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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Woensdag 25 februari 2015 

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

Afwezig:            

        

Agenda 

1 Opening 

2 Mededelingen    

- LVC/glasvezel besluit gemeente 27 januari ? 

- Bankje Harry Opsteegh Vetwei 

- Zorg coöperatie, wat is het huidige standpunt van het SGOG Ad 

- Nico Hesen, plannen klooster 

- Reactie’s Doe-budgetten/NLdoet ? 

3      Notulen 26 januari 

4      Stand van zaken werkgroepen 

         Dorpshart Velp  

 Evenemententerrein opdracht omzetten/egaliseren aan Velpse ondernemer 

Recente mailwisseling, reactie van gemeente 

         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

5    Actiepunten vorige bijeenkomst 26 januari   

 

6      Rondvraag 

 

7      Sluiting 
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1 Opening 

2 Mededelingen    

- LVC/glasvezel besluit gemeente 27 januari ?  

Alle gemeenten in het LVC hebben besloten dat ze mee doen met het glasvezelproject.  Er 

wordt nu gestart met het haalbaarheidsonderzoek. 

- Bankje Harry Opsteegh Vetwei 

Het bankje is geplaatst in de vetwei. Er komt nog een officiële onthulling van het bankje, 

zodra de inscriptie op het bankje gereed is.  

- Zorg coöperatie, wat is het huidige standpunt van het SGOG Ad 

Ad brengt dit punt in op de algemene ledenvergadering van 25 maart a.s. en koppelt dit 

hierna terug. 

- Nico Hesen, Klooster  

De afspraak met Nico is verzet naar 26 februari. Hierna zal Ad nieuws hierover terug     

koppelen.  

- Reactie’s Doe-budgetten/NLdoet ? 

Er zijn geen reacties binnen gekomen van de Velpse burgers over de Doe-budgetten. 

Aangezien binnen de Dorpsraad ook niemand een doel hiervoor heeft, wordt hier nu niets 

mee gedaan.  

Er hebben zich ook geen burgers met ideeën gemeld voor de Dorpenderby. 

3      Notulen 26 januari 

Deze worden goed gekeurd. 

4      Stand van zaken werkgroepen 

         Dorpshart Velp  

Hier blijkt nog steeds geen beweging in te zitten. We blijven het kritisch volgen, maar de 

bal ligt bij de gemeente. 

 Evenemententerrein opdracht omzetten/egaliseren aan Velpse ondernemer 

Recente mailwisseling, reactie van gemeente 

De Dorpsraad gaat een tijdelijke gebruikersovereenkomst aanvragen voor de 4 partijen, 

Dorpsraad, Dichterbij, Parkvisie en de Gemeente. Indien de gebruikersvergunning er is, 

waarin omschreven staat dat het risico niet bij de dorpsraad, parkvisie of dichterbij ligt, 

kan er gestart worden.  Het wachten is nu op deze gebruikersovereenkomst, voordat we 

überhaupt gaan beginnen. Als Rene deze binnen heeft, stuurt hij deze rond. Indien er 

activiteiten georganiseerd worden, dient er een vergunning aangevraagd te worden.  

  

                  Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

De informatie staat er op en wordt wel gelezen. Jochem geeft aan dat de app gepromoot 



Dorpsraad Velp 2015  
Pagina 3 

 

  

moet worden. We spreken af dat we bij het inventariseren van de onderwerpen van de 

Velpse burgers voor het collegebezoek, de app promoten. 

 

 

5    Actiepunten vorige bijeenkomst 26 januari   

 

Robert 

- Mail naar Jochem over dorpenderby en Doebudget, plaatsing 

op facebook geregeld 

- Mail rondsturen over mogelijke onderwerpen bewonersavond 

Zodra de datum van collegebezoek bekend is, gaan we het 

hebben over de invulling van de bewonersavond.  

- Verwijzing website N324 geregeld 

- Mail rondsturen verenigingen over Doebudget geregeld 

- Mail naar mogelijke kandidaten egaliseren 

evenemententerrein geregeld 

- Plaatsen informatie website, LVC glasvezel,  geregeld 

- Dorpenderby affiche naar buurtverenigingen en op de 

website plaatsen geregeld 

- Uitnodiging bijeenkomst Dorpsraad 25 februari Nico Heesen 

(klooster) na 26 februari 

- 2 vrijwilligers vragen van de buurtvereniging voor Kascontrole   

Tolschot heeft zich gemeld, bij zaalheuvel is niet gereageerd, 

Harold vraagt zelf iemand.  

René                                          -     Formeren klankbord/werkgroep aansluiting rotonde N324     

Bons/de Elft Dit komt  zodra we Nico heesen hebben 
gesproken over hoe en wat, afhankelijk van inrichting 
infrastructuur 

 
-  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 Idem hierboven 

Ad -     Standpunt SGOG met betrekking tot oprichten zorg      

coöperatiena ledenvergadering 25 maart 

6      Rondvraag 

Jochem geeft aan dat er geluiden zijn dat de subsidiekraan voor de gemeenschapshuizen 

dicht gedraaid wordt. Dit is een onderwerp dat wij bespreekbaar moeten maken met de 

velpse burger, zodat duidelijk wordt dat activiteiten in het gemeenschapshuis 

georganiseerd moeten worden. 

 

7      Sluiting 
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Actiepunten voor woensdag 25 maart 

Ad -     Standpunt SGOG met betrekking tot oprichten zorg      

coöperatiena ledenvergadering 25 maart 

- Uitnodiging bijeenkomst Dorpsraad 25 februari Nico Heesen 

(klooster) na 26 februari 

René                   -     Formeren klankbord/werkgroep aansluiting rotonde N324     

Bons/de Elft Dit komt  zodra we Nico heesen hebben 
gesproken over hoe en wat, afhankelijk van inrichting 
infrastructuur 

 
-  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 Idem hierboven 

 


