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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Maandag 26 januari 2015 

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

Afwezig:           Jack, Kees 

        

Agenda 

1 Opening 

2      Mededelingen    

 

3      Notulen 16 december 

4  Klankbordgroep N324 

5      Stand van zaken werkgroepen 

         Dorpshart Velp  

 Evenemententerrein 

         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

6      DOE-Budgetten/NL doet 

7      Zorg coöperatie/Wethouder Henisch Jeugdzaken 

8     LVC/Glasvezel 

 

9 Kascontrole 2014 

 

10 Actiepunten vorig verslag 16 december   

 

11      Rondvraag 

 

12      Sluiting 
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1      Opening 

2      Mededelingen    

Dorpenderby affiche naar buurtverenigingen mailen en op de website plaatsen 

3      Notulen 16 december 

4  Klankbordgroep N324 

 Er was een presentatie door de provincie alwaar ongeveer 30 mensen aanwezig waren. 

Er was commentaar op het proces dat de provincie hier had gelopen. De klankbordgroep 

heeft in 2009 +2010 allerlei zaken aangegeven, maar hier is door de provincie niets over 

terug gekoppeld aan hen. Het plan werd gepresenteerd, zonder de klankbordgroep 

hierover in te lichten.  

In maart gaat de gemeenteraad een besluit nemen over het plan. Het is een provinciaal 

verhaal, maar de gemeente mag bepalen hoe zij de aansluitingen op de N324 gaan 

realiseren. De foto’s van de aanpassingen zijn op de website van Grave te vinden. De 

werkzaamheden beginnen in 2016 en kunnen aanhouden tot 2019.  

 

Naar aanleiding van de rotonde die er komt bij de Bons (de Elft), moet er een 

klankbord/werkgroep geformeerd worden. Hierin zullen Velpse burgers plaats nemen en 

met name burgers uit Midden-Velp en Oud-Velp.  

 

Ad heeft contact met Nico Heesen, hij is bezig met verbouwplannen van het klooster en 

SGOG is hiervoor uitgenodigd om mee te kijken/denken. Nico wordt gevraagd of hij op 25 

februari aan kan schuiven bij de bijeenkomst van de Dorpsraad.  

 

 

5      Stand van zaken werkgroepen 

         Dorpshart Velp  

De gemeente is hier nog mee bezig. Bij nieuwe informatie wordt het opnieuw op de 

agenda gezet. 

 Evenemententerrein 

René en Jack zijn bij de ambtenaar van de gemeente geweest voor het 

evenemententerrein (ongeveer 2000 m2, achter het trefpunt richting de kastanjelaan). 

Hier moet wel een vergunning voor komen, die is aangevraagd bij de gemeente. Als 

het bestemmingsplan van de 55 woningen wordt gemaakt op het Mariendaalterrein, 

wordt er ook een schapenweide opgenomen. Het streven is om dit in maart 2015 

klaar te hebben. Het puin wordt eruit gehaald en dit wordt afgezet met draad op 1 

meter hoog. De palen worden door Dichterbij geplaatst.  

De palen worden door de Dorpsraad betaald, Dichterbij regelt met de IBN het 

inzaaien van het gras en hierna het maaien. In totaal is hiervoor een budget van € 

2000,- beschikbaar. 

Er wordt een prijsopgave gevraagd voor het omzetten/egaliseren van de grond aan 

Jan van Eldijk, Louis Hermanussen, John van Thiel, Leo van Kempen en Herman 

Verstegen.  
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         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

De oproep met de vraag om nieuwe redactieleden voor het Velps Nieuwsblad, die we in 

het laatste blad hebben geplaatst, heeft geen enkel reactie opgeleverd. Blijkbaar is er 

geen animo om hier energie in te steken. Hiermee was dit dan ook het laatste Velpse 

Nieuwsblad wat door de Dorpsraad is uitgegeven.  

6      DOE-Budgetten/NL doet 

Van 1 maart tot 10 april kan een verzoek ingediend worden voor een Doe-budget. Je kunt 

hier maximaal € 5000,- vragen en dit moet een cofinanciering zijn. Dus er moet eenzelfde 

bedrag door een andere partij ingelegd worden. Er is een totaal budget vrij gesteld voor 

onze provincie van € 800.000,-  , wat verdeeld wordt in 4 termijnen over dit jaar. In de 

voorgenoemde periode zal een budget van € 200.000,- beschikbaar zijn. Deze informatie 

zal op de website geplaatst worden en naar de buurtverenigingen gemaild worden.   

7      Zorg coöperatie 
Een jaar geleden heeft het SGOG besloten om niet met een zorg coöperatie te starten, 

omdat er geen behoefte aan was. Ad bekijkt hoe dit standpunt bij de SGOG op dit 

moment.  

8     LVC/Glasvezel 

 De eerste fase van het project zit erop, waarin een eerste beraming is gemaakt. De 2
e
 

fase gaat nu in en betekent dat ze gaan inventariseren of het allemaal haalbaar is. Voor 

de haalbaarheid is belangrijk dat er 70% steun is van inwoners uit het buitengebied en 

40% in het “centrum/de kern”. Op 27 januari wordt hier door de gemeente een besluit 

over genomen. Voor verdere informatie zie website van de Dorpsraad.  

 

9 Kascontrole 2014 

 De kascontrole zal in februari plaats vinden, er worden 2 vrijwilligers gevraagd van een 

buurtvereniging om hierbij te zitten.  

 

10 Actiepunten vorig verslag 16 december   

 Geen  

 

11  Rondvraag 

 Jochem neemt mee dat de Dorpsraad Velp wel 1x per maand met Anja Henisch 

in gesprek zou willen.  

 Collegebezoek wijkschouw is niet nodig, we organiseren wel een 

bewonersavond, waarbij we de volgende onderwerpen aan bod laten komen;  

o Ontwikkeling Dorpshart Velp 

o Snippergroen 

o LVC-glasvezel 

o Ontwikkeling plannen N324 

Robert stelt hier een mail over op. 

12  Sluiting 
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Actiepunten bijeenkomst 24 februari 2015 

Robert 

- Mail naar Jochem over dorpenderby en Doebudget, plaatsing 

op facebook 

- Mail rondsturen over mogelijke onderwerpen bewonersavond 

- Verwijzing website N324 

- Mail rondsturen verenigingen over Doebudget 

- Mail naar mogelijke kandidaten egaliseren evenemententerrein 

- Plaatsen informatie website, LVC glasvezel,  

- Dorpenderby affiche naar buurtverenigingen en op de 

website plaatsen 

- Uitnodiging bijeenkomst Dorpsraad 25 februari Nico Heesen 

(klooster) 

- 2 vrijwilligers vragen van de buurtvereniging voor Kascontrole   

René                                          -     Formeren klankbord/werkgroep aansluiting rotonde N324     

Bons/de Elft 
-  De situatie van Louis Hermanussen van bijeenkomst 

november, 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. 

 Ad   -     Standpunt SGOG met betrekking tot oprichten zorg coöperatie 

 

 

 


