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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Dinsdag 19 mei 2015 

Aanwezig:        René, Hans, Marieke, Harald, Robert 

Afwezig:           Jack, Kees, Jochem, Suzanne 

        

Agenda 

1 Opening 

2 Mededelingen    

- Dorpsbarbeque september ? 

3 Nico Haase 

4 Notulen 29 april 2015 

5 Ruimte op website voor ondernemers/ombouwen website naar “mobielproof” 

6 Stand van zaken werkgroepen 

         Evenemententerrein, terugkoppeling gesprek wethouder Anja Henisch 

         Communicatie  

7 Actiepunten vorige bijeenkomst 29 april    

8  Subsidie iDOP 

9  Rondvraag 

10  Sluiting 
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1 Opening 

 

2 Mededelingen    

- De Dorpsbarbeque zal op 5 september zijn voor iedereen die in Velp woont of Velp een 

warm hart toe draagt. Vanaf 18:00 uur staat de barbecue aan. Marieke zorgt voor een 

uitnodiging die rond gestuurd wordt.   

- Op zaterdag 6 juni zal SGA Quadrant haar jaarlijkse open dag organiseren. Marieke is 

in ieder geval aanwezig voor de Dorpsraad op die middag. Er zal een laptop zijn 

waarop een presentatie gedraaid zal worden, waarbij te zien is waar we als Dorpsraad 

Velp mee bezig zijn. Hans zal deze presentatie in elkaar zetten. Harald zorgt voor een 

27 inch scherm. De iDop plannen zullen ter inzage op tafel liggen. 

- Er is een melding gedaan voor de buitenspeeldag op 10 juni bij de gemeente door 

Harald vanuit de Dorpsraad.  

 

3 Nico Haase 

Nico is gebeld, hij wordt uitgenodigd voor de bijeenkomst van de Dorpsraad voor 29 juni.  

 

4 Notulen 29 april 2015 

Deze worden, na een aantal spellingsfouten, goed gekeurd.  

 

5 Ruimte op website voor ondernemers/ombouwen website naar “mobielproof” 

De vraag is aan Teun Hendrikx (websitemoderator) gesteld, die aan heeft gegeven dat hij 

dit kan regelen, mits we een bestaand thema qua ontwerp van de website uitzoeken. Dit 

kost rond de €100,-. Indien we ons bestaande websiteontwerp willen behouden, kent Teun 

(i.v.m. tijdgebrek van zichzelf) wel iemand die dit kan en wil doen. De kosten zijn dan 

hoger.  

Door de aanwezigen wordt aangegeven dat het niet erg is als de website een nieuw jasje 

(thema) krijgt. De link https://wordpress.org/themes/tags/responsive-layout/ 

voor het uitzoeken van een ander thema wordt via de mail verstuurd naar de 

dorpsraadleden zodat een ieder kan kijken of er één passend is. Gaarne het geschikte 

thema doorgeven aan secretariaat Dorpsraad.  

 

Er wordt aan Suzanne gevraagd om met een voorstel te komen, waarmee Velpse 

ondernemers kunnen adverteren op de website. In het verleden is daar een idee over 

geweest om d.m.v. een kader op de website te adverteren middels een diaslideshow. In 

eerste instantie wordt eraan gedacht om enkel ondernemers uit de gemeente Grave 

hiervoor de gelegenheid te geven.   

 

6 Stand van zaken werkgroepen 

         Evenemententerrein, terugkoppeling gesprek wethouder Anja Henisch 

 René is nog niet gebeld door de gemeente over de opstelling van de 

gebruikersovereenkomst. Indien dit akkoord is en duidelijk is welke 

verantwoordelijkheden de Dorpsraad hierin heeft, zal het bewerken en inzaaien van 

het evenemententerrein in september plaats vinden.  

         Communicatie  

 Geen bijzonderheden. 

7 Actiepunten vorige bijeenkomst 29 april    
René  -Vervanging lidmaatschap Kees René vraagt dit na bij Kees 

-Uitnodigen Nico Heesen  voor bijeenkomst 19 meiwordt uitgenodigd voor 
bijeenkomst van 29 juni. 

https://wordpress.org/themes/tags/responsive-layout/
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Robert -Behoefte zorg coöperatie-> Jan van Thiel van SGOG is een email 

gestuurd, hij zal dit punt de volgende vergadering van de SGOG mee 

nemen en hierna naar ons reageren.  

-Informeert bij Teun Hendrikx of hij de website van de Dorpsraad aan kan 

passen, zodat deze ook op de mobiel functioneel iszie punt 5 

 
Hans -Foto’s + tekst Idop-successen  aanleveren bij Jos Jongenelen na het 

gesprek met Anja Henisch wordt gewacht op een format vanuit de 

gemeente. 

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

dorpsraad zitting te nemen, als vertegenwoordiging van Oud-Velp wordt 

verschoven naar volgende bijeenkomst i.v.m. afwezigheid Jochem.  

8 Subsidie iDOP 

Voor 2015 worden de volgende zaken ingezet.  

- Er wordt een mengpaneel aangeschaft voor het Trefpunt, dit wordt 

gevraagd/uitbesteed aan Willie.  

- Harald gaat de mogelijkheden bekijken voor de kosten van een  pinautomaat voor het 

Trefpunt.  

Er is subsidie aangevraagd voor 2016 voor de iDOP: 

thema actiepunt iDOP subsidiedeel 

verbeteren verkeersveiligheid 52, 53, 58 € 5000,-- 

Zorg en voorzieningen voor ouderen  50 € 2000,-- 

Totaal  € 7000,-- 
De actielijst van de iDOP van september 2014 worden door René rond gemaild, zodat een 

ieder kan bekijken welke punten nog financiële aandacht behoeven.  

9    Rondvraag 

 

10  Sluiting 

 

 

 

Actiepunten 29 juni 

 

Marieke Dorpsbarbeque is op 5 september voor iedereen die in Velp woont of Velp een 

warm hart toe draagt. Vanaf 18:00 uur staat de barbecue aan. Marieke zorgt voor 

een uitnodiging die rond gestuurd wordt middels een e-mailbom.  

Hans Hans zal de presentatie in elkaar zetten voor 6 juni 

 Foto’s + tekst Idop-successen  aanleveren bij Jos Jongenelen na het gesprek met 

Anja Henisch wordt gewacht op een format vanuit de gemeente 

Harald Harald regelt een 27 inch scherm voor de presentatie voor 6 juni 
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Harald bekjikt de mogelijkheden voor de kosten van een  pinautomaat voor het 

Trefpunt 

 

Suzanne Er wordt aan Suzanne gevraagd om met een voorstel te komen, waarmee Velpse 

ondernemers kunnen adverteren op de website 

 

René  De actielijst van de iDOP van september 2014 rond mailen  

  Vervanging lidmaatschap Kees René vraagt dit na bij Kees 

 

Robert  Er wordt een mail gestuurd naar Martijn Janssen van de gemeente over het slechte 

wegdek bij de grippesteinse straat. Daarnaast wordt ook aangegeven dat het rode 

fietspad weer zichtbaar wordt op het markeringsvlak bij de kruising van de 

hanenstraat en de bronckhorstweg. Deze zal ook gevraagd worden of het 

beheerplan van straatonderhoud gedeeld kan worden met de Dorpsraad 

 

Iedereen De link https://wordpress.org/themes/tags/responsive-layout/ voor het uitzoeken van 

een ander thema wordt via de mail verstuurd naar de dorpsraadleden zodat een 

ieder kan kijken of er één passend is. Gaarne het geschikte thema doorgeven aan 

secretariaat Dorpsraad 

 

https://wordpress.org/themes/tags/responsive-layout/

