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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Maandag 29 juni 2015 

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

Afwezig:           René, Jack 

        

Agenda 

1 Opening 

2 Mededelingen    

3 Notulen 19 mei 2015 

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

5 Stand van zaken werkgroepen 

         Evenemententerrein, afspraken gesprek wethouder Anja Henisch 

         Communicatie  

6 Actiepunten vorige bijeenkomst 19 mei    

7  Subsidie iDOP 

8  Rondvraag 

9  Sluiting 
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Agenda 

1 Opening 

 

2 Mededelingen    

- Nico Haase (eigenaar klooster Velp) heeft laten weten dat hij in gesprek is met de 

gemeente, de provincie en de Kapucijnen. Hij is op dit moment niet in staat ons meer te 

berichten. Nico heeft voorheen contact gehad met B.V.O omtrent de wens vanuit het dorp 

om in het dorp appartementen te realiseren. Indien deze wens er is, dan neemt hij dit mee 

in het overleg met de andere partijen. N.a.v. de uitslag van de enquête van het 

woningbehoefteonderzoek, laten we hem dit weten.  

- De gemeente heeft in een tussenbericht laten weten dat de subsidie van 2016 nog niet 

goed gekeurd is.  

- De afgelopen kinderdisco is weer bezocht door 25 kinderen. Na de vakantieperiode wordt 

gekeken om ook in Reek te flyeren en kaartjes uit te delen om meer kinderen naar de 

disco te krijgen. Ook hebben zich een aantal vrijwilligers (ouders) aangeboden om te 

helpen bij de voorbereidingen en het organiseren van de avonden. 

Voor het nieuwe schooljaar zal weer een bijeenkomst georganiseerd worden met het 

organisatiecomité om nieuwe datums te plannen.  

- Bij de open dag van Quadrant hebben 7 verenigingen zich gepresenteerd, waaronder de 

Dorpsraad. De opkomst was erg laag, waarbij werd opgemerkt dat er ook weinig 

ruchtbaarheid aan de open dag is gegeven.   

 

3 Notulen 19 mei 2015 

Deze zijn besproken en na een aantal tekstuele wijzigingen akkoord bevonden. 

 

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

Er wordt afgesproken dat we de website niet ombouwen naar mobielproof, omdat de 

kosten niet opwegen tegen de extra gebruiksvriendelijkheid van de website. De website is  

nu benaderbaar en alle functies werken.  Indien de website in de toekomst meer bezocht 

gaat worden, wordt opnieuw bekeken of we deze investering alsnog gaan doen.  

 

5 Stand van zaken werkgroepen 

         Evenemententerrein, afspraken gesprek wethouder Anja Henisch 

De gemeente heeft een reactie gestuurd van een jurist die de gebruikers-

overeenkomst van het evenemententerrein heeft bekeken. Het voorstel  is om de 

gebruikersovereenkomst zoals Dichterbij deze heeft opgesteld te accepteren, zodat 

we verdere stappen kunnen zetten. René zal Antal Smits hierover informeren.  

 

         Communicatie  

- Suzanne en Marieke willen graag de facebookrechten delen met Jochem zodat ze 

mee kunnen helpen om deze website te onderhouden. Jochem vindt dit prima, 

omdat we op deze manier ook een grotere club mensen kunnen bereiken.  

- Er is gesproken over de manier waarop de Dorpsraad zich profileert binnen de 

Velpse gemeenschap en de gemeente Grave zelf. De Velpse burger blijkt niet te 

weten wat we doen en we hebben het idee dat we ook niet vanuit de Velpse 

burger kunnen spreken. Dit omdat we nauwelijks input van hen krijgen. De 

volgende bijeenkomst staan we stil bij onze visie en uitgangspunten, zoals we 6 

jaar geleden zijn gestart. Eén van de ideeën is om zelf actief gemeenteraadsleden 

uit te nodigen om ook hen meer te betrekken bij de Velpse beslommeringen. 
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Daarnaast moeten we ook meer zichtbaar zijn in Velp en ons laten zien. Het moet 

voor de Velpse burger duidelijk zijn dat we er voor hen zijn en dat we ook iets voor 

hen kunnen betekenen. Iedereen denkt na voor de volgende bijeenkomst van de 

Dorpsraad over welk onderwerp en eventueel welk gemeenteraadslid we uit 

kunnen nodigen hiervoor. Een werkgroepje van  Jochem, Marieke, Suzanne en 

Robert komen met een voorstel om de Dorpsraad en alles hieromheen te 

promoten.   

 

6 Actiepunten vorige bijeenkomst 19 mei 

Marieke Dorpsbarbecue 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-

mailbomDeze uitnodiging is 1x verstuurd en zal volgende week opnieuw 

worden verstuurd middels een e-mailbom. Ook zal het op de facebook-

pagina worden vermeld. In het Trefpunt en bij SCV ’58 hangt een poster en 

op het Dorpsfeest, bij de bakker, bij de zorgresidentie en op school komen 

de posters ook te hangen.  

 

Hans  Hans zal de presentatie in elkaar zetten voor 6 juni is gebeurd 

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

gesprek met Anja Henisch wordt gewacht op een format vanuit de 

gemeentenog niet gezien, wordt opnieuw gevraagd aan Jos Jongeneel. 

 

Harald  -Harald regelt een 27 inch scherm voor de presentatie voor 6 junigeregeld 

 -Harold bekijkt de mogelijkheden voor de kosten van een  pinautomaat voor  

het Trefpunt. Harold heeft een offerte laten maken (we hebben € 1000,- voor 

aanschaf van pinautomaatVoorstel: aanschaf pinautomaat via gelden 

Dorpsraad, maandelijkse servicekosten via Quadrant regelen. Harald gaat 

dit voorstellen en overleggen met het bestuur van Quadrant.  

 

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

Velpse ondernemers kunnen adverteren op de website.--> Om het voor 

Velpse ondernemers aantrekkelijk te maken, zal de website meer bezocht 

dienen te worden. Dit zal eerst opgepakt worden, zie punt 5 communicatie.  

Indien er geadverteerd wordt op de Velpse website zal dit voordeel op 

moeten leveren voor alle Velpse ondernemers. De insteek is niet om geld 

binnen te halen, maar een symbolisch bedrag. Op deze manier willen we er 

met name voor de Velpse ondernemers met een kleine beurs.  

René De actielijst van de iDOP van september 2014 rond mailen.--> is nog niet 

geweest. Vervanging lidmaatschap Kees Kees heeft laten weten dat hij dit 

met ons zal communiceren, zodra hij weet wie dit zal zijn.  

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 hanestraat en de bronckhorstweg. 

Deze zal ook gevraagd worden of het beheerplan van straatonderhoud 

gedeeld kan worden met de Dorpsraad.--> Het fietspad is vervangen, tot 

grote tevredenheid van iedereen. De e-mail voor de andere hierboven 
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beschreven aandachtspunten is door Martijn Jansen van de gemeente door 

gestuurd naar dr. Bronsema van de gemeente. Hij heeft nog niet 

gereageerd, waardoor er door Robert een nieuw verzoek zal worden 

gestuurd.  

 

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.  

Voorstel: de website van de Dorpsraad is gewoon benaderbaar via elke 

mobiel en alle functies werken. Zie verder punt 4.  

 

 

7 Subsidie iDOP 

Harald zal middels e-mail laten weten of de subsidie binnen is.  

 

8  Rondvraag 

-Op 17 oktober is de 70-80-90- party, de voorbereidingen hiervoor zijn begonnen. 

 -In het collegebezoek van 14 oktober zij we van plan om  een aantal sprekers uit te 

nodigen. We denken dan aan informatie over glasvezel, welzijnorganisatie Radius, en 

informatie over de enquête woningbehoefte in Velp door mensen van de BVV. Er is 

besloten om een werkgroepje te formeren waarin René, Jack, Marieke en Hans zitting 

nemen.  

-Harald geeft aan dat hij 1 januari 2016 gaat stoppen met zijn taken als penningmeester en 

bestuurslid van de Dorpsraad. Harald wil wel zijn functie als penningsmeester bij Quadrant 

blijven uitoefenen.  

9  Sluiting 

 

 

Actiepunten woensdag 26 augustus  

 

Harald Voorstel: aanschaf pinautomaat via gelden Dorpsraad, maandelijkse servicekosten 

via Quadrant regelen. Harald gaat dit voorstellen en overleggen met Quadrant.  

 

Robert -Tekst Idop-successen  aanleveren bij Jos Jongenelen na het gesprek met Anja 

Henisch wordt gewacht op een format vanuit de gemeentenog niet gezien, wordt 

opnieuw gevraagd.  

 -E-mail naar Martijn Jansen en Tiemen Bronsema over het feit dat het rode fietspad 

weer zichtbaar wordt op het markeringsvlak bij de kruising van de hanestraat en de 

bronckhorstweg. Deze zal ook gevraagd worden of het beheerplan van 

straatonderhoud gedeeld kan worden met de Dorpsraad. 
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