hoogveldscheweg, 

bronckhorstweg en de pastoriestraat. Ondanks dat de opkomst van de Velpse inwoner 

erg laag was (20 personen), is een ieder op de hoogte gebracht van de laatste stand van 

zaken van het iDOP. Daarnaast was er de gelegenheid om vragen te stellen aan het 
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college. Zo werd er gevraagd (al 25 jaar) om lichtmasten aan de lage weg in Velp en werd 

het hard rijdend verkeer door de zaalheuvelweg, tolschestraat en de bronckhorstweg 

besproken. Ook de sluiproute door de pastoriestraat/hoogveldscheweg is onder de 

aandacht gebracht, alsmede het ontbreken van bouwplannen in de vetwei. 

De wethouder heeft aan Wim Brands en de Dorpsraad beloofd om voor eind september 

met de partijen  Dichterbij, de Brede School, Kinderboerderij Buiten”gewoon”, Parkvisie 

en het Zorghotel samen een plan van aanpak te maken. Dit om een einde te maken aan 

de doorlopende discussie wie op het Mariendaalterrein nu verantwoordelijk is voor de 

infrastructuur, onderhoud verlichting, etc…. 

Al deze onderwerpen worden mee genomen in de 3 werkgroepen die momenteel lopen 

onder leiding van de Dorpsraad, te weten; 

- Werkgroep verkeersveiligheid 

- Werkgroep Mariendaal 

- Werkgroep Communicatie (bereiken van burgers via social media) 

 

6         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein   

In verband met een goede vertegenwoordiging van de Dorpsraad wordt Jack van Tuyn 

toegevoegd aan de werkgroep.   

 Verkeersveiligheid  

De gemeente wil 5 lichtmasten plaatsen aan de lageweg, naar aanleiding van een vraag 

van een burger bij de iDOP/inwonersavond. Het verslag van de 1
e
 bijeenkomst is goed 

gekeurd en wordt op de website van de Dorpsraad geplaatst.  

 Communicatie (Velps Nieuwsblad, website)  

Vorige week heeft een inwoner gevraagd om een papieren versie van het Velps 

Nieuwsblad en wilde graag weten hoe hij in contact kan komen met de Dorpsraad. 

Marieke heeft dit geregeld.  

Jochem is bezig met een facebookpagina.  

 

7         Actiepunten van bijeenkomst woensdag 15 mei 

Robert 

- Terugkoppeling door buurtverenigingen emailadressen Velpse burgers nog niet alle 

buurtverenigingen hebben gereageerd, komt volgende keer terug op de 

agendaRobert schrijft de buurtverenigingen aan.  

o Komt de volgende keer terug, is nog niet gebeurd.  
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 Jochem    

- Emailadressen jeugd Jochem neemt contact op met Marieke om dit uit te zoeken. 

Marieke wil ook activiteiten organiseren voor 12-16 jaar.  

- Actiepunten Trefpunt 

- Vrijwilliger onderhouden website  Jochem neemt deze week nog contact op met de 

vrijwilliger. Hij gaat ook bekijken of facebook een medium is dat gebruikt kan worden.  

o Jochem was niet aanwezig, komt de volgende keer terug 

8         Rondvraag 

- Marieke wil graag als nieuwe taak het contact met de buurtvereniging onderhouden. 

Alle aanwezigen juichen dit toe en zijn blij met dit initiatief.  

- Op de zondagmiddag op de kermis zal een team van de Dorpsraad vertegenwoordigd 

zijn bij de zeskamp en zal bestaan uit 5 mensen.  

9         Sluiting 
 

 

 

 

Actiepunten voor bijeenkomst dinsdag 27 augustus  

Robert 

- Terugkoppeling door buurtverenigingen emailadressen Velpse burgers nog niet alle 

buurtverenigingen hebben gereageerd, komt volgende keer terug op de 

agendaRobert schrijft de buurtverenigingen aan.  

 Jochem    

- Emailadressen jeugd Jochem neemt contact op met Marieke om dit uit te zoeken. 

Marieke wil ook activiteiten organiseren voor 12-16 jaar.  

- Actiepunten Trefpunt 

- Vrijwilliger onderhouden website  Jochem neemt deze week nog contact op met de 

vrijwilliger. Hij gaat ook bekijken of facebook een medium is dat gebruikt kan worden.  

Marian 

- Terugkoppeling bijeenkomst structuurvisie 


