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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:              Woensdag 18 december 2013 

Aanwezig:         René, Hans,  Marieke, Kees, Robert 

Afwezig:           Harald, Jack, Jochem, Marian 

         

Agenda 

1         Opening 

2         Mededelingen        

3         Notulen 26 november 

4 Evenemententerrein 

5        Jeugdzaken 

- Bewonersavond 

- Coladisco 

- Subsidiemogelijkheden (Rene) 

6         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

 Verkeersveiligheid  

 Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

7       Tussentijdse kosten presentatie 2013 en voorstel begroting 2014 

8 Actiepunten van bijeenkomst 26 november 

9 Rondvraag 

10       Sluiting 
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1         Opening 

Harald en Jack hebben zich afgemeld voor vanavond. 

2         Mededelingen        

- De aanvraag voor de integratiesubsidie voor 2014 is door de gemeente Grave goed 

gekeurd. 

- De Biljartvereniging Trefzeker gaat een nieuwjaarsbijeenkomst organiseren voor alle 

Velpenaren op 3 januari.  

- Uitnodiging 20 februari 2014: Hoe realiseer je een succesvol en toekomstbestendig 

buurthuis, gemeenschapshuis, cultureel centrum, oftewel een Multi Functionele 

Accommodatie (MFA)? Deze wordt rondgestuurd en voor januari op de agenda gezet.  

 

3         Notulen 26 november 

 Deze worden goed gekeurd. 

4 Evenemententerrein 

Dit agendapunt bestaat eigenlijk uit 2 delen, namelijk het beoogde evenemententerrein 

naast het parkeerterrein bij de school. Dit is voor Dichterbij geen probleem, maar de 

gemeente voorziet hier problemen, met eventueel nieuwe bewoners op het 

Mariendaalterrein. Het één en ander is ook afhankelijk of de bouw op het terrein ook gaat 

starten aan de westkant van het terrein.  

Wij zijn vrij om contact te leggen met de vier partijen, Gemeente, Dorpsraad, Parkvisie en 

Dichterbij. We moeten dat via Antal laten lopen en René zal dit verder op pakken. Dit zal 

begin van het jaar worden. Hier zal ook besproken worden wat de invulling en het doel is 

van het evenemententerrein.  

Het belangrijkste punt van het middenterrein is de verrommeling, waarbij de 2
e
 optie om 

het tijdelijke evenemententerrein bij het Trefpunt hier goed op aansluit.  

 5        Jeugdzaken 

- Bewonersavond 

Hierover is geen nieuws te melden, de mail waarin de inwoners en verenigingen van Velp 

naar hun mening wordt gevraagd, moet nog verstuurd worden.  

- Coladisco 

Op 28 december de eerste Coladisco. De zoon van Willie is de eerste keer DJ, maar een 

jeugdige bewoner van de Bronckhorst zal het vervolg als DJ te  

De posters zijn opgehangen op verschillende plekken in Velp en Reek. Er worden ook 

flyers bij school neer gelegd en de uitnodiging zal ook via de buurtverenigingen worden 

verstuurd. Het streven is om ongeveer 30 personen te mogen zien.  

- Subsidiemogelijkheden (Rene) 
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Dit hangt samen met de mogelijkheden die er zijn met de inrichting van het Trefpunt en 

het evenemententerrein.  

 

 

6         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

Zie punt 4. 

 Verkeersveiligheid  

Er ligt een concept maatregelenplan dat geprioriteerd is en besproken is met de 

werkgroep Verkeersveiligheid en de gemeente. Met het bedrag wat er vanuit de iDOP 

hiervoor begroot is voor 2013 en 2014, kunnen we de top 10 bekostigen en dus 

realiseren. De gemeente heeft de calculatie gedaan, gaan het ook uitvoeren en heeft 

aangegeven dat dit ook in 2014 haalbaar moet zijn. Het komt nog 1 keer bij de werkgroep 

Verkeersveiligheid terug om te bespreken, waarna het definitieve plan op onze website 

wordt gezet.  

 Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

Het Velps Nieuwsblad komt voor de kerst nog uit, waarbij aangegeven is dat het streven 

is dat deze in 2014 maandelijks uit zal gaan komen. De facebookpagina is nog niet 

online, dit zal in januari plaats vinden.  

7        Tussentijdse kosten presentatie 2013 en voorstel begroting 2014 

 Dit punt komt de volgende bijeenkomst terug.  

8  Actiepunten van bijeenkomst 26 november 

Rene René vraagt na hoe het zit met bezittingen die de Dorpsraad zou hebben bij 

  toekenning van subsidieRené vraagt dit voor de volgende keer na. 

 Samen met MariekeMail input van onze achterban via de verschillende 

verenigingen en stichtingen voor subsidieaanvraag verschuift naar de volgende 

keer. 

Jack EvenemententerreinJack schrijft een officieel verzoek naar Antal Smits van 

  Dichterbij. Jack benadert hem voor de stand van zaken rondom een overleg met 

  de gemeente, omdat dit uit blijft--> zie agendapunt 4 

Robert Robert stuurt een mail naar de directeur van de eerste Stap, met het verzoek om 

informatie over de laatste stand van zaken.  nog geen reactie, verzoek wordt 

opnieuw gedaan geen reactie van de directeur. Dit is ook niet meer van 

toepassing omdat vanaf 1 maart 2014 zal een nieuwe kinderopvang “Onder de 

bomen” de school betrekken.  

 De emailadressen worden in groepen ingedeeld met het programma 

mailchimpkomt de volgende keer terug. 
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Hans Afmelden ambtelijk overleg 16 december is gebeurd 

 Neemt de actielijst iDOP door en actualiseert deze is gebeurd 

9       Rondvraag 

Vraag van Rene Hoe kunnen we een nieuw dorpsraad lid benaderen, zodat de buurt 

Oud-Velp en de groep ouderen goed vertegenwoordigd zijn. Iedereen zal zijn gedachten 

hierover laten gaan en Rene zal iemand benaderen.  

10        Sluiting 
    

 

Actiepunten voor bijeenkomst 20 januari 

Rene René vraagt na hoe het zit met bezittingen die de Dorpsraad zou hebben bij 

toekenning van subsidieRené vraagt dit voor de volgende keer na 

 Samen met MariekeMail input van onze achterban via de verschillende 

verenigingen en stichtingen voor subsidieaanvraag verschuift naar de volgende 

keer 

 Werving nieuw dorpsraad lid  

Robert De emailadressen worden in groepen ingedeeld met het programma 

mailchimpkomt de volgende keer terug.  

 De datums van de bijeenkomsten van 2014 doormailen naar Quadrant. De grote 

zaal reserveren voor 4 juni.  


