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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:              Dinsdag 23 september 2014 

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

Afwezig:           Marieke, Jack 

        

Agenda 

1 Opening  

Rick van Rosmalen, Quadrant 

2      Mededelingen    

3      Notulen 25 augustus 

4      Stand van zaken werkgroepen 

         Dorpshart Velp 

         Verkeersveiligheid  

         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

5      Jeugdzaken 

         Jeugddisco 

6      Actiepunten iDop actielijst, bespreking gemeente 

7      Dorpshart behoefte-onderzoek. 

8      Actiepunten vorig verslag 25 augustus 

9      Rondvraag 

10     Sluiting 
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Agenda 

1 Opening  

Rick van Rosmalen, Quadrant.  

Rick is door ons uitgenodigd om van gedachten te wisselen over de toekomst van het 

Trefpunt. Rick heeft onlangs nog een gesprek met de wethouder mevrouw Henisch 

gehad, waar niet gesproken is over een wijziging van de huidige vorm en beheer van het 

Trefpunt. 

In andere gemeenten heeft het gemeenschapshuis een belangrijke functie, waarbij het 

ook een vorm van dagbesteding voor mensen kan zijn. In de toekomst zien we een 

participatiesamenleving, waarbij het gemeenschapshuis een belangrijke functie moet 

krijgen. Quadrant heeft al contact gelegd met het wijkteam van Grave, wat vorm gegeven 

wordt door Radius. Met name de ontmoeting, preventie, veiligheid, het samen zijn met 

elkaar en er voor elkaar zijn, dient meer aandacht te krijgen. Het uiteindelijke doel is om 

meer leven/activiteiten in het gemeenschapshuis te krijgen.  

Er is gesproken over het beheer van de geluidsinstallatie. Deze geluidsinstallatie is 

destijds door SVB overgedragen aan de Dorpsraad Velp. Wij kunnen echter de 

geluidsinstallatie niet beheren en hebben ook geen financiële middelen om de apparatuur  

te onderhouden. Rick geeft aan dat Quadrant geen eigendommen heeft, zij beheren 

enkel de spullen die in het Trefpunt aanwezig zijn. In principe is de gemeente eigenaar 

van de spullen. De geluidsinstallatie wordt bij deze over gedragen aan Quadrant, De 

beheerder (Willy) gaat de geluidsinstallatie beheren en neemt een besluit over het 

uitlenen van de spullen. De geluidsinstallatie zal niet voor verjaardagen e.d. uitgeleend 

worden en enkel in en rondom het Trefpunt gebruikt worden.  

 

2 Mededelingen    

Jack, René, Kees, Jochem en Harold zijn morgen bij het gesprek met de wethouder 

aanwezig.  

 

3 Notulen 25 augustus 

Na een aantal tekstuele wijzigingen worden de notulen goed gekeurd.  

 

4     Stand van zaken werkgroepen 

         Dorpshart Velp 

Er is nu een afspraak met de wethouder gemaakt door Danny van Laarschot voor  

woensdag 29 oktober om 19.00 uur op het stadhuis in Grave. Zowel de Dorpsraad, 

Aannemer Koppelmans, als de BVV, zijn hiervoor uitgenodigd. Dit onderwerp zal 

morgen ook nog bespreekbaar gemaakt worden met de wethouder Anja Henish. 

         Verkeersveiligheid  

 Dit onderwerp kan van de agenda af, alle plannen zijn gerealiseerd.  

         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

De facebookpagina van de Dorpsraad wordt door Jochem bij gehouden. Op het 

moment zijn er 70 volgers.  
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Jochem is bezig met een applicatie die op de smartphone bediend kan worden. Het 

biedt mensen die geen gebruik maken van facebook, de mogelijkheid om een 

applicatie hiervoor te downloaden. Het advies is om met laagdrempelige en actuele 

informatie op de applicatie te starten. Jochem zal voor de volgende bijeenkomst van 

de Dorpsraad het plan voor deze applicatie presenteren.  

Hans heeft aangegeven dat hij Marieke in de toekomst zal ondersteunen met het in 

elkaar zetten van het Velps Nieuwsblad. Het is belangrijk dat er continuïteit komt, 

zodat mensen elke maand kunnen rekenen op deze digitale nieuwsbrief.   

5      Jeugdzaken 

 Jeugddisco 

27 september is er weer een nieuwe jeugddisco gepland. Er is hierover te laat 

gecommuniceerd en jongeren weten nu te laat hoe en wat. Het voorstel is om voor de 

volgende jeugddisco de entree gratis te maken. Dit komt de volgende keer terug, in 

verband met afwezigheid van Marieke.  

 

6 Actiepunten iDop actielijst, bespreking gemeente 

Gert Zeegers zou een update sturen van de actielijst. Deze hebben we nog niet in ons 

bezit, wat door Robert aan Gert gevraagd zal worden.  

 

7      Dorpshart behoefte-onderzoek 

Danny van Laarschot heeft een overleg voor gesteld op 29 oktober, waarbij 

bouwbedrijf Hendrik Koppelmans, de gemeente en de BVV zijn uitgenodigd. De 

dorpsraad heeft een goed gesprek gehad met het bestuur van de BVV. De BVV heeft 

nog een grote achterban (totaal 55), die voornamelijk bestaat uit mensen die een 

voorkeur hebben voor starters- en seniorenwoningen. Wordt vervolgd.  

Het aanvankelijk plan van de bouw op de vetwei 2
e
 fase was om 11 appartementen te 

bouwen met een winkelvoorziening. Het plan is nu om er 6 appartementen te 

realiseren, met de voorkant naar het kerkplein. Er behoeft geen nieuw 

behoefteonderzoek te komen, de plannen van de BVV moeten opgepakt en 

uitgevoerd worden. 

 

8 Actiepunten vorig verslag 25 augustus 

De bijeenkomst van 29 oktober wordt verzet naar 28 oktober. Martijn van Radius wordt 

gevraagd of hij dan kan. 

Robert 

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

is geweest op 8 september 

- Navraag nieuwjaarsbijeenkomst bij biljartvereniging Trefzeker om te kijken of zij dit ook dit 

jaar weer willen organiseren Gesproken met Willy Driessen, Willy overlegt nog met 

bestuur, bij geen reactie zal “Trefzeker” de nieuwjaarsbijeenkomst 2015  organiseren.  

- Wim Brands./Stichting Buiten”Gewoon” middels de mail vragen naar de stand van zaken 
(iDOP-actielijst 78) Wim heeft overleg gehad met Dichterbij en IVN en er is besloten dat 
ze geen activiteiten in zetten. Dit in verband met extra inspanningen en minimale 
belangstelling. Dit punt kan van de actielijst af.  



Dorpsraad Velp 2014  
Pagina 4 

 

  

- 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.-

->is niet gedaan, takendiscussie is geweest 

- Radius wordt uitgenodigd voor de dorpsraadbespreking op 29 oktober is gebeurd, er is 

contact geweest met Wendy Huijbers, Martijn Schmiermann van Radius zal aansluiten 
op 29 oktober mail sturen dat dit gewijzigd wordt naar 28 oktober.  

- Louis Hermanussen uitnodigen voor bijeenkomst Dorpsraad op maandag 24 

novemberis gebeurd 

 

 

9 Rondvraag 

- Bankje voor dhr. Opsteegh Jochem is hier mee bezig.  

- Een bewoner uit de Bronckhorst heeft aangegeven dat hij graag zou willen dat er 

meer activiteiten rond Oud-Velp plaats kunnen vinden. Hier kunnen we bij een 

volgende activiteit rekening mee houden.  

 

10     Sluiting 

 

 

 

Actielijst woensdag 28 oktober 

  

Robert  

 Martijn mailen voor bijeenkomst 28 oktober  

 Update iDOP actielijst en verslag college Gert Zeegers 

Jochem 

 Plan rondom “dorpsraadapp” 

 


