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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:              Maandag 20 januari 2014 

Aanwezig:         René, Harald, Hans, Jochem, Marian, Robert 

Afwezig:           Jack, Marieke, Kees 

         

Agenda 

1 Opening en ontvangst leden klankbordcommissie van het IGP, landgoed nabij 

Bronckhorstweg  

2 Mededelingen        

3 Notulen 18 december 

4 Beleidsregel ontheffingen schenktijden en bijeenkomsten paracommercie 

5 Versieringen kerst vraag buurtvereniging Zaalheuvel      

6 Uitwisseling Velp 

7 Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein (tijdspad afspreken) 

 Verkeersveiligheid  

 Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

8 Evenemententerrein 

9 Jeugdzaken 

 Bewonersavond 

 Coladisco 

 Subsidiemogelijkheden (Rene)       

10 Tussentijdse kosten presentatie 2013 en voorstel begroting 2014 

11 Actiepunten van bijeenkomst 18 december 

12 Rondvraag 

13 Sluiting 
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1 Opening en ontvangst leden klankbordcommissie van het IGP, landgoed nabij 

Bronckhorstweg  

Vanuit de Bronkhorst (destijds de klankbordgroep van het IGP) zijn Marcel en Addie van 

Haaren aanwezig, alsmede Jos Meijboom en Maurice Labro. Bovengenoemden hebben 

samen met Peter Toonen en Ton Gijssen in de klankbordgroep van de IGP gezeten. De 

bedoeling was destijds om de lageweg te verleggen en de nieuwe ontsluitingsweg naar de 

Mars te maken. Hier was destijds een groot bedrag aan subsidiegelden voor. Dit is uiteindelijk 

niet gerealiseerd en de genoemde subsidiegelden voor de aanleg van de ontsluitingsweg zijn 

niet meer beschikbaar.  

De groep van de Bronckhorst zijn tegen het plan om een landgoed te realiseren met 90 

woningen (later terug gebracht tot 36 woningen) en 50 parkeerplaatsen. Ze vinden dat een 

project met deze omvang niet thuis hoort in dat gebied. Volgens de groep heeft wethouders 

Daandels 2 jaar geleden aangegeven dat er in de gemeente Grave zoveel lege plekken zijn, 

dat er voorlopig niet word gebouwd. Uiteindelijk is besloten om de ontsluitingsweg en het 

landgoed op te nemen in een wijziging van het berstemmingsplan. In deze wijziging van het 

bestemmingsplan buitengebied staat niets over het landgoed of over de ontsluitingsweg.  

De groep dacht dat het allemaal over zou waaien, totdat ze er achter kwamen dat het wel 

was opgenomen in de structuurvisie. Omdat ze hier te laat achter kwamen, waren ze te laat 

om een zienswijze in te dienen.  

Ze voelen zich niet serieus genomen door de gemeente Grave, omdat ze vanaf het begin van 

het IGP aangegeven hebben tegen de komst van het landgoed te zijn. Ze voelen zich 

gepasseerd door de gemeente, ondanks dat de gemeente aan geeft dat er nog altijd nog 

bezwaar gemaakt kan worden. Typerend vinden ze ook dat het landgoed wel staat 

beschreven in de structuurvisie, maar de ontsluitingsweg niet.  

De groep heeft een brief gestuurd naar de gemeente afdeling ruimtelijke ordening. In de 

commissievergadering is het onderwerp vorige week door een aantal raadsleden aangekaart, 

maar er kwam geen antwoord op de vragen die hierover werden gesteld. De raadsleden 

kunnen volgende week in de raadsvergadering een amendement aannemen dat bepaalde 

onderdelen geschrapt moeten worden uit de structuurvisie.  

De dorpsraad is 2x bij een bijeenkomst van de structuurvisie geweest, hier is het echter niet 

besproken. Het ging hier meer over veranderingen in Grave.  

De Dorpsraad zal een mail sturen naar het college en de gemeenteraadsleden, waarbij 

aangegeven zal worden dat zij zich zorgen maakt over het niet meenemen van de bezwaren 

van de klankbordgroep, die de gemeente destijds zelf in het leven heeft geroepen.  

De Dorpsraad doet hierbij een oproep om met een afvaardiging van de Bronckhorst in de 

Dorpsraad te komen. De groep zal Peter Toonen benaderen om zich aan te melden bij de 

Dorpsraad.  

2 Mededelingen       

 

- De volgende keer wordt de aanwezigheid besproken van de Dorpsraadleden tijdens de 

bijeenkomsten, die nu als onvoldoende wordt betiteld.. 
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- Uitnodiging 20 februari 2014: Hoe realiseer je een succesvol en toekomstbestendig 

buurthuis, gemeenschapshuis, cultureel centrum, oftewel een Multi Functionele 

Accommodatie (MFA)? Deze vraag wordt door gestuurd naar Quadrant, die dat wellicht 

op kunnen pakken.  

- Marian is namens de Dorpsraad op de nieuwjaarsbijeenkomst geweest van de 

gemeente Grave.  

 

  

3 Notulen 18 december 

Evenemententerrein, zie punt 7. 

4 Beleidsregel ontheffingen schenktijden en bijeenkomsten paracommercie 

Deze informatie wordt door gestuurd naar Quadrant Actie Robert 

5 Versieringen kerst vraag buurtvereniging Zaalheuvel      

Er zijn in totaal 3 reacties gekomen om kerstversiering aan te brengen in het straatbeeld 

in Velp. Vorig jaar is er een mail rondgestuurd waarin werd gevraagd vanuit de gemeente, 

waarin wij hebben aangegeven dat er geen behoefte hieraan is.  

Voorstel  René vraagt de pastor of hij de kartrekker wil zijn om partijen bij elkaar te 

brengen 

6 Uitwisseling Velp 

Tine Opsteegh wordt benaderd of ze akkoord is om de foto te plaatsen op de website 

Actie Robert 

 

7 Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

Parkvisie heeft bij de gemeente een voorstel liggen om met woningbouw te beginnen aan 

de achterkant (westkant). Ze willen in drie fases gaan werken. Dat zouden drie 

wijzigingen van het bestemmingsplan betekenen. Het plan is nu om in samenspraak met 

de gemeente en Dichterbij toch alles in 1 plan te zetten, waarbij als tegenprestatie 

Parkvisie er voor moet zorgen dat het voorlopig braak liggende stuk aan de kant van het 

Trefpunt wordt ingericht als evenementen terrein voor Velp. Hierbij wordt gedacht aan 

een periode van 10 jaar. Mogelijk komt er in februari/maart meer duidelijkheid over. 

De contacten met de vier partijen, Gemeente, Dorpsraad, Parkvisie en Dichterbij, lopen 

via Antal. Dit zal begin van het jaar worden. Hier zal ook besproken worden wat de 

invulling en het doel is van het tijdelijke evenemententerrein.  

Er is afgesproken dat Jack de 2 commissies weer bij elkaar brengt; als voorzitter van het 

permanente evenemententerrein en als voorzitter van het tijdelijk evenemententerrein. 

 Verkeersveiligheid  

De bijeenkomst was de 2
e
 bijeenkomst erg laag. Het plan zal naar de gemeente 

worden gestuurd.  

 Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  
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De Facebookpagina is live. De realisatie van het Velps Nieuwsblad komt de volgende 

keer op de agenda terug, in verband met afwezigheid van Marieke.  

8 Evenemententerrein 

       Zie punt 7. 

9 Jeugdzaken 

 Bewonersavond 

Er wordt een mail rond gestuurd naar de buurtverenigingen en alle inwoners van Velp 

om te inventariseren om de mening van de achterban over een bewonersavond te 

polsen. De correcte versie wordt door Marieke naar Robert verstuurd, die het rond 

mailt.  

 Jeugddisco  

Komt de volgende keer terug op de agenda. 

 Subsidiemogelijkheden (Rene)       

Wordt vervolgd na de input van de Velpse burger na onze email.  

 

10 Tussentijdse kosten presentatie 2013 en voorstel begroting 2014 

Deze worden goed gekeurd. 

11 Actiepunten van bijeenkomst 18 december 

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

toekenning van subsidie is gerealiseerd 

Samen met MariekeMail input van onze achterban via de verschillende 

verenigingen en stichtingen voor subsidieaanvraag verschuift naar de volgende 

keer 

Werving nieuw dorpsraad lid er zijn 2 mensen benaderd en we wachten op hun 

reactie. 

Robert De emailadressen worden in groepen ingedeeld met het programma 

mailchimpis gerealiseerd. 

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

zaal reserveren voor 4 juni.--> is gebeurd. 

 

12 Rondvraag 

De nieuwjaarsbijeenkomst die dit jaar door de Biljartvereniging is georganiseerd is 

bezocht door ongeveer 50 mensen. Er waren signalen dat mensen niet naar de 

nieuwjaarsbijeenkomst zijn geweest, omdat de Dorpsraad niet betrokken was bij de 

organisatie. Al met al lijkt het een geslaagde formule.  

13 Sluiting 
 

 

 

 

Actiepunten voor bijeenkomst dinsdag 25 februari 
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Rene  Samen met MariekeMail input van onze achterban via de verschillende 

verenigingen en stichtingen voor subsidieaanvraag 

Versieringen kerst vraag buurtvereniging Zaalheuvel  René vraagt de pastor 

of hij de kartrekker wil zijn om partijen bij elkaar te brengen 

Jack De betrokken partijen bij elkaar brengen, als voorzitter van permanente en tijdelijk 

evenemententerrein.  

Marieke Er wordt een mail rond gestuurd naar de buurtverenigingen en alle inwoners van 

Velp om te inventariseren om de mening van de achterban over een 

bewonersavond te polsen. Marieke stuurt deze naar Robert 

Robert  Uitwisseling Velpe, Tine Opsteegh wordt benaderd of ze akkoord is om haar foto 

van Velpe te plaatsen op de website Actie Robert 

Beleidsregel ontheffingen schenktijden en bijeenkomsten paracommercie. Deze 

informatie wordt door gestuurd naar Quadrant Actie Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 


