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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Maandag 26 oktober 2015 

Aanwezig:        René, Hans, Marieke, Harald, Hans L, Robert 

Afwezig:  Jack, Jochem, Suzanne       

Agenda 

1 Opening 

2 Mededelingen/ingekomen stukken   

3      Notulen 29 september 2015 

4      Evaluatie collegebezoek 14 oktober 

5      Stand van zaken werkgroepen 

 Evenemententerrein (activiteit opening Hans  L. ) 

 Communicatie  

6      Visie/uitgangspunten Dorpsraad  

7      Subsidie iDOP/begroting  

8   Subsidiebeleid (Jochem) 

9       Barbecue (Hans W.) 

10     Actiepunten vorige bijeenkomst 29 september 2015 

11     Rondvraag 

    Aanschaf mobiel pinapparaat Zie bijlage 

12    Sluiting 
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Agenda 

1  Opening 

2  Mededelingen/ingekomen stukken   

- Op 9 november 2015 vindt een inspiratiebijeenkomst of brainstormavond plaats in het 

Arsenaal in Grave. De bijeenkomst wordt georganiseerd door wethouder Joon. De 

gemeenteraad heeft hem gevraagd Historisch Grave beter zichtbaar te maken en 

meer uit te dragen. Zo wil de raad de recreatie en het toerisme in en naar onze 

gemeente verbeteren. De burgemeester heeft ons op de inwonersavond uitgenodigd 

om ook aan te schuiven bij deze bijeenkomst.  

- René heeft contact gehad met het nieuwsblad Arena. Er komt een nieuwe digitale 

pagina, waar verenigingen en dorpsraden zich kunnen presenteren. Deze nieuwe 

pagina kan gekoppeld worden aan onze facebookpagina. Op 2 november 

organiseren Arena hier een informatieavond hierover. Marieke neemt contact op met 

de Arena om op 2 november op deze avond (later) binnen te lopen.  

- Er is een nieuwe nieuwsbrief van de BVV, na toestemming van Jan ten Broeke zal 

deze op de website geplaatst worden.  

 

3 Notulen 29 september 2015 

Na een aantal tekstuele aanpassingen worden de notulen goed gekeurd.  

 

4 Evaluatie collegebezoek 14 oktober 

De opkomst op de avond was lager dan verwacht, gezien de onderwerpen die op de 

agenda stonden. Het was ook jammer dat het programma op het laatste moment 

omgegooid moest worden, op verzoek van het college. Hierdoor was er geen tijd meer 

om de iDOP-punten te behandelen. De presentatie hiervan is wel op onze website te 

vinden.  

 

5      Stand van zaken werkgroepen 

 Evenemententerrein (activiteit opening Hans  L. ?) 

Marieke en Hans L. richten een werkgroepje op met iemand van school om aan 

koningsdag een opening van het evenemententerrein te koppelen.  

 Communicatie  

Marieke en Suzanne hebben het beheer van de facebookpagina over genomen van 

Jochem.  

 

6 Visie/uitgangspunten Dorpsraad  

De verschillende uitgangspunten die de leden hebben aangeleverd, zijn besproken; 

De problemen waar we tegen aanlopen is dat we wel als adviesorgaan willen handelen, 

maar dat we geen input vanuit de burgers krijgen. Er is geen draagvlak en de inwoners 

lijken geen mening over de dorpsraad te hebben. Wat we nu vaak ondernemen, komt 

vanuit onszelf, waarin we hopen dat de Velpse inwoner dit waardeert.  

Wat duidelijk terug komt is dat we meer contact met de (buurt)-verenigingen moeten 

onderhouden. Dit betekent dat wij hen actiever moeten betrekken bij speerpunten, zij 

kunnen ons helpen en wij hen.  
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We moeten duidelijk maken dat ze met problemen bij ons terecht kunnen. Indien het 

individuele problemen zijn, sturen wij ze door naar de juiste persoon/instantie. Is het een 

collectief probleem, dan zullen wij als dorpsraad daar mee naar de gemeente stappen.  

Thema’s die genoemd worden als taken van de Dorpsraad zijn:  
- Adviesorgaan Velpse gemeenschap 
- Subsidieregeling evenementen 
- Belang en onderhoud van omgeving Velp  
- Woningmarkt/woningaanbod stimuleren 
- Duurzaamheid 
- Zorg 
- Veiligheid 
- Leefbaarheid 

 
De doelgroepen die genoemd worden zijn:  

- Jongeren : genoeg mogelijkheden bieden om jongeren in Velp te behouden, maar 
daarvoor Velp ook aantrekkelijk te houden/maken.  

- Ouderen: ook zij moeten zo lang mogelijk in Velp kunnen wonen en er zal extra 
ondersteuning voor hen nodig zijn.  

- Verenigingen: zij zijn het hart van Velp. Zij zorgen voor leven en d.m.v. 
subsidiegelden zouden wij ze een extra stimulans kunnen bieden om meer activiteit 
te creëren.  

 
Persoonlijke wensen:  
Jochem: financiën en na afronden studie woningbouw 
Robert: Communicatie media, wettelijke regelingen gemeente zorg en inkomen, veiligheid 
Marieke: promotor van dorpsraad en contactpersoon van verenigingen.  
 

Er is afgesproken dat het werkgroepje (Jochem, Marieke, Suzanne, Robert) met een 

voorstel komt op de volgende bijeenkomst van de Dorpsraad. 

 

7 Subsidie iDOP/begroting  

- De subsidiegelden voor Velp over 2015  zijn nog niet binnen. Jos Jongeneel 

zal gevraagd worden waar deze gelden blijven.  

- Hans werkt de iDOP-actielijst helemaal bij en zal de volgende bijeenkomst 

de lijst bijgewerkt rondsturen, zodat we deze kunnen doornemen voor 

akkoord.  

 

8 Subsidiebeleid (Jochem) 

Dit komt de volgende bijeenkomst terug, i.v.m. afwezigheid van Jochem.  

 

9 Barbecue (Hans W.) 

In verband met drukke werkzaamheden zal de barbecue eind februari 2016 gepland 

worden, Hans stuurt een voorstel rond. 

 

10 Actiepunten vorige bijeenkomst 29 september 2015 

 

Robert   

- De vragen van de Velpse burgers worden gemaild naar het werkgroepje en naar Jos 

Jongeneel, zodat de wethouder is voorbereid op deze vraag is gebeurd 

- 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.  is gebeurd. De 
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commissie het Dorpsfeest blijkt geen documenten in hun bezit te hebben, het zijn 

enkel mondelinge afspraken. Marieke zal aan Willy aangeven om aan de gemeente 

te vragen of zij met het document willen komen waarbij sprake is van afbouw van de 

subsidie voor het Dorpsfeest.  

Harald  

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

Harald heeft het bedrag over gemaakt.  

Hans L. 

- Het contract over het evenemententerrein is nog niet ondertekend terug van 

Parkvisie Volgens Hans L. is Antal Smits hier mee bezig en komt dit in orde.  

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

L. vraagt dit na.-> De prullenbak is reeds verwijderd. 

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

geregeld. 

- Hans kijkt of hij een kerstmarkt kan organiseren, samen met school.--> Hans L is 

vanuit Dichterbij aan het regelen dat er op 18 december een kerstmarkt wordt 

georganiseerd. Ze gaan dit, in samenwerking met andere organisaties vorm geven.  

 

11 Rondvraag 

- 70-80-90, partij, er zijn 93 betalende klanten geweest op de avond en het was een 

geslaagde avond, voor herhaling vatbaar. We zijn uit de kosten gekomen, wat ook 

het streven was.  

- Aanschaf mobiel pinapparaat voor het Trefpunt. Er is een mobiel pinapparaat te 

kopen die met een éénmalige aanschaf van € 80,- en een tarief van 2,75% per 

transactie, door de Dorpsraad gekocht zou kunnen worden. Harald neemt het mee in 

de volgende vergadering.  

- De afspraken over het dorpsfeest zijn allemaal mondeling gemaakt. Er is geen 

schriftelijke communicatie terug te vinden hierover, waardoor wij de commissie 

adviseren om de gemeente te vragen naar de communicatie.  Als de commissie van 

het Dorpsfeest ergens tegenaan loopt, kunnen wij dit meenemen naar het gesprek 

met de wethouder Henisch. De vergunning van het Dorpsfeest moet wel betaald 

worden, dit is een bedrag voor € 90,-.  

- In verband met het vertrek van Harald als penningmeester zal het adres van de 

kamer van koophandel veranderd worden in het postadres van de Dorpsraad 

(tolschestraat 44)  

- Er wordt besloten om de bijeenkomst van 22 december te verzetten naar 15 

december. 

 

12    Sluiting 

13       Actiepunten bijeenkomst  26 oktober 2015 

Robert 
- Email naar Anja Henisch en Jos Jongeneel over uitblijven subsidiegelden 2015 

- Email naar Louis Hermanussen over Lageweg 

- Email over bijeenkomsten 2015 

- Toestemming Jan ten Broeke om nieuwsbrief BVV op website Dorpsraad te plaatsen 

- Wachtwoord dropbox aan Suzanne, Marieke en Hans L., Hans W. doorgeven 

- Voorstel/actieplan Dorpsraad (samen met Jochem, Suzanne, Marieke) 
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Harald 
- Stand van zaken begroting 2015 

- Aanschaf mobiel pinautomaat, akkoord Trefpunt ? 

-  

Hans 
- Voorstel barbecue februari 2016 

- Bijwerken iDOP-lijst 

Jochem 
- Navragen bij wethouder Daandels over bijeenkomsten subsidiebeleid 

Marieke 
- Terugkoppeling bijeenkomst Arena 

 

Volgende vergadering is op 25 november 


