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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:                                  Dinsdag 27 augustus 2013 

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

Afwezig:                    René, Marieke 

 

Agenda 

1         Opening 

Spreekuur voor gast om situatie brede school in Velp te bespreken (zie 

mailwisseling bijlage) 

2         Mededelingen        

3         Notulen 24 juni 

4         Jeugdzaken 

5         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

 Verkeersveiligheid  

 Communicatie (Velps Nieuwsblad, website)  

6        Actiepunten van bijeenkomst woensdag 24 juni 

7        Rondvraag 

8        Sluiting 
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Agenda 

1         Opening 

Spreekuur voor gast om situatie brede school in Velp te bespreken (zie 

mailwisseling bijlage) 

Er is besloten om in eerste instantie samen over het onderstaande probleem te praten. 

De situatie is als volgt: Het kinderdagverblijf wat in de brede school een ruimte huurt, valt 

sinds 1 juli onder “De Eerste Stap” (Wijchen/Ravenstein). Zij hebben het besluit genomen 

dat vanaf 1 januari de kinderopvang en peuterplus  in de brede school in Velp stopt. De 

huur van de ruimte van de school blijkt hoog te zijn. Er zijn vier partijen op school namelijk 

Kleur, Basisschool Kinderopvang en Buitenschoolse opvang. 

Het is voor Velp van groot belang dat de kinderopvang in de Verrekijker blijft bestaan. 

Indien er geen kinderopvang meer mogelijk is, is de kans groot dat de kinderen ook niet 

meer op de school geplaatst worden. Daarnaast wordt de brede school landelijk 

gepromoot door de overheid en lijkt dit project al snel dood te bloeden. 

Op 24 september zal in de gemeenteraad Grave de visie op kinderdagverblijven 

besproken worden.  

Er wordt afgesproken dat we vanuit de Dorpsraad een brief naar de gemeente sturen, 

maar met name naar alle afzonderlijke politieke partijen. De brief zal opgesteld worden 

door Robert, Marian en Harold.  

2         Mededelingen        

- René is afgetreden als penningsmeester van Quadrant en Harold heeft deze functie van 

hem over genomen.  

- De subsidie van de iDOP € 5000,- voor werkgroep verkeersveiligheid en € 2000,- voor 

werkgroep Mariendaalterrein is door de gemeente goed gekeurd en wordt binnenkort 

overgemaakt op de rekening van de Dorpsraad. 

- Er is een verzoek van de gemeente Grave binnen gekomen, waarbij gevraagd wordt om 

mee te denken over Comité Open monumentendag op 14 en 15 september. Robert zal 

Monique van Rossum benaderen of zij nog tips heeft.  

- Quadrant is nu officieel eigenaar van de AED. Hij zal blijven hangen bij de kerk en Jack 

zal deze nog wel bijhouden en bij Quadrant aangeven indien onderhoud nodig is.  

- Er is een onduidelijke bebording bij de weg naar de kinderboerderij. Kees neemt dit op 

met Wim Brands.  

- Het sfeerverlichtingsvoorstel ten behoeve van het Trefpunt van Johan Hoefnagel en Willie 

kan een bijdrage van € 350,- van het Quadrant verwachten. Er wordt contact gelegd met 

de subsidieman ?? die wellicht wat voor ons kan betekenen. 
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3         Notulen 24 juni 

 Deze worden goed gekeurd.  

4         Jeugdzaken 

- Jochem is bezig met de voorbereidingen voor een facebookpagina voor de dorpsraad. De 

dorpsraad zal als persoonsprofiel worden aangemaakt. Robert zal zorg dragen voor het 

logo van de Dorpsraad en de foto’s op de website.  

- Onlangs heeft Teun onze website opgepimpt waardoor berichten makkelijker zijn te 

plaatsen.  

- Er is nog geen datum bekend over de bewonersavond op de zaterdagavond.  

- Willie (trefpunt) heeft gevraagd om mee te denken over de organisatie van een coladisco 

(activiteiten voor 12-16). De vraag is aan Marieke doorgestuurd, daar zij hier ook mee 

bezig is.  

5         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

Jack en Kees hebben vanmiddag een overleg gehad met de werkgroep, waarbij Kees, 

Wim Brands, Rianda School en het voltallige college aanwezig waren. Hans was 

uitgenodigd om de bijeenkomst voor te zitten, als onafhankelijke derde. De werkgroep 

had 14 dagen geleden een lijstje gemaakt met aandachtspunten.  

Oorspronkelijk was het gehele terrein van Dichterbij. Het klooster is verkocht aan 

Parkvisie, de bossage aan brabant landschap en een stuk van de grond is verkocht aan 

de gemeente (parkeerplaats en school). Het middenterrein is verkocht aan Parkvisie 

(plannen 2008). Dichterbij heeft de grond verkocht, maar de overdracht heeft nog niet 

plaats gevonden. Deze zou pas plaats vinden als er ook huizen gebouwd zouden worden. 

Formeel zou de gemeente eigenaar worden van de infrastructuur, maar pas als de bouw 

compleet zou zijn. Zolang er geen huizen verkocht worden doet parkvisie ook niets. De 

partijen die destijds betrokken waren hebben dit niet opgenomen in de contracten, daar 

niemand rekening had gehouden met de crisis. De gemeente voelt zich in toenemende 

mate betrokken omdat ze het zien als een deel van de gemeente wat verloederd.  

In het middenterrein zit veel puin onder de grond. Vanuit de kinderboerderij is 

aangeboden om hier schapen op te laten grazen. Vanuit dichterbij komt het initiatief om 

partijen bij elkaar te brengen. Jack neemt het stokje weer over van Hans en zal hier 

vanuit de Dorpsraad weer zitting in nemen in de werkgroep Mariendaal.  

De gemeente staat nu wel open voor de inrichting van het stukje grond bij de 

parkeerplaats als evenemententerrein. Jack neemt hier het initiatief in en gaat hiermee 

verder.  

Er is ook gesproken over de infrastructuur. De gemeente wil hier wel over mee denken, 

dit komt verder ook aan bod bij de werkgroep verkeersveiligheid.   

Door de wethouder is in ieder geval toegezegd dat het Trefpunt en de school binnen 8 

weken voorzien zijn van glasvezelnetwerk. . 
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 Verkeersveiligheid  

Hans heeft nog een overleg met Paul Oomen, waarna in september een bijeenkomst zal 

zijn, waarbij prioriteiten gesteld zullen worden van de cruciale punten.  

 Communicatie (Velps Nieuwsblad, website)  

Door afwezigheid van Marieke, komt dit de volgende keer terug.  

6        Actiepunten van bijeenkomst woensdag 24 juni 

Robert 

- Terugkoppeling door buurtverenigingen emailadressen Velpse burgers nog niet alle 

buurtverenigingen hebben gereageerd, komt volgende keer terug op de 

agendaRobert schrijft de buurtverenigingen aan. moet nog gebeuren, komt de 

volgende keer terug 

 Jochem    

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

Marieke wil ook activiteiten organiseren voor 12-16 jaar. Marieke neemt contact op 

met Willie 

- 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. 

 Jochem is bezig met het opzetten van een facebookpagina en heeft vandaag om 

input gevraagd. Hij kan hier nu verder mee en zal ons berichten wanneer de pagina in 

de lucht is.  

Marian 

- Terugkoppeling bijeenkomst structuurvisie Marian stuurt de deze door naar ons.  

7        Rondvraag 

- Jochem wijst op verkeerstechnische zaken en verrommeling rondom het terrein van 

het zwembad op het mariendaalterrein. Deze kunnen allen gemeld worden bij 

“meldingen en klachten” bij de gemeente Grave 

(http://www.grave.nl/internet/meldingen-en-klachten_3189/) of 0486-477277 

8        Sluiting 
 

 

 

 

http://www.grave.nl/internet/meldingen-en-klachten_3189/
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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.  

- Subsidie voor sfeerverlichting Trefpunt 

- Opstellen brief behoud kinderopvang voor gemeente Marian en Harold.  

Jack 

- Evenemententerrein 

Marieke 

- Overleg Willie coladisco 

Kees 

- Contact Wim Brands onduidelijke bebording van weg naar kinderboerderij. 


