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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Maandag 29 september 2015 

Aanwezig:        René, Hans, Marieke, Suzanne, Jochem, Jack, Harald, Kees, Hans L, Robert 

        

Agenda 

1      Opening 

2      Afscheid Kees, welkom Hans Liebers 

3      Mededelingen/ingekomen stukken   

4      Notulen 31 augustus 2015 

5      Financiële bijdrage Dorpsfeest (begroting 2015 Harold/Jochem) 

6      Collegebezoek 14 oktober 

7      Stand van zaken werkgroepen 

 Evenemententerrein 

 Communicatie  

8      Visie/uitgangspunten Dorpsraad  

9      Actiepunten vorige bijeenkomst 31 augustus   

10    Subsidie iDOP 

11    Rondvraag 

12     Sluiting 
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Agenda 

1 Opening 

 

2 Afscheid Kees, welkom Hans Liebers 

 

René bedankt Kees voor zijn inzet al die jaren voor de Dorpsraad. Kees is er vanaf de 

start van de Dorpsraad bij geweest en heeft deze mee op gezet. Wij wensen Kees veel 

succes voor de toekomst.  

In de plaats van Kees, neemt Hans Liebers als vertegenwoordiging vanuit Dichterbij zitting 

in de Dorpsraad. Hij heeft jarenlange werkervaring bij Dichterbij en heeft er zin in.  

 

3 Mededelingen/ingekomen stukken  

 

 Er is een vraag van een Velpse burger voor het collegebezoek. Er wordt 

aangegeven om van de Hoogveldscheweg en de Hoogveldschezijweg in zijn 

geheel een 60-kilometer zone te maken. Daarnaast is het idee om op de 

Hoogveldscheweg, vanaf de Boschebaan tot aan de ambulancepost van maandag 

tot en met donderdag een parkeerverbod in te voeren. Dit in verband met de 

geparkeerde vrachtwagens die de doorgang van vooral landbouwmachines erg 

hinderen. De ambulancedienst blijkt hier ook regelmatig hinder van te 

ondervinden. Dit wordt gemaild naar het werkgroepje collegebezoek en naar Jos 

Jongeneel, zodat de wethouder is voorbereid op deze vraag.  

 Er is een uitnodiging voor 12 oktober voor de bijeenkomst bij de gemeente, die 

gaat over de nieuwe ontwikkelingen die vooral voor de ouderen in onze gemeente 

van belang zijn. René gaat hier in ieder geval naar toe. 

 Er is een uitnodiging voor een bijeenkomst over het Zwerfafval. Er wordt besloten 

dat hier niemand naar toe gaat.  

 Er is een uitnodiging voor de 2
e
 bijeenkomst van de klankbordgroep op 7 oktober 

met betrekking tot het subsidiestelsel. René en Marieke gaan hier vanuit de 

Dorpsraad naar toe.  

 Een burger uit de Vetwei heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor slechte 

staat van het voetpad in de brandgang tussen de vetwei en zaalheuvel-weg. Sjaak 

Kempen van de Gemeente is langs geweest, de brandgang behoort bij de huizen 

van de Zaalheuvelweg. Er werd aangegeven dat aan het straatwerk niets wordt 

gedaan hier zijn de bewoners aansprakelijk voor, zij horen te zorgen voor een 

veilige doorgang. De gemeente gaat vermoedelijk wel een fietshekje plaatsen aan 

het einde van de brandgang uitkomend op de Zaalheuvelweg omdat dat laatste 

stukje wel van de gemeente is en de situatie daar gevaarlijk is. Het advies wordt 

gegeven dat de burger zelf contact op neemt met de eigenaren van de 

aangrenzende woningen. Dit kan ook via de buurtverenigingen.  

 Jos Jongeneel vraagt naar de “harde afspraken/toezeggingen” die er op papier 

zouden staan en in ons bezit zijn, m.b.t. gemeentelijke bijdragen over het 

Dorpsfeest. Er wordt een email naar Willy van Dinther gestuurd om dit te vragen.  

 Bij de Kinderdisco was opnieuw een mooie opkomst van 36 kinderen. 
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4 Notulen 31 augustus 2015 

Deze worden na een aantal tekstuele wijzigingen akkoord bevonden. 

5 Financiële bijdrage Dorpsfeest (begroting 2015 Harald/Jochem) 

Er wordt besloten dat er een bijdrage komt aan het fonds van het Dorpsfeest, Harald zorgt 

hiervoor.  

 

6 Collegebezoek 14 oktober 

Het werkgroepje heeft een opzet gemaakt voor het programma voor het collegebezoek op 

14 oktober:  

19:30 Ontvangst college 

20:00 Opening avond 

20:10 Woordje van het college 

20:20 LVC 

20:40 Radius 

21:00  B.V.V 

21:20 iDOP 

21:40 vragen 

22:00 Sluiting 

 

7      Stand van zaken werkgroepen 

 Evenemententerrein 

Het gras groeit gestaag, het contract over het evenemententerrein is nog niet 

ondertekend terug van Parkvisie. Hans L. vraagt dit bij Antal Smits na.  

 

 Communicatie  

Zie punt 8 

 

8 Visie/uitgangspunten Dorpsraad  

Na deze bijeenkomst staat een bijeenkomst van het werkgroepje visie en doel  

van de Dorpsraad gepland. De volgende bijeenkomst van de Dorpsraad komt een 

terugkoppeling hiervan.  

 

9 Actiepunten vorige bijeenkomst 31 augustus   

Harald Nakijken wat er beschikbaar is aan subsidiegelden voor 2015  

gerealiseerd 

 

René  Contact opnemen met contactpersoon van Arenalokaal wordt vervolgd.  

 

Jochem Contact opnemen met Jos Manders en afspraken maken over bijhouden 

tekst op welkomstborden Jack heeft Ronald Herlee gevraagd om dit 

samen met Jos op te nemen. Jack vraagt nog na of hij ook interesse heeft 

in de Dorpsraad, hij woont in oud-Velp, de Bronckhorstweg. 

 

10 Subsidie iDOP 

Er zijn 4 subsidiejaren vanaf 2013. Er is een idee van een aantal bewoners van de 

zaalheuvelweg om een uitbreiding in de speeltuin aan de Zaalheuvel te realiseren. Door 

Suzanne wordt terug gekoppeld aan de bewoners dat ze zelf voor voldoende draagvlak 

moeten zorgen, zodat we dit in kunnen gaan vullen.  
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11 Rondvraag 

Hans L. Hans wil graag dat we voor de volgende keer nadenken wat Dichterbij voor 

ons (Velp) kan betekenen? 

  Kijkt of de bewoners de flyer rond kunnen brengen van de 70-80-90-party.  

   Hans kijkt of hij een kerstmarkt kan organiseren, samen met school. 

Hans weet dat de medewerkers van Dichterbij overal hun auto’s parkeren 

en dat dit onveiligheid oplevert voor o.a. de schoolgangers. 

Bewoners van Dichterbij voelen zich soms onveilig in verband met 

rondhangende jongeren op de parkeerplaats en de vijver, die wiet 

gebruiken. De politie is hiervan op de hoogte.  

Harald  De vlaggenstokken van de Dorpsraad, die bij Harald liggen, worden bij  

  René afgegeven. 

 Hans W Hans gaat via datumprikker een barbecue voor de Dorpsraad organiseren. 

Johan wil op 3
e
 kerstdag een Top 2000-cafe organiseren. 

René  De inhoud van de prullenbak naast het Trefpunt ligt vaak niet in, maar naast 

de prullenbak Hans L. vraagt na of iemand weet hoe en wat en overweegt 

om de prullenbak te verwijderen.  

 

12 Sluiting 

Bloemetje en bedankje voor Kees 

 

Actiepunten bijeenkomst 29 september 

Robert Dit wordt gemaild naar het werkgroepje en naar Jos Jongeneel, zodat de 

wethouder is voorbereid op deze vraag. 

Jos Jongeneel vraagt naar de “harde afspraken/toezeggingen die er op 

papier zouden staan en in ons bezit m.b.t. gemeentelijke bijdragen over het 

Dorpsfeest. Er wordt een email naar Willy van Dinther gestuurd om dit te 

vragen.  

Harald Er wordt besloten dat er een bijdrage komt aan het fonds van het 

Dorpsfeest, Harald zorgt hiervoor.  

Hans L. Het contract over het evenemententerrein is nog niet ondertekend terug van 

Parkvisie. Hans L. vraagt dit bij Antal Smits na. 

 De inhoud van de prullenbak naast het Trefpunt ligt vaak naast de 

prullenbak Hans L. vraagt dit na. 

  Kijkt of de bewoners de flyer rond kunnen brengen van de 70-80-90-party.  

  Hans kijkt of hij een kerstmarkt kan organiseren, samen met school. 


