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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:              Woensdag 25 juni 2014 

Aanwezig:         Hans, Marieke, Jack, Kees, Harald, Robert 

Afwezig:            René, Jochem 

         

Agenda 

1 Opening  

2 Mededelingen    

 Harald: Informatiebijeenkomst distributie van Rabobankdiensten, 12 juni 

 Overleg Kleine kernen 

 Takendiscussie gemeente 

3 Notulen 27 mei  

4 Evaluatie Collegebezoek + vervolgafspraken hieruit voortvloeiend 

5 iDOP, nieuwe speerpunten voor aankomende periode,  Stvz Vetwei, 

terugkoppeling gesprek Hans met Jan ten Broeke 

6 Stand van zaken werkgroepen 

7 Jeugdzaken 

8 Stand van zaken WK 2014, bijdrage Videma voor vertonen van beelden 

wedstrijden 

9 Stand van zaken begroting 2014 (Harald) 

10 Actiepunten van bijeenkomst 28 april voor 25 juni 

11 Rondvraag 

12 Sluiting 
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1 Opening  

2 Mededelingen    

 Harald is naar de informatiebijeenkomst over distributie van de 

Rabobankdiensten op 12 juni geweest. Hier was de mededeling dat de 

Rabobank in Grave wordt gesloten per 1 januari 2015. De vestiging in Mill en 

Cuijk blijven open. De SGOG was ook vertegenwoordigd op deze bijeenkomst.  

 

 Overleg Kleine kernen 

Komt volgende keer terug i.v.m. afwezigheid van René. 

 

 Takendiscussie gemeente 

Er is een mail verstuurd vanuit de Dorpsraad Velp naar de raadsleden over het 

standpunt van de Dorpsraad hierin.  

“Tot onze verbazing werden we als Dorpsraad op de avond van het collegebezoek door de 

burgemeester gewezen op onze afwezigheid bij de inspraakmogelijkheid omtrent de 

takendiscussie.  De aankondiging van deze avond vonden wij summier en de voorbereidingen 

van het collegebezoek vergde veel tijd van onze vrijwilligers. Daarnaast zijn wij het niet eens 

met de verwachting die de raad van ons heeft op bovengenoemd gebied. Wij vinden dat wij 

onvoldoende toegerust (kennis) zijn om bepaalde onderdelen in de begroting te schrappen. 

Eveneens hebben wij onvoldoende informatie vanuit de gemeente ontvangen om hier een 

weloverwogen advies over te kunnen geven. Overigens hebben wij kennis genomen van het 

raadsbesluit dat de takendiscussie tot het eind van het jaar is uitgesteld. Graag horen we van u 

op welke manier u de Dorpsraad Velp in dit proces wil gaan begeleiden c.q. betrekken.” De 

discussie is inmiddels opgeschoven en de raad heeft aangegeven dat ze de wijk- 

en dorpsraden meer gaan betrekken. 

3 Notulen 27 mei  

Geen opmerkingen 

 

4 Evaluatie Collegebezoek + vervolgafspraken hieruit voortvloeiend 

Het was een geslaagde avond met een opkomst van ongeveer 50 personen.  

De complimenten voor de presentatie van Hans. De wethouder Daandels is veel aan het 

woord geweest en verschillende onderwerpen zijn die avond gepasseerd, waarover hij 

over een aantal onderwerpen ook een aantal uitspraken heeft gedaan.  

 

 2
e
 fase dorpshart Velp. De wethouder wil op korte termijn met de aannemer 

Hendriks Koppelmans en BVV rond de tafel om uit de impasse te komen. Hij wil 

dat er op korte termijn onderzoek gedaan wordt naar de behoefte aan woningen 

(senioren/starters) die er is bij de Velpse inwoners.  

 De wethouder heeft aangegeven dat hij binnen 2 maanden alle partijen rond de 

tafel wil hebben met betrekking tot de plannen bij het Mariendaalterrein. Dit 

omdat hij de plannen (woningbouw) opnieuw wil bekijken, maar ook naar 

oplossingen wil kijken om verloedering tegen te gaan op het terrein. (tijdelijke 

inrichting, bv schapen laten grazen op het braak liggend terrein) 

 Het college vindt het belangrijk om een goede communicatie te hebben met de 

Dorpsraad en de Velpse bewoners. Er zal een intensiever contact zijn tussen de 

Dorpsraad en de nieuwe wethouder Anja Henish.  

 Er is beloofd aan Wim Brands dat er actie wordt ondernomen in de aanpassing 

van het bestemmingsplan, ten behoeve van de kinderboerderij. Volgens Wim is 

dit al jaren beloofd, maar is er nog steeds geen actie ondernomen.  
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 Een bewoner heeft de gevaarlijke situatie aan de orde gebracht in en door Velp 

bij calamiteiten op de A50 en de N59 (sluipverkeer N 324) 

 Een andere bewoner heeft het slechte wegdek en het slechte wegbeheer op de 

hoogveldscheweg en de pastoriestraat onder de aandacht gebracht.  

 Er is gesproken over de reconstructie van de N324, waarbij het duidelijk is dat 

de provincie een lagere prioriteit aan de reconstructie geeft, dan de bewoners 

van Velp.  

 Een inwoner heeft het onderhoud van het heilig hartbeeld op de hoek van de 

Bronckhorstweg ter sprake gebracht.  

 Verschillende inwoners hebben gesproken over de manier waarop bureau Eiffel 

met de inwoners van Velp communiceert over het Project Snippergroen, dat zij 

in de gemeente Grave hebben uitgerold. De wethouder heeft een tweetal 

inwoners persoonlijk uitgenodigd om de klachten en suggesties hierover met hen 

door te nemen. Daarnaast heeft hij iedereen uitgenodigd om contact met hem op 

te nemen, indien over het bureau Eiffel klachten zijn. De wethouder geeft aan 

dat het project, ondanks geruchten, voldoet aan de verwachtingen van het 

college en de raad, waarbij het afgelopen jaar € 100.000,- heeft opgebracht.  

 

5 iDOP, nieuwe speerpunten voor aankomende periode,  Stvz Vetwei, terugkoppeling 

gesprek Hans met Jan ten Broeke 

Hans heeft een gesprek gehad met Jan ten Broeke. Jan heeft 2 namen door gegeven van 

mensen van Parkvisie, die we kunnen benaderen. Jack en René gaan hen benaderen.  

De gemeente en BVV zitten op een dood spoor. De BVV staat open voor een gesprek 

met de wethouder Daandels en wacht op een uitnodiging van hem. De tip aan de BVV is 

om de mensen die op de lijst van de BVV staan, op te schonen.  

Hans, René en Robert vernieuwen de iDoplijst en deze komt op de agenda van augustus 

terug. 

 

6 Stand van zaken werkgroepen 

         Mariendaalterrein, zie punt 6 

 Verkeersveiligheid,  Evaluatie verkeersaanpassingen in Velp door aannemer 

De werkzaamheden verlopen voorspoedig, de aannemer moet aan de Hanestraat, en 

bronckhorstweg nog 2 projecten afronden.  

 Communicatie (Facebookpagina,  reacties op oproep Velps Nieuwsblad)  

Er zijn 11 positieve reacties gekomen als reactie op onze oproep in het Velps 

Nieuwsblad. Hierin hebben we de lezers gevraagd of ze graag in de toekomst het digitale 

Velps Nieuwsblad willen blijven ontvangen.  Hoewel we het aantal reacties klein vinden, 

wordt toch besloten om door te gaan met het Velps Nieuwsblad. Een ieder zal de Velpse 

inwoners stimuleren om input (foto’s/interviews, etc..) hiervoor aan te leveren.  

 

7 Jeugdzaken 

 Jeugddisco 

Er is geen Dj voor aankomende zaterdag, wat wellicht tot uitstel van de avond zou 

kunnen leiden. 

8 Stand van zaken WK 2014, bijdrage Videma voor vertonen van beelden wedstrijden 

Ook voor de aankomende wedstrijden wordt een licentie aangevraagd bij Videma. De kosten 

worden door SCV ’58 en Quadrant gedeeld en betaald.  
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9 Stand van zaken begroting 2014 (Harald) 

Er zijn geen vragen over de begroting, we liggen op schema.  

10 Actiepunten van bijeenkomst 28 april voor 25 juni 

         Jochem                 Bankje Harrie Opsteegh  Jochem heeft contact gehad met het 

CDA, zij vinden het een prima idee. Jochem neemt dit verder op 

met het CDA.--> blijft staan 

         Harald                   Voorstel Rick van Roosmalen Quadrant geluidsinstallatieHarald 

 heeft het besproken met Rick en komt hierop terug 

         Rene                     Bijeenkomst kleine kernen vrijdag 28 maartkomt de volgende 

 keer terug i.v.m. afwezigheid René 
 

11 Rondvraag 

Er is gesproken over de smalle zaalheuvelweg aan de kant van oud-Velp. De geparkeerde 

auto’s geven vaak problemen, met name indien er vrachtwagens door de straat moeten. Een 

oplossing zou zijn om hier een eenrichtingsweg van te maken. Hans neemt dit mee in de 

verkeerspunten die in de toekomst aandacht moeten krijgen.  

12 Sluiting 

 

Actiepunten  

 

Jack   René en Jack gaan de 2 contactpersonen van Parkvisie benaderen  

Robert  De afspraken van het collegebezoek worden op een rijtje gezet, met behulp van 

verslag van Gert Zeegers, de notulist van die avond.  

Hans, René en Robert vernieuwen de iDoplijst en deze komt op de agenda van 

augustus terug. 

Hans Hans gaat reageren op de opmerking op de website van dhr. de Haas van de 

zaalheuvelweg.  

Harald              Voorstel Rick van Roosmalen Quadrant geluidsinstallatieHarald heeft het 
besproken met Rick en hij komt hierop terug 

 

         

 

 

 


