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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Woensdag 29 april 2015 

Aanwezig:        René, Hans, Jochem, Marieke, Suzanne, Robert 

Afwezig:           Harald, Jack, Kees 

        

Agenda 

1 Opening 

Welkom Marieke en Suzanne 

2 Mededelingen    

- Behoefte zorg coöperatie 

- Uitnodigen Nico Heesen 

- Vervanging lidmaatschap Kees 

- Ervaringen Jeugddisco 

3 Notulen 25 maart 2015 

4 Vraag Jos Jongeneel Idop-folder (zie mail bijlage) 

5 Vraag Sociale dorps- en wijkteams Radius (zie mail bijlage) 

6 Verzoek wijkraad Binnenstad (zie mail bijlage) 

7 Stand van zaken werkgroepen 

         Evenemententerrein, voortgang en gesprek wethouder Anja Henisch 

         Communicatie  

8    Actiepunten vorige bijeenkomst 25 maart    

9    Rondvraag 

 

10  Sluiting 
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Agenda 

1 Opening 

Welkom Marieke en Suzanne 

 

2 Mededelingen    

- Behoefte zorgcoöperatieRené maakt een mailtje naar Jan van Thiel, met de vraag 

of hij heeft geïnventariseerd of deze behoefte in Velp aanwezig is. Dit komt de 

volgende bijeenkomst terug.  

- Uitnodigen Nico Heesen Voor volgende bijeenkomst 19 mei.  

- Vervanging lidmaatschap Kees René vraagt dit na bij Kees 

- Ervaringen Jeugddisco Bij de laatste editie waren er maar liefst 54 kinderen. Vier  

kartrekkers (Bianca van Dinther, Wendy Ouwens, Edith Opsteegh en Suzanne) 

hebben zich gemeld voor een team die dit verder organiseren.  

Er is een facebookpagina aan gemaakt en een flyer gemaakt, die is verspreid. De 

leeftijdgrens is ook iets verruimd (8-14 jaar). De jeugddisco zal nu elke maand plaats 

vinden met een nieuw thema, waarbij de tijd is gesteld van 19:00-21:30 uur.  

Tip: er kan een mailtje gestuurd worden naar de carnavalsvereniging, zodat deze ook 

naar de jeugdleden verstuurd worden.  

 

3 Notulen 25 maart 2015 

Deze zijn goed gekeurd.  

 

4 Vraag Jos Jongenelen (specialist sociaal beleid gemeente grave) Idop-folder (zie 

mail bijlage) 

Jos heeft overleg gehad met de communicatiespecialist Lieke Vogels van CGM over de 

ontwikkeling van de ‘idop-folder’. Naar aanleiding hiervan heeft ze ons de vraag gesteld 

om enkele foto’s te sturen van in 2013 en 2014 gerealiseerde zaken van Idop-

actiepunten. Als voorbeelden worden genoemd: 

- Kinderdisco 

- Verkeersmaatregelen Velp 

- Verlichting Lageweg 

- Infrastructuur Mariendaalterrein verbetert 

- Snelheidsmeter 

Hans neemt dit voor zijn rekening. We koppelen dit ook terug naar Jos Jongeneel en Anja 

Henisch op 11 mei om 18:30 uur in het trefpunt.  Dan zal ook besloten worden of de 

wijkschouw op 29 juni door zal gaan.  

 

5 Vraag Sociale dorps- en wijkteams Radius (zie mail bijlage) 

Het voorstel is om dit op 4 juni om 19:00 uur te organiseren. Robert communiceert deze 

datum met de Dorpsraad en het dorps- en wijkteam. 

 

6 Verzoek wijkraad Binnenstad (zie mail bijlage) 

Vanuit de wijkraad Binnenstad is gevraagd of er behoefte is aan een gezamenlijk overleg 

tussen de verschillende wijk- en dorpsraden. Via de mail is gereageerd dat we vanuit de 

Dorpsraad op dit moment geen concrete vragen hebben met een gemeenschappelijk 

belang, maar we zien de agenda van de 1
e
 bijeenkomst graag tegemoet. 
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7 Stand van zaken werkgroepen 

         Evenemententerrein, voortgang en gesprek wethouder Anja Henisch 

 In een gesprek met Jos Jongeneel en Anja Henisch zijn onze frustratie over de 

miscommunicatie tussen de Dorpsraad en de gemeente uitgesproken.  

Er ligt nu concreet een concept gebruikersovereenkomst voor het tijdelijk 

evenemententerrein die is opgesteld door Antal Smits van Dichterbij. In onze 

ogen behoeft enkel een vergunning aangevraagd te worden, indien een activiteit  

grootschalig is (>100 mensen). Voor kleinschalige activiteiten zal een melding 

voldoende zijn bij Dichterbij, Parkvisie en de gemeente Grave. Het concept zal in 

het overleg met de wethouder op 11 mei besproken worden. Robert zal het 

concept gebruiksovereenkomst naar de wethouder versturen ter voorbereiding.  

         Communicatie  

 Jochem geeft aan dat hij vast loopt met het verder uitrollen van de Dorpsraad 

app. De kosten om de Dorpsraadapp in de verschillende appstores te krijgen, zijn 

te hoog. Er zal bekeken worden of de webversie van de Dorpsraad op mobiel 

niveau aangepast kan worden. Deze vraag wordt neer gelegd bij Teun Hendrikx.  

 

8 Actiepunten vorige bijeenkomst 25 maart    

- Nico Heesen wordt uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van de 

Dorpsraadmoet nog gedaan worden  

- Wethouder Anja Henisch wordt uitgenodigd voor een overleg voor volgende week.->is 

geregeld 

 

9 Rondvraag 

- Marieke heeft het idee om een dorpsbarbeque te organiseren in september. Dit idee 

wordt zeer positief ontvangen.  

- Suzanne geeft aan dat ze, na deze bijeenkomst bijgewoond te hebben, graag lid wil 

worden van de Dorpsraad. Bij deze van harte welkom.  

- Jochem heeft contact met Helen Akkermans, die woont in oud-Velp. Ze heeft mogelijk 

interesse om zitting te nemen in de Dorpsraad, als vertegenwoordiger van Oud-Velp. 

10  Sluiting 

 

 

 

Actiepunten 19 mei 2015 

 

Rene  -Behoefte zorgcoöperatieRené maakt een mailtje naar Jan van Thiel 
-Uitnodigen Nico Heesen Voor de volgende bijeenkomst wordt hij uitgenodigd 
-Vervanging lidmaatschap Kees René vraagt dit na bij Kees 

 
Robert  -Uitnodigen Nico Heesen  voor bijeenkomst 19 mei 

-Informeert bij Teun Hendrikx of hij de website van de Dorpsraad aan kan passen, 
zodat deze ook op de mobiel functioneel is 

 
Hans  -Foto’s + tekst Idop-successen  aanleveren bij Jos Jongeneel 

Jochem -Jochem benadert Helen Akkermans of zij interesse heeft om in de dorpsraad 

zitting te nemen, als vertegenwoordiging van Oud-Velp 

 


