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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:              maandag 28 april 2014 

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

Afwezig:            Marieke 

         

Agenda 

1      Opening  

2      Nel Schuts 20:00-20:30 uur 

3      Paul Kempen, presentatie LVC net 20:30-2100 uur 
4      Mededelingen    

-           Bijeenkomst kleine kernen vrijdag 28 maart René 

5      Notulen 26 maart 

6      Uitwisseling Velp(e) 

7      Wijkschouw College + inwoners 

8      Evenemententerrein  

9      Stand van zaken werkgroepen 

         Mariendaalterrein  

         Verkeersveiligheid  

         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  
10   Jeugdzaken 

         Jeugddisco 

11   Actiepunten van bijeenkomst 26 maart 

Stvz WK 2014 

Vaste dag dorpsraad 

12   Rondvraag 

13   Sluiting 

14   Actiepunten voor bijeenkomst 28 april 
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1 Opening  

 

2 Nel Schuts 20:00-20:30 uur 

Met Nel zijn verschillende onderwerpen besproken. Nel zou graag zien dat de dorpsraad 

meer naar buiten treedt.  De inwoners zien weinig van het harde werk, dat de Dorpsraad 

verricht. Het is moeilijk voor de Dorpsraad om reacties van de inwoners van Velp te 

krijgen.  Als voorbeeld wordt het plan van de verkeersveiligheid genoemd.  Bij de 

werkgroep verkeersveiligheid was deze de eerste bijeenkomst voltallig. Bij de 2
e
 

bijeenkomst werd het al minder en bij de presentatie van het plan waren er in totaal 

inclusief werkgroep 5 mensen aanwezig. 

Nel geeft de tip om meer informatie in de Arena te plaatsen, deze wordt goed gelezen.  

 

3 Paul Kempen, LVC net 20:30-21:45 uur 

Paul heeft vanuit LVC net een presentatie verzorgd. Zij zijn een haalbaarheidsonderzoek 

gestart in het hele land van Cuijk voor de aanleg van glasvezel bij 40.000 woningen.  

Er zijn de laatste jaren veel meer gebruikers van het internet, van 8 tot 80 jaar, waarbij er 

ook een enorme groei is van het dataverkeer. Supersnel internet is nodig voor nieuwe 

initiatieven; bv.  zorg op afstand, hier heb je ongeveer 50 mb upload en download voor 

nodig. Op dit moment is de uploadsnelheid 10% van de downloadstream, wat veel te 

weinig is.  

De gemeente is van mening dat alle inwoners recht hebben op supersnel internet, in alle 

kernen, buitengebied en op bedrijventerreinen. De commerciële partijen gaan 

waarschijnlijk enkel de grotere dorpen en steden “verglazen”.  

Een voorwaarde voor het afgeven van een vergunning is dat nieuwe netwerken open 

moeten zijn, waardoor meerdere netwerkaanbieders kunnen deelnemen. 

Indien het plan door gaat, dat afhankelijk is van het aantal burgers dat mee wil doen, zou 

het medio 2017 bij iedereen opgeleverd moeten zijn. LVCnet heeft op het moment een 

enquête rond gestuurd in het land van Cuijk. De vraag aan de dorpsraad is gesteld om de 

dorpsgenoten te motiveren om de enquête in te vullen en breedband te promoten.  

Voor de volledige presentatie verwijs ik naar www.lvcnet.nl.  

 

4      Mededelingen    

-      Bijeenkomst kleine kernen vrijdag 28 maart René De documentatie van deze 

bijeenkomst wordt door Robert rond gestuurd en dit onderwerp komt de volgende keer 

terug. 

 

5 Notulen 26 maart 

Deze worden goed gekeurd. 

 

6 Uitwisseling Velp(e) 

In verband met het uitblijven van reacties op dit item, wordt besloten om hier geen actie in 

te ondernemen. Robert zal dit communiceren met Tine Opsteegh.  

 

7 Collegebezoek + inwonersavond 4 juni 

Alle aanwezigen zijn het erover eens dat er tijdens deze avond wel iets te melden moet 

zijn over het iDOP en de werkgroepen verkeersveiligheid en Mariendaal. Op dit moment 

ligt bij de werkgroep Mariendaal het initiatief bij de gemeente. Indien de gemeente voor 

de inwonersavond geen actie heeft ondernomen, zal dit ook zo gecommuniceerd worden 

op de inwonersavond.  

http://www.lvcnet.nl/
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Er wordt een werkgroepje geformeerd van Hans, René, Jack en Robert die de 

voorbereiding op zich gaan nemen. De velpenaren worden binnenkort middels de mail, 

facebook en het velps nieuwsblad gevraagd om onderwerpen aan te dragen voor de 

wijkschouw en de inwonersavond/ collegebezoek. 

 

8 Evenemententerrein  

Jack is aan het inventariseren of de juiste deelnemers nog aan tafel zitten. Hij komt hier 

de volgende keer op terug.  

 

9 Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

Er dient in mei nog een bijeenkomst te komen met alle aanwezigen. Jack neemt dit 

op met de contactpersoon van de gemeente.  

 Verkeersveiligheid  

Hans gaat Mark Peeters van de gemeente deze week nog bellen in verband met de 

voortgang. De gemeente heeft namelijk realisatie van de plannen beloofd voor de 

bouwvakvakantie.  

 Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

Jochem heeft inmiddels 66 “vrienden” geteld die gebruik maken van de 

facebookpagina van de dorpsraad. 

 

10   Jeugdzaken 

 Jeugddisco 

Dit komt de volgende keer terug. René neemt contact op met Marieke. Er is alvast 

afgesproken dat de penningmeester van de Dorpsraad de financiele afwikkeling gaat 

verzorgen van de Jeugddiscoavond.  

 

11   Actiepunten van bijeenkomst 26 maart 

 Robert             Alle actiepunten gerealiseerd 

Arjan Eising, projectleider LVC net uitnodigen voor 28 april 

Bericht aan alle verenigingen en stichtingen over fonds stimulering 

maatschappelijke betrokkenheid.  

Sponsorloop Velp, website 

Robert past de notulen aan 

 Hans                Officieel aanvraagformulier invullen voor de iDOP-subsidie 

 2015 gerealiseerd 

 Marieke            Schema roulatiesysteem Jeugddiscokomt terug 

 Jochem            Het CDA uitnodigen voor de bijeenkomst van de Dorpsraad van 

26 mei gerealiseerd 

 Marian              Flyer sponsorloop opsturen naar Robert gerealiseered 

 Jack                 Update wensen betrokken partijen Mariendaalwordt vervolgd 

 

 Stvz WK 2014 

Wordt vervolgd.  

 Vaste dag dorpsraad  Er wordt besloten dat de bestaande planning van 2014 met 

roulerende dagen van de week blijft staan, om zo ook iedereen de kans te geven om 

aanwezig te kunnen zijn. 
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12   Rondvraag 

 René 

Rick (leidinggevende Quadrant) heeft ons de vraag gesteld over het eigendom van de 

geluidsinstallatie. Harold zal Rick vragen om een voorstel te doen, zodat niet alleen 

Quadrant maar ook de gemeenschap Velp gebruik kan blijven maken van de 

geluidsinstallatie.  

 Marieke 

Er is bij Marieke geopperd om een bankje te plaatsen op de hoek van het koeienpad en 

het fietspad richting hoogveldsezijweg ter nagedachtenis aan alles wat Harrie Opsteegh 

voor ons dorp heeft gedaan. Het voorgenoemde plekje was de plaats waar Harrie altijd 

graag stil stond om over het dorp te kijken. Is dit voor de dorpsraad iets om mee te doen?  

Jochem gaat dit opnemen met het CDA, de dorpsraad ondersteunt dit.  

 

13   Sluiting 

  

Actiepunten van bijeenkomst 28 april 

 Robert  Tine Opsteegh, Velpe 

 Jochem  Bankje Harrie Opsteegh 

 Harald  Voorstel Rick van Roosmalen Quadrant geluidsinstallatie 

 Marieke            Schema roulatiesysteem Jeugddisco 

 Rene   Bijeenkomst kleine kernen vrijdag 28 maart 

 

 

 

 

 

 


