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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:              Maandag 25 augustus 2014 

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

Afwezig:           Kees, Jochem 

        

Agenda 

1      Opening  

2      Mededelingen    

3      Notulen 25 juni 

4      Stand van zaken werkgroepen 

         Mariendaalterrein  

         Verkeersveiligheid  

         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

5      Jeugdzaken 

         Jeugddisco 

6      Actiepunten iDop actielijst. 

7      Dorpshart behoefte-onderzoek. 

8      Actiepunten vorig verslag 25 juni 

9      Rondvraag 

10     Sluiting 
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1 Opening  

 

2 Mededelingen    

 Er moet nog een nieuwe afspraak gemaakt worden met Gert Zeegers (verantwoordelijk 

ambtenaar gemeente) om de iDOP-actielijst door te nemen. Robert zal een aantal datum 

voorstellen aan Gert.  

 

3 Notulen 25 juni 

 De notulen worden goed gekeurd en zullen op de website geplaatst worden.  

 

4      Stand van zaken werkgroepen 

         Mariendaalterrein  

Rene heeft contact gehad met onze contactpersoon (Danny van Laarhoven) van de 

gemeente. Er zit nog geen vooruitgang in. De gemeente wil eerst met Parkvisie en 

Dichterbij om de tafel. Wij houden de wethouder aan zijn woord, waarbij hij tijdens de 

bewonersbijeenkomst/ collegebezoek in juni heeft aangegeven dat hij na de 

zomervakantie vaart zou maken met nieuwe plannen en duidelijkheid over het 

Mariendaalterrein.  

         Verkeersveiligheid  

 Het project is in juli 2014 afgerond. Er zijn nog een aantal zaken, die afgerond moeten 

worden bij de ingang Lindenplein, maar verder zijn alle zaken naar tevredenheid 

afgehandeld. 

         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

 In augustus komt er weer een nieuw Nieuwsblad. Het onderwerp communicatie blijft 

terug komen om zaken te monitoren. Jochem zal de volgende keer de laatste stand 

van zaken omtrent Facebook en de “dorpsraadapp” doorgeven.  

 Het dorpsfeest was een succes te noemen. Herman Verstegen, Kim Verhoeven, 

Martijn Hoefnagel en Wilfred van Boekel zitten voor volgend jaar in de organisatie.  

5      Jeugdzaken 

         Jeugddisco 

 De jeugddisco is in juni niet door gegaan, omdat op dat moment de DJ niet kon en er 

geen vervanging te krijgen was. De volgende jeugddisco staat gepland op zaterdag 

27 september.  Marieke organiseert een evaluatie voor de vrijwilligers.  

 Het voetballen kijken op de WK is zeer goed verlopen, dat wil zeggen dat er veel 

mensen zijn komen kijken in het Trefpunt. De mensen die het nu georganiseerd 

hebben, gaan het volgend jaar ook weer regelen.  

 

6      Actiepunten iDop actielijst. 

 

- In verband met de takendiscussie wordt aan Lia Hurkens een mail gestuurd met de vraag 

welke acties ze verwachten en wat er tot de besluitdatum van 4 november is uitgezet.  

- Rick van Rosmalen (Quadrant) wordt uitgenodigd voor dinsdag 23 september voor de 

bijeenkomst van de Dorpsraad. Een ieder denkt na over vragen voor Rick, die verzamelt 

worden door Robert.  
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- Punt 46; Radius wordt uitgenodigd voor de dorpsraadbespreking op 29 oktober  
- Punt 46; Louis Hermanussen wordt op 24 November uitgenodigd 
- Punt 78; Dit wordt aan Wim Brands gevraagd middels een mailbericht.  
- De rood gearceerde actiepunten worden allemaal besproken met de verantwoordelijk 

gemeenteambtenaar Gert Zeegers.  
 

7      Dorpshart behoefte-onderzoek 

- Danny van Laarhoven heeft vanuit de gemeente een mail gestuurd, ze willen een 

onderzoek doen naar de behoefte van de bewoners voor nieuwbouw in Velp. Het voorstel 

is om een commissie samen te stellen, waarbij de BVV ook vertegenwoordigd is voordat 

hier een antwoord op wordt gegeven.  Naar ons idee kan de dorpsraad enkel 

verantwoordelijk zijn voor het promoten van een dergelijk onderzoek.  

- Marieke en Hans zullen namens de Dorpsraad vertegenwoordigd zijn in deze commissie.  

 

8      Actiepunten vorig verslag 25 juni 

Jack   René en Jack gaan de 2 contactpersonen van Parkvisie benaderen zie 

agendapunt 4 

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

verslag van Gert Zeegers, de notulist van die avond.--> er is nog geen verslag 

aanwezig van Gert, de belangrijkste onderwerpen staan in notulen van 25 juni jl.  

Hans, René en Robert vernieuwen de iDOP-lijst en deze komt op de agenda van 

augustus terug is gebeurd 

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

zaalheuvelweg moet nog gebeuren, zal Hans nog doen 

Harald              Voorstel Rick van Rosmalen Quadrant geluidsinstallatieHarald heeft het 
besproken met Rick en hij komt hierop terug op 23 september. 
 

René  Verslag kleine kernen René heeft de 2
e
 bijeenkomst bij gewoond. Op de 2

e
 

bijeenkomst is hij niet geweest (Gassel en Escharen waren ook niet aanwezig).  
Het komt erop neer dat er subsidie verkregen kan worden vanuit de kleine kernen 
voor een nieuw initiatief dat door de burgers zelf georganiseerd dient te worden. 
Daarnaast dient het initiatief ook nog dorp overstijgend te zijn. Voor het volledige 
verslag van deze bijeenkomsten zie digitale archief. 

 

9      Rondvraag 

 

Marieke  

- Op 20 september is de tocht van 70 jaar Operatie ‘Market Garden’ gepland, waarbij 

ongeveer 600 legervoertuigen langs Velp zullen komen.  

Marieke heeft een vraag gekregen van een Velpse burger die zich afvraagt of de 

Dorpsraad op deze dag nog iets betekent. Wij willen ondersteunen, maar niet 

ondernemen en zullen de Velpse burger adviseren om individuele ondernemers te 

stimuleren hierop te anticiperen. 

- Op de grippesteinse straat is het fietspad erg slecht, waardoor fietser gebruiken maken 

van de auto B-weg. Er wordt geadviseerd om mensen te stimuleren om een mail te sturen 

naar gemeente grave om dit te melden. Marieke zal dit ook nog opnemen in het Velps 

Nieuwsblad met een link naar het emailadres dat hiervoor gebruikt dient te worden.  
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Hans 

- Tijdens het afgelopen volleybaltoernooi is het idee geopperd om een seventies-eighties 

avond te organiseren in het Trefpunt. Dit zou in ieder geval voor alle activiteiten van de 

carnaval moeten gebeuren. René formeert een werkgroepje met Johan Hoefnagel, Willie, 

Jack, Hans en René.  

- Hans vraagt zich af of er dit jaar nog een samen zijn met de Dorpsraad zal zijn om de 

teamspirit te verhogen. Een ieder denkt hier over na en dit komt de volgende keer terug.   

- Hans vraagt zich af wie de nieuwjaarsbijeenkomst dit jaar organiseert. Robert neemt 

contact op met de Biljartvereniging om te bespreken of zij dit ook dit jaar weer op pakken.   

 

10     Sluiting 

 

 

Actielijst dinsdag 23 september  

 

Robert 

- Datum voorstellen aan Gert Zeegers voor het bespreken van de iDOP-actielijst. 

- Navraag evaluatie nieuwjaarsbijeenkomst bij Biljartvereniging om te kijken of zij dit ook dit 

jaar weer willen organiseren.  

- Wim Brands./Stichting Buiten”Gewoon” middels de mail vragen naar de stand van zaken 
(iDOPactielijst 78) 

- Lia Hurkens wordt een mail gestuurd met de vraag welke acties ze verwachten in 

verband met de takendiscussie en wat er tot de besluitdatum van 4 november is uitgezet.  

- Rick van Rosmalen van Quadrant uitnodigen voor bijeenkomst Dorpsraad 23 september 

- Radius wordt uitgenodigd voor de dorpsraadbespreking op 29 oktober  
- Louis Hermanussen uitnodigen voor bijeenkomst Dorpsraad op maandag 24 november 

Jochem  

- laatste stand van zaken omtrent Facebook en de “dorpsraadapp”  


