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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Dinsdag 23 februari 2016 

Aanwezig:        René, Marcel, Bram, Hans, Marieke, Jack, Suzanne, Robert 

Afwezig:  Jochem 

Agenda 

1 Opening 
2 Marian van Thiel LVC-Net 
3 Introductie Bram  
4 Mededelingen/ingekomen stukken 

- Borden ter verfraaiing school  
- Pad Zaalheuvel-Vetwei 
- Welkomstbord 
- Collegebezoek op donderdag 29 september 2016 
- Buurtwacht 

5 Notulen 26 januari 2015 
6 Stand van zaken werkgroepen 

-Visie/uitgangspunten Dorpsraad 
7 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden 
8 Actiepunten vorige bijeenkomst 26 januari 2016 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 
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1 Opening 
 

2 Marian van Thiel LVC-Net 
Marian vraagt onze aandacht voor het LVC-net. Marian is teamleider vanuit het LVC-net voor 

Velp.. Er worden informatieavonden georganiseerd. Eind juni is er een go of no-go voor dit 

project. Op 5 maart is de bedoeling dat de verenigingen het LVC-net promoten onder de 

Velpse burger, we hebben in Velp ongeveer 650 aansluitingen. Er komen 3 informatieavonden 

waarbij de providers zich presenteren en burgers vragen kunnen stellen hierover. Indien je je 

aanmeldt, dien je wel een jaar lid te blijven. Er is een afspraak gemaakt met de verschillende 

providers die zich aanbieden op het glasvezelnet dat zij een vereniging, die bij aanmelding 

gekozen kan worden,  gedurende 5 jaar € 1,- per maand op hun bankrekening gestort krijgen. 

Tot dusver heeft zich enkel SCV ‘58 gemeld als vereniging uit Velp die hiervoor in aanmerking 

komt. Als tegenprestatie zal de vereniging worden gevraagd om reclame te kunnen maken 

voor de provider. De vraag van Marian is of de Dorpsraad zich ook als stichting op wil geven, 

zodat de Velpenaren in ieder geval de Dorpsraad kunnen aanvinken, waardoor bovenge-

noemde gelden binnen Velp blijven. Marieke wordt aanspreekpunt voor de Dorpsraad, zij zal 

ons op de hoogte houden van het vervolg en het praktische gedeelte verder regelen met 

penningmeester Jochem.  

3 Introductie Marcel en Bram Cranen 
Marcel introduceert Bram, die sinds juli 2015 op de Bronckhorstweg woont. Bram zal zich 
een aantal keer oriënteren tijdens bijeenkomsten van de Dorpsraad of de werkzaamheden 
en onderwerpen bij hem passen.  

 
4 Mededelingen/ingekomen stukken 

 
- Borden ter verfraaiing school  

In andere steden is hier veel aandacht in besteed. Dit is in Velp niet gedaan omdat de 
school in Velp niet aan een doorgaande weg ligt.  
 

- Pad Zaalheuvel-Vetwei 
Indien er een verkeersmaatregel moet komen, dan zal dit door de bewoners zelf 
opgepakt moeten worden. De dorpsraad kan hier niet in bemiddelen. Suzanne zal 
morgen bij de bijeenkomst van de Zaalheuvel aanwezig zijn. Hier zal ook aandacht zijn 
voor de mensen vanuit de Vetwei, die ook gebruik maken van dit pad. Marcel oppert het 
idee om tegenover het pad een spiegel op te hangen om de veiligheid te vergroten.  
 

- Welkomstbord 
Er is een vraag geweest om de welkomstborden te vernieuwen. Er is een offerte 
aangeleverd door aanbieder van Gaal. De kosten blijken erg hoog en Jack zal dit weer 
opnieuw opnemen met Raymond en Jos, die nu de borden verzorgen, om een andere 
variant te bespreken.   
 

- Collegebezoek op donderdag 29 september 2016 
De datum is prima en dit wordt door gegeven aan de gemeente Grave.  
 

- Buurtwacht 
De buurtvereniging oud-Velp heeft door middel van een buurtapp, inbraken en 
vernielingen op kunnen lossen. Door middel van het rondsturen van een brief binnen de 
buurtvereniging is dit opgezet, waardoor mensen middels het sturen van een sms, lid 
konden worden van de groepsapp. Het is een leuk initiatief en Suzanne gaat dit 
meenemen naar andere buurtverenigingen. De dorpsraad kan kijken of er mogelijkheden 
zijn om de kosten van speciale borden voor buurtpreventie te financieren.  
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- Uitnodiging COA Asielzoekerscentrum 
Jack heeft een uitnodiging gekregen om half maart aan te schuiven bij een 
omwonendenbijeenkomst bij het asielzoekerscentrum. 
 

- Mail van Vincent opgave van activiteiten buiten de al bekende activiteiten 
We geven aan dat er tientallen activiteiten georganiseerd worden, wij hebben echter 
geen lijst van alle bestaande activiteiten in Velp. Er zijn meer activiteiten die wel 
gesubsidieerd worden, dan activiteiten die niet gesubsidieerd worden.  
 

5 Notulen 26 januari 2015 
Op pagina 1, actie ? wordt Hans bedoeld. 
 

6 Stand van zaken werkgroepen 
Visie/uitgangspunten Dorpsraad 
- Marieke zal als contactpersoon fungeren tussen de BVV en Dorpsraad  
- Er is een voorstel gelanceerd door de werkgroep, wat door alle aanwezigen wordt 
ondersteund en gedragen. De werkgroep wordt hiermee opgeheven en de verschillende 
werkgroepen kunnen aan de slag. Het thema communicatie komt nog met een 
communicatieplan.  

 
7 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden 

Hans heeft een financieel overzicht en begroting van de iDOP-gelden gemaakt. Alle 
aanwezigen onderschrijven dit overzicht. René zal contact leggen met de school om de 
mogelijkheden van het tijdelijk evenemententerrein te bespreken. Aan de gemeente zal 
aangegeven worden dat de bermen in het buitengebied goed bijgehouden moeten worden.  
Er is meerdere keren gesproken om een oversteek te maken bij de paterswielen, dan zou 
de IGP-route helemaal doorlopen. Niemand van de aanwezigen weet hoe dit zit. Er wordt 
besloten om een email naar Willem Janssen te sturen om hiernaar te informeren.   
 

8 Actiepunten vorige bijeenkomst 26 januari 2016 
- uit punt 7) Lijst alle punten voor Idop en samen definitief keuzen maken voor de 

besteding.  Actie: Hans doet het voorstel/zet dit op een rijtje.-->Voorstel is gedaan, 

actiepunt blijft lopen.  

- Robert: Is er reactie geweest op verzoek of er behoefte is aan deskundigheid 

communicatie (bij Wendy Huijbers)? Zij zou hierop terugkomen.--> Er is opnieuw een 

mailtje verstuurd 

- 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.--> Er is opnieuw een mailtje verstuurd 

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

van het wegdek op de kruising hanenstraat en bronckhorstweg 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, heeft het neergelegd bij Maarten Vincent.--> Haar opnieuw een email 
gestuurd. 
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- Ronald (Herlé) wordt gevraagd om de kosten voor een andere systeem voor de 

welkomstborden in kaart te brengen, die betaald worden uit de iDOP-subsidie. 

(Welkomstborden, kosten 589,00, + per half jaar 250,00, dus 1000,00 per jaar eerste 

jaar). zie punt 4. 

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

komt volgende keer terug. Harald een email ter herinnering verstuurd 

- Suzanne: Geld kidsdisco? Is er iets teruggekoppeld door Quadrant?  hoe zit het met 

verantwoordelijkheid. 24 februari is er een vergadering met organisatoren v/d disco, en 

18 maart is de afspraak met Sonja Burghouts voor de verdere planning 

- Allen: Maken van een keuze betreffende Bestemming/onderhoud  grasveld achter 

trefpunt.--> de officiële opening is 27 april, tot die tijd kan de school het gebruiken, in 

overleg met de Dorpsraad.  

- Waarom is de blikvanger weg gehaald ? Er werd meer afval naast de blikvanger 
gegooid als er in.   

 
9 Rondvraag 

Het ophalen van het oud papier ligt al jaren in handen van muziekvereniging Velp. Het 
is een groot aantal Velpenaren een doorn in het oog dat de opbrengsten van het oud 
papier niet binnen Velp worden besteed. René en Jack gaan in gesprek met Jacqueline 
Straatman om het hierover te hebben. 

- Volgende keer wordt het financieel overzicht en begroting van 2016 van Jochem 
besproken.  

 
10 Sluiting 
 

 

Actiepunten voor dinsdag 29 maart 

Robert 
- Email Maarten Vincent opgave van activiteiten buiten de al bekende  
- activiteiten 
- Bevestiging datum collegebezoek 29 september 
- Er is meerdere keren gesproken om een oversteek te maken bij de 

paterswielen, dan zou de IGP-route helemaal doorlopen. Niemand van de 
aanwezigen weet hoe dit zit. Er wordt besloten om een email naar Willem 
Janssen te sturen om hiernaar te informeren.   

René 
 

- René en Suzanne nemen contact op met school om de mogelijkheden van 
het tijdelijk evenemententerrein te bespreken en te kijken of zijn nog ideeën 
hebben voor aanbestedingen en invulling van het terrein.  

 
         

 


