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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Dinsdag 16 december 2014 

Aanwezig:        René, Hans, Jack, Robert 

Afwezig:           Kees, Harald, Jochem, Ad 

        

Agenda 

1      Opening 

2      Mededelingen    

Evenemententerrein 

Deelname Vereniging Kleine Kernen 

3      Notulen 24 november  

4      Stand van zaken werkgroepen 

         Dorpshart Velp  

         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

5      Vereniging Kleine Kernen 

6      Jeugdzaken 

         Jeugddisco 

7     Actiepunten vorig verslag 24 november   

 

8      Rondvraag 

 

9      Sluiting 
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1      Opening 

2      Mededelingen    

 Uitnodiging op 6 januari van provincie Brabant klankbordgroep N324 graafsche deel 

voor het concept principeplan Hans gaat hier naar deze bijeenkomst. 

 Deelname Vereniging Kleine Kernen  We blijven lid van deze vereniging en Robert 

stuurt de factuur naar de penningmeester 

 

3      Notulen 24 november 

 Met een aantal tekstuele aanpassingen worden de notulen goed gekeurd.  

 

4      Stand van zaken werkgroepen 

         Dorpshart Velp  

Na een gesprek met de BVV is er door de Dorpsraad een standpunt ingenomen , dat is 

gecommuniceerd met de gemeente. De inhoud hiervan was globaal als volgt; 

“Gegeven de historie rond het dorpshart Velp, de aanwezige kennis bij- en reeds 

geleverde inspanningen- door de BVV, zien wij het als onze morele plicht om de Velpse 

initiatieven verenigd, opgepakt en uitgewerkt door de BVV te ondersteunen. De BVV heeft 

een achterban van circa 55 leden met een democratisch gekozen bestuur. Via hen weten 

wij dat de 2
de

 fase nog steeds in de belangstelling staat van starters en senioren. De 

kwaliteit van de te bouwen woningen en de mogelijkheden om mee te denken over de 

bouw zal uiteindelijk de werkelijke vraag bepalen. 

Kortom, wij zullen geen inventarisatie naar de woningbehoefte voor de 2
de

 fase dorpshart 

Velp uitvoeren. Tevens zijn wij van mening dat de BVV voor Velp de gesprekspartner is in 

deze “ .  

Velpse burgers die hier vragen over hebben, kunnen contact opnemen met het 

secretariaat van de Dorpsraad.  

          Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad) 

- De app is laagdrempeliger dan de website en voor de burgers die geen facebook 

hebben, is het een aanvulling. Het advies is om hem online te zetten.  

- Het beheer van het velps nieuwsblad ligt nu nog bij de Dorpsraad. Er zal een laatste 

nieuwsblad tussen kerst en oud en nieuw rond gestuurd worden, met deze 

mededeling en de vraag en hoop dat een vrijwilliger het over neemt.  

  Evenemententerrein 

Danny van Laarschot is opnieuw benaderd om hem te herinneren aan de termijn van 

reageren op de vragen die in de vorige bijeenkomst zijn gesteld aan de gemeente. 

Wordt vervolgd….. 

5      Vereniging Kleine Kernen 

Het was een interessante avond waar René op 1 december naar toe is geweest. De 

Kleine Kernen willen meer erkenning voor de Dorpsraden. De Kleine Kernen willen 

fungeren als een informatie/kennisbank. Er is ook gesproken over het glasvezelnetwerk 
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van land van Cuijk. Er komt een DOE-budget in 2015, hierin kun je laagdrempelig een 

budget vragen voor een project. Volkel heeft een telefonisch netwerk opgezet (BIN) ten 

behoeve van veiligheid van de burgers. Er komt een uitgebreid verslag van deze 

bijeenkomst, waarbij uitgebreid over bovengenoemde zaken wordt besproken.  

6 Jeugdzaken 

         Jeugddisco 

Op 27 december is een jeugddisco georganiseerd. De organisatie zal vanaf deze 

bijeenkomst in handen zijn van Willy Janssen en Wendy Ouwens. Jochem zal bij de 

bijeenkomst aanwezig zijn vanuit de Dorpsraad.   

7     Actiepunten vorig verslag 24 november   

Rene    

         Contact Marieke jeugddisco en afscheidgerealiseerd 

         NL Doet 2015. Wellicht heeft ons dorp nog klusjes? Wellicht is het 

evenemententerrein een idee ? René neemt dit meewe wachten eerst het 

antwoord van dhr. van Laarschot af.  

         De situatie van Louis Hermanussen van de vorige bijeenkomst wat betreft zijn 

visie op de indeling van het wegennet van Velp en de ontwikkelingen op het 

gebied van Landgoed de Hoge Mars, komen in de tweede helft van 2015 op de 

agenda. René communiceert dit met Louiswordt nog gedaan 

Jochem 

 Lanceren app Dorpsraadis gebeurd 

 Voortgang bankje Harrie Opsteeghemail naar Jochem gestuurd 

 Informatie op facebook en app over uitnodiging Oproep Licht op Jong! 

Community is gebeurd 

8      Rondvraag 

   

9      Sluiting 

 

 

Actiepunten 16 december 

 Uitnodiging op 6 januari van provincie Brabant klankbordgroep N324 graafsche 

deel voor het concept principeplan. Hans gaat hier naar toe, terugkoppeling 

volgende bijeenkomst. 

 

 

 

 

 


