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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:                                  Woensdag 25 september 2013 

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

                

 

Agenda 

1         Opening 

2         Mededelingen        

3         Notulen 27 augustus 

4         Jeugdzaken 

5         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

 Verkeersveiligheid  

 Communicatie (Velps Nieuwsblad, website)  

6        Actiepunten van bijeenkomst woensdag 25 september 

7        Rondvraag 

8        Sluiting 
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Agenda 

1         Opening 

2         Mededelingen        

- Uitnodiging gemeente bewonersavond preventie woninginbraken maandag 21 oktober 

19:30 uur deze is verspreid onder de buurtverenigingen met het verzoek om dit door te 

sturen.  

- Uitnodiging SGOG bijeenkomst woensdag 23 oktober Trefpunt.--> Jack en René gaan 

hier naar toe 

- Situatie Brede school Velp voorlopig wachten we de ouderavond af. Bij de 

gemeenteraad is het onderwerp de brede school ook nog niet besproken i.v.m. tijdgebrek.  

- StructuurvisieHet ging met name over de manier waarop Grave in de picture zou 

kunnen komen op het gebied van toerisme. Voor Velp zelf was er weinig nieuws.  

3         Notulen 27 augustus 2013 

 Goedgekeurd, zonder wijzigingen. 

4         Jeugdzaken 

- Het plan is om een coladisco te organiseren, na de herfstvakantie. Marieke organiseert dit 

met Willy, de beheerder.  

- René heeft Marcel Willems benaderd die iets kan betekenen qua subsidies. Inden er 

concrete plannen zijn, wordt hij opnieuw uitgenodigd.  

- Stand van zaken bewonersavond staat nog steeds op de planning om dit zo spoedig 

mogelijk te gaan starten 

5         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

Kees geeft aan dat er een bijeenkomst is geweest met het college. Dichterbij heeft het 

initiatief genomen om te kijken welke partijen iets zouden willen betekenen. De 

wethouders Daandels is door Antal Smits (Dichterbij) via de mail benaderd om in gesprek 

te gaan en mee te denken over de problematiek. Er is nog geen reactie gekomen van de 

wethouder.  

 Verkeersveiligheid  

Er zijn knelpunten en maatregelen bekeken en hier zijn prioriteiten in gesteld. Er is hierin 

een top 10 vast gesteld. De knelpunten beperken ons vooral in Velp. Er komt een plan 

van aanpak en een begroting die naar Jos Jongeneel gestuurd zal worden.  

In verband met een goede communicatie naar bewoners sturen we het concept van het 

plan van aanpak verkeersveiligheid iDOP Velp naar de gemeente, waarna een link 

geplaatst wordt op onze website. Dit plan is onderverdeeld in 3 onderdelen: 
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*Provinciale weg 
*Veiligheid binnen Velp 
*Beheermaatregelen 
 

 Communicatie (Velps Nieuwsblad, website)  

- Marieke geeft aan dat het Velps nieuwsblad in september weer uit komt.  

- Jochem heeft een facebookpagina gemaakt die er gelikt uit ziet. Hij zal deze vanavond 

online zetten.  

6        Actiepunten van bijeenkomst 27 augustus 

Robert 

- Terugkoppeling door buurtverenigingen emailadressen Velpse burgers nog niet alle 

buurtverenigingen hebben gereageerd, komt volgende keer terug op de 

agendaRobert heeft de buurtverenigingen een mail gestuurd en wacht op reactie  

- Subsidie voor sfeerverlichting Trefpunt René is hier mee bezig, dus gaat hier over. 

- Opstellen brief behoud kinderopvang voor gemeente Marian en Harold is voorlopig 

uitgesteld, komt terug. 

Jack 

- Evenemententerrein er moet een voorstel komen naar Dichterbij (blijkt eigenaar van 

deze grond). Deze grond is destijds voor niets aangeboden aan de gemeente, maar 

hier is niet op gereageerd door de gemeente. Jack schrijft een officieel verzoek naar 

Antal Smits van Dichterbij.  

Marieke 

- Overleg Willie coladisco zie jeugd 

Kees 

- Contact Wim Brands onduidelijke bebording van weg naar kinderboerderijeen 

aanvullend bord is geregeld door Kees.  

7        Rondvraag 

 Geen vragen voor de rondvraag 

8        Sluiting 
 

Actiepunten voor bijeenkomst maandag 28 oktober 

Kees   Reactie wethouder Daandels op mail werkgroep mariendaalterrein  

 

Robert vraagt de buurtverenigingen of ze een foto opsturen van de activiteiten 

van de burendag 
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Rene   Subsidie voor sfeerverlichting Trefpunt 

Jack EvenemententerreinJack schrijft een officieel verzoek naar Antal Smits 

van Dichterbij.  

 


