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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Woensdag 25 november 2015 

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

Afwezig: Jochem, Suzanne 

Agenda 

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken   
3 Notulen 26 oktober 2015 
4 Terugkoppeling bijeenkomst Arena (Marieke)  
5 Account graafsche courant (bijlage) 
6 Stand van zaken werkgroepen 

Evenemententerrein (activiteit opening Hans  L. ) 
7 Visie/uitgangspunten Dorpsraad (werkgroepje) 
8 iDOP/ brief gemeente)  bijwerken iDOP-lijst (Hans) 
9 Subsidiebeleid/overdracht penningmeesterschap (Jochem) 
10 Barbecue (Hans W.)  
11 Aanschaf mobiel pinapparaat Zie bijlage 
12 Actiepunten vorige bijeenkomst 26 oktober 2015 
13 Rondvraag 
14 Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dorpsraad Velp 2015  
Pagina 2 

 

  

1 Opening 

2 Mededelingen/ingekomen stukken   

- Nieuwjaarsbijeenkomst Trefzeker zaterdag 2 januari, bijdrage dorpsraad. Akkoord tot 

een bedrag van € 100,-  

- Vrijwilligers academie, vraag om deskundigheidsbevordering gemeente Grave wij 

geven aan Maarten Vincent aan dat wij behoefte hebben aan deskundigheid op het 

vlak van communicatie;hoe krijgen we draagvlak en interactie met de Velpse 

bewoners 

- De voorbereidingen voor de Kerstmarkt in Velp op 18 december 14:00-20:00 uur zijn 

in volle gang. Het wordt een combinatie met een open dag bij het AC van Dichterbij 

en de medewerking van zorgboerderij “Buitengewoon”.  

- Ronald Herle die samen met Jos Manders de teksten op de borden verzorgt, vraagt 

of er ruimte in ons budget is om de werkwijze en het materiaal van het aanbrengen 

van de tekst te verbeteren/veranderen. Het schijnt dat de huidige werkwijze sterk 

verouderd is en met houtje/touwtje aan elkaar zit.  

Zijn idee is om een aantal teksten die ieder jaar terugkomen door van Gaal op 

kunststof te laten maken en verder een beperkt aantal losse letters aan te schaffen 

zodat daar nog andere tekst mee gemaakt kan worden. Dit is akkoord, Ronald wordt 

gevraagd om de kosten in kaart te brengen, die betaald worden uit de iDOP-subsidie.  

- Brief gemeente Grave; Subsidie uitvoer 2015 zie punt 8 

 

3 Notulen 26 oktober 2015 

Deze notulen worden goed gekeurd 

 

4 Terugkoppeling bijeenkomst Arena (Marieke)  

Marieke is bij de informatiebijeenkomst geweest alwaar de presentatie van een eigen 

digitale gedeelte voor de dorpen bij Arena werd gepresenteerd. Ze heeft inloggegevens 

gekregen waarmee we bij Arena lokaal ons gedeelte (Velps Nieuws) informatie bij 

kunnen werken. Het is niet mogelijk om door te linken naar de Dorpsraad. We besluiten 

dat we hier voorlopig nog geen gebruik van maken, omdat het behoorlijk arbeidsintensief 

is. Daarbij is de kans groot dat weinig mensen het gedeelte van Velp in de Arena kunnen 

en gaan vinden.  

 

5 Account graafsche courant (bijlage) 

Hierbij gelden dezelfde afwegingen om hieraan niet deel te nemen als bij punt 4.  

 

6      Stand van zaken werkgroepen 

 Evenemententerrein (activiteit opening Hans  L. ) 

Hans L. en Marieke gaan eind januari bij elkaar zitten voor de organisatie van Koningsdag 

en de opening van het evenemententerrein.  

 

7   Visie/uitgangspunten Dorpsraad (werkgroepje) 

Robert, Suzanne, Marike en Jochem pakken dit op. Door omstandigheden zijn zij niet bij 

elkaar gekomen en dit komt de volgende bijeenkomst terug.  

 

8   iDOP/ brief gemeente)  bijwerken iDOP-lijst (Hans)  

 De Subsidie  van 2015 is goed gekeurd en er is beloofd dat deze door de gemeente 

grave wordt over gemaakt. De gemeente heeft aangegeven dat ze de iDOP-subsidie voor 

2016 gehalveerd hebben naar € 3500,- . Voor april 2016 moeten we aangeven waar we 

de financiën van de iDOP 2015 aan hebben uitgegeven.  
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 Het idee van René is om samen met Buitengewoon te kijken of we schapen achter het 

evenemententerrein kunnen laten grazen (punt 81). Om de Velpse burger ook nog de 

ruimte te geven voor ideeën om iDOP-gelden te besteden wordt middels een emailbom 

naar burgers, verenigingen en stichtingen een bericht verstuurd waarin we vragen of zij 

hierover nog ideeën hebben.  

 De iDOP-lijst is verder doorgenomen, zie website Dorpsraad Velp.  

 Er wordt een mailtje naar Brabant Landschap verstuurd met het verzoek om het vissen en 

schaatsen op de vijver achter op het binchofterrein toe te staan (puntje 29). 

 Voor 2015 en 2016 hebben we nog € 10.500,- te besteden.  

 We sturen een mailtje naar de gemeente waarin we aangeven dat de aanpassingen van 

het wegdek op de kruising hanenstraat en bronchkhorstweg niet goed uitgevoerd zijn 

(zwart asfalt komt er doorheen). De gemeente kan als opdrachtgever hier de uitvoerende 

aannemer hierop aan spreken.  

 

9   Subsidiebeleid/overdracht penningmeesterschap (Jochem) 

In het overzicht van de begroting dient een splitsing te komen tussen subsidiegelden 

Dorpsraad en iDOP. De iDOP-gelden worden uit de fysieke begroting gehaald en deze 

komen op een apart overzicht. Voor 2015 wordt € 200,- aan Party 70-80-90 besteed,  

€ 130,- aan de buitenspeeldag en € 130,- aan de jeugddisco.  

Het financieel overzicht van 2015 wordt verder goed gekeurd.   

 

10   Barbecue Dorpsraad (Hans W.)  

  Wordt vervolgd, Hans komt met een voorstel. 

 

11   Aanschaf mobiel pinapparaat  

 Harald heeft terug gekregen van Quadrant dat ze ze klanten bij het Trefpunt dit aan willen 

bieden. Dit met als voorwaarde dat de Dorpsraad financieel bijdraagt aan de aanschaf 

van het mobiele pinapparaat (met de modernste techniek) en een financiële bijdrage 

levert aan een nieuwe (2e handse) kassa. We spreken af dat we dit zo gaan doen.  

 

12     Actiepunten vorige bijeenkomst 26 oktober 2015 

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

punt 7 

- Email naar Louis Hermanussen over Lageweg Louis reageert dat tijdens het 

collegebezoek de wethouder heeft aangegeven dat dit project op de lange baan is 

geschoven.  

- Email over data bijeenkomsten 2016 is verstuurd 

- Email Daandels over vraag overlast de Eek velpse burger, met het verzoek om ons 

op de hoogte te houden is verstuurd, nog geen reactie van Daandels 

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

plaatsenstaat op de website 

- Wachtwoord dropbox aan Suzanne, Marieke en Hans L. doorgevenvolgt 

- Voorstel/actieplan Dorpsraad (samen met Jochem, Suzanne, Marieke)wordt door 

hen nog uitgewerkt 
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Harald 
- Stand van zaken begroting 2015vandaag behandeld 

- Aanschaf mobiel pinautomaat, akkoord Trefpunt ? Is akkoord vanuit Quadrant en 

Trefpunt, wordt geregeld. 

Hans 
- Voorstel barbecue februari 2016 wordt vervolgd 

- Bijwerken iDOP-lijst zie punt 7 

 

Jochem 
- Navragen bij wethouder Daandels over bijeenkomsten subsidiebeleid Jochem is 

vandaag niet aanwezig, komt de volgende keer terug 

Marieke 
- Terugkoppeling bijeenkomst Arenazie punt 4 

 

13    Rondvraag 

- Er wordt een email gestuurd naar Jan ten Broeke om te informeren naar zijn gesprek 

met de wethouder de dag na het collegebezoek  

     

14    Sluiting 

 

 

Actiepunten nieuwe bijeenkomst 15 december 2015 

Robert  

- wij geven aan Maarten Vincent aan dat wij behoefte hebben aan deskundigheid op 

het vlak van communicatie;hoe krijgen we draagvlak en interactie met de Velpse 

bewoners 

- Er wordt een mailtje naar Brabant Landschap verstuurd met het verzoek om het 

vissen en schaatsen op de vijver achter op het binchofterrein toe te staan (puntje 29). 

- We sturen een mailtje naar de gemeente waarin we aangeven dat de aanpassingen 

van het wegdek op de kruising hanenstraat en bronchkhorstweg niet goed uitgevoerd 

zijn (zwart asfalt komt er doorheen). De gemeente kan als opdrachtgever hier de 

uitvoerende aannemer hierop aan spreken.  

- Email Daandels over vraag overlast de Eek velpse burger, met het verzoek om ons 

op de hoogte te houden is verstuurd, nog geen reactie van Daandels ? 

- Er wordt een email gestuurd naar Jan ten Broeke om te informeren naar zijn gesprek 

met de wethouder de dag na het collegebezoek  

Jack 

- Ronald wordt gevraagd om de kosten in kaart te brengen, die betaald worden uit de 

iDOP-subsidie.  

Harald - 

- Aanschaf mobiel pinapparaat en kassa (Quadrant) 
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