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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Woensdag 25 maart 2015 

Aanwezig:        René, Harald, Hans, Kees, Robert 

Afwezig:           Jack, Jochem 

        

Agenda 

1 Opening 

 

2      Mededelingen    

-       Bankje Harry Opsteegh Vetwei 

-       Nico Hesen, plannen klooster (Ad) 

3      Notulen 25 februari 

4      Stand van zaken werkgroepen 

         Evenemententerrein recente mailwisseling, reactie van gemeente 

         Communicatie  

5       Actiepunten vorige bijeenkomst 25 februari   

6      Rondvraag 

 

7      Sluiting 
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1      Opening 

2      Mededelingen    

 -    Het trieste nieuws heeft ons bereikt dat Ad gisteravond is overleden. Ad was bij de 

           Dorpsraad aan het “proefdraaien” , waarbij we Ad hebben leren kennen als een  

           betrokken en ervaren persoon. Wij wensen zijn familie veel sterkte toe voor de  

      toekomst. 

      -    Ontwikkelingen N 324, (zie website) 

-       Bankje Harry Opsteegh Vetwei dit wordt op 10 april om 18:30 uur onthuld. De 

organisatie hiervan ligt bij Jochem en Tine Opsteegh.  

-       Nico Hesen, plannen klooster Nico Hesen is bezig met een onderzoek van de 

inrichting van het gebouw. Zijn gedachten gaan uit naar een gebouw waarin ouderen 

en jongeren samen wonen. Nico wordt uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van 

de Dorpsraad.  

-     Formeren klankbord/werkgroep aansluiting rotonde N324 Bons/de Elft Dit komt 

zodra we Nico Hesen hebben gesproken over hoe en wat, afhankelijk van inrichting 

infrastructuur, zie hierboven. De bedoeling is dat wij niet de kar trekken, maar dat wij 

enkel mee luisteren. Een eerste oriënterend gesprek met geïnteresseerde is dan de 

volgende stap.  

-     Op 24 maart is een bijeenkomst geweest van en over ouderen van de gemeente 

Grave. De bedoeling was om elkaar te leren kennen en ideeën uit te wisselen over de 

toekomst met sociale wijkteams. Er is uitleg gegeven over de veranderingen in de 

WMO en de gemeente wil graag weten hoe de burgers hierover denken. Vanuit 

Escharen is men bezig om te inventariseren of een zorg coöperatie opgericht kan 

worden.  

3      Notulen 25 februari 

 Geen  opmerkingen, waardoor de notulen zijn goed gekeurd.  

4      Stand van zaken werkgroepen 

         Evenemententerrein recente mailwisseling, reactie van gemeente 

We hebben een reactie gehad van de gemeente, die duidelijk heeft gemaakt dat 

ze hierin geen verantwoordelijkheid nemen. We hebben wethouder Anja Henisch 

uitgenodigd om dit toe te komen lichten.  

         Communicatie  

 Geen nieuws 

5       Actiepunten vorige bijeenkomst 25 februari   

René                   -     Formeren klankbord/werkgroep aansluiting rotonde N324 

Bons/de Elft Dit komt zodra we Nico Hesen hebben gesproken 
over hoe en wat, afhankelijk van inrichting infrastructuur zie 
punt 2 

 
-  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 
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6      Rondvraag 

- Kees legt uit wat de reorganisatie van Dichterbij betekent. Het 

gaat in ieder geval betekenen dat er een vervanger voor Kees 

komt. Kees stelt de vraag of de andere leden van de 

Dorpsraad het op prijs stellen dat er iemand vanuit Dichterbij 

bij de Dorpsraad aanschuift. In de volgende bijeenkomst 

komen we hierop terug.   

- We doen dit jaar ook weer mee met het Volleybaltoernooi op 

Koningsdag 

- Er is weer nieuw leven geblazen in de jeugddisco, de 

dorpsraad zal gedeeltelijk garant staan bij overschrijding van 

het budget.  

7      Sluiting 

 

 

Actiepunten voor bijeenkomst Dorpsraad 29 april  

Robert 

- Nico Hesen wordt uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst 

van de Dorpsraad.  

- Wethouder Anja Henish wordt uitgenodigd voor een overleg 

voor volgende week. 

 


