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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Dinsdag 15 december 2015 

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

Afwezig:   Marieke, Jack, Hans L.  

Agenda 

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken   

- Voorbereidingen kerstmarkt ? 
- Verslag zwerfafval (zie bijlage) 

3 Notulen 25 november 2015 
4 Stand van zaken werkgroepen 

-Visie/uitgangspunten Dorpsraad 
5 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden 
6 Barbecue (Hans W.)  
7 Actiepunten vorige bijeenkomst 25 november 2015 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 
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Agenda 

1 Opening 
 

2 Mededelingen/ingekomen stukken   
- Voorbereidingen kerstmarkt vrijdag 18 december 
Is in handen van Dichterbij, er wordt veel aandacht aan de promotie besteed. 
- Verslag zwerfafval (zie bijlage) 
Geen op- of aanmerkingen. 
 

3 Notulen 25 november 2015 
Na wat tekstuele aanpassingen, wordt deze goed gekeurd.  

 
4 Stand van zaken werkgroepen 

-Visie/uitgangspunten Dorpsraad 
Er is ter plekke een afspraak gemaakt met de leden van de werkgroep, komt volgende 
keer terug. 
 

5 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden 
De volgende reactie zijn tot nu toe aangegeven: 
- “Bushokje bij de bushaltes” 
- “Veilig maken van het fietspad in westelijke richting” (t-aansluiting 

grippensteinsestraat/pastoriestraat en wel daar, waar het fietspad eindigt en overgaat 
in de naast liggende straat). Hier moeten dagelijks kinderen oversteken, zonder enige 
beveiliging of aanwijzing. Vooral bij mooi weer een veel gebruikt pad door fietsers, die 
niet bekend zijn met deze zeer gevaarlijke oversteek.” 

- De kapotgereden bermen naast de hoogveldscheweg, grippesteinsestraat, 
pastoriestraat, lageweg leveren problemen op voor het verkeer.  

- Pingpongtafel  
We kijken uit naar de reacties van de volgende maand. 

 
6 Barbecue (Hans W.)  

Wordt vervolgd. 
 

7 Actiepunten vorige bijeenkomst 25 november 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 

bewonersRectie van Wendy Huijbers dat ze hier volgende jaar op terug komen, 

nadat ze alle reacties hebben verzamelt.  

- 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).--> nog geen reactie 

- 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 (rood asfalt komt er doorheen). De gemeente kan als opdrachtgever hier de 

uitvoerende aannemer hierop aan spreken.  Op 2 juli heeft T. Bronsema van de 

gemeente ons een bericht hierover gestuurd, waarin werd aangegeven dat dit na de 

bouwvak hersteld zou worden. Er is een email naar hem gestuurd om hem hieraan te 

herinneren.  
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- 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 ?--> Jos 
Jongeneel benaderd.  

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

met de wethouder de dag na het collegebezoek  Jan heeft een nieuwsbrief rond 

gestuurd. 

Jack 

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

iDOP-subsidie.  komt volgende keer terug 

Harald  

- Aanschaf mobiel pinapparaat en kassa (Quadrant) nog niets van gehoord, komt 

volgende keer terug.  

8 Rondvraag 
- Suzanne: De Kinderdisco voor december is afgelast en de afspraken worden 

opnieuw met Sonja van Quadrant door genomen en vast gelegd.  
 

9 Sluiting 
 

 

Actiepunten vorige bijeenkomst  dinsdag 26 januari 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 

bewonersRectie van Wendy Huijbers dat ze hier volgende jaar op terug komen, 

nadat ze alle reacties hebben verzamelt.  

- 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).--> nog geen reactie 

- 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.  Op 2 juli heeft T. Bronsema van de 

gemeente ons een bericht hierover gestuurd, waarin werd aangegeven dat dit na de 

bouwvak hersteld zou worden. Er is een email naar hem gestuurd om hem hieraan te 

herinneren.  

- 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 ?--> Jos 
Jongeneel benaderd, nog geen reactie 

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

met de wethouder de dag na het collegebezoek  Jan heeft een nieuwsbrief rond 

gestuurd. 

Jack 

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

iDOP-subsidie.  komt volgende keer terug 

Harald  

- Aanschaf mobiel pinapparaat en kassa (Quadrant) nog niets van gehoord, komt 

volgende keer terug.  

 


