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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Dinsdag 29 maart 2016 

Aanwezig:        René, Harm, Marieke, Jack, Suzanne, Jochem, Robert 

Afwezig:  Hans 

Agenda 

1 Opening 
2 Mededelingen/binnen gekomen stukken 
3 Notulen 23 februari 2016 
4 Uitnodiging Maarten Vincent om samen een bijeenkomst voor wijk- en Dorpsraden 

te organiserenJochem  
5 Terugkoppeling bijeenkomst omwonenden COA Suzanne (opmerkingen verslag) 
6 Stand van zaken LVC-net 
7 Terugkoppeling bijeenkomst N324 
8 Terugkoppeling bijeenkomst Kidsdisco 
9 Opening evenemententerrein 27 april  
10 Oud papier, overleg muziekvereniging Velp 
11 Financieel overzicht en begrotingJochem 
12 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden  
13 Actiepunten vorige bijeenkomst 23 februari 2016 
14 Rondvraag 
15 Sluiting 
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1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 

- Notulen COA-bijeenkomst 21 maart 2016 
- Update nieuw subsidiestelsel gemeente Grave24 mei wordt nieuwe subsidiebeleid 

vastgesteld 
- Organisatie Koningsdag, op zoek naar 3 vrijwilligers voor organisatie 2017 
- Nieuwsbrief Actieradius  
- Buurtpreventie app buurtvereniging Oud-Velp 
- Notitie Sociale Kernteams Cuijk-Grave-Mill-St.Hubert 

 
3 Notulen 23 februari 2016 

Geen op- of aanmerkingen 
 

4 Uitnodiging Maarten Vincent om samen een bijeenkomst voor wijk- en Dorpsraden te 
organiserenJochem  
Maarten Vincent is voor ons als Dorpsraad ons aanspreekpunt van de gemeente. Jochem 
geeft aan dat we samen met andere wijk- en dorpsraden onderwerpen kunnen bespreken 
en delen met elkaar. Jochem en Harrie Cruijsen (Dorpsraad Escharen) en de heer de 
Lange gaan deze bijeenkomst organiseren. Jochem  komt hierop terug als hij met hen 
overleg heeft gehad.  
 

5 Terugkoppeling bijeenkomst omwonenden COA Suzanne (opmerkingen verslag) 
Zie verslag bijeenkomst 
 

6 Stand van zaken LVC-net 
Nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden.  

 
7 Terugkoppeling bijeenkomst N324 Hans 

Bij de bijeenkomst op 23 maart was weinig nieuws, geen grote opkomst. Van Paalgraven 
tot brug Grave heeft de provincie een plan uitgewerkt, die ze die avond presenteerde. Bij 
de Veenesteinlaan (afslag Reek) komen verkeerslichten. Bij ABC komt een rotonde, Tango 
en de friettent Koolen zouden dan moeten wijken. Bij de Bonskazerne komt ook een 
rotonde, daar zou dan de Tango naar verplaatst kunnen worden. De provincie wil in 2017 
starten en verspreid over het traject beginnen. Waarschijnlijk is Velp dan in 2020 en 2021 
aan de beurt. Er komen geen parallelwegen langs de Bossebaan. Bij de mariakapel (afslag 
Cuijk) komen verkeerslichten. De verkeerslichten bij het gemeentehuis blijven 
gehandhaafd. Bij de afslag erna (de Greef) komt er ook een rotonde.  
In verband met de nieuwe aansluiting van de rotonde aan de Hoogveldsezijweg zal er in 
2017 door Hans W. een klankbordgroep opgericht worden, zoals beloofd.   

 
8 Terugkoppeling bijeenkomst Kidsdisco 

Er behoeft geen huur betaalt te worden voorlopig. Vanaf volgens schooljaar zijn de 
entreekosten verhoogd. Daarnaast zijn de prijzen van de drankjes verhoogd. Iedereen die 
bij Quadrant werkt, heeft een BHV-cursus, daarnaast wordt met iedere vrijwilliger het 
vluchtplan door genomen. Vanuit de Esterade is een ombouwkast voor de discjockey 
geschonken aan Kidsdisco Velp. Er zijn nieuwe datums gepland tot juni 2017. Zie verder 
verslag bijeenkomst Kidsdisco.  
 

9 Opening evenemententerrein 27 april  
Programma volgt, de Dorpsraad zal weer een team leveren.  
 

10 Oud papier, overleg muziekvereniging Velp 
Er is wel contact, maar nog geen overleg geweest.  
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11 Financieel overzicht en begrotingJochem 
De begroting wordt door genomen en goed gekeurd, Jochem zal contact opnemen met 
Harold.  

 
12 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden  

 

- Henk en Lenneke WalkGrippensteinsestraat-fietspad, het veilig maken van het fietspad 

in westelijke richting en wel daar, waar het fietspad eindigt en overgaat in de er naast 

liggende straat. 

- Yvonne vd Bemt  bushokjes bij de bushaltes Bushokjes valt onder 

verantwoordelijkheid van de provincie, kunnen wij niets in betekenen 

- Suzanne van KempenPingpongtafel zaalheuvelweg  

- Dorpsraad Aankleding evenemententerrein (voetbaldoelen. etc…) 

- Dorpsraad Welkomstborden Bram zoekt uit of dit digitaal kan.  

- Dorpsraad Buurtapp-borden, 4 borden  

- Dorpsraad Pinautomaat Quadrant  

De bovenstaande verzoeken staan nog steeds op de lijst en zullen t.z.t. opnieuw bekeken 

worden.  

 
13 Actiepunten vorige bijeenkomst 23 februari 2016 
Robert 

- Email Maarten Vincent opgave van activiteiten buiten de al bekende  
Activiteiten email gestuurd  

- Bevestiging datum collegebezoek 29 september is gebeurd 
- 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).-->reactie gekregen, mag gebruikt worden om op te 
schaatsen, maar niet als visvijver.  

- 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.--> is gebeurd, nog geen 
reactie 
 

René 
- René en Suzanne nemen contact op met school om de mogelijkheden van 

het tijdelijk evenemententerrein te bespreken en te kijken of zij nog ideeën 
hebben voor aanbestedingen en invulling van het terreinSuzanne vraagt 
dit laatste nog na. De school vraagt toestemming aan de Dorpsraad als ze 
het terrein willen gebruiken.  

 
Suzanne       -     Idee whatsapp buurtwacht meenemen naar andere buurtverenigingen 

 
 

14 Rondvraag 
Suzanne  Suzanne heeft a.s. donderdag een afspraak voor met Willie van Dinther en  

Herman Verstegen om ideeën uit te wisselen over het organiseren van een 
Dorpsfeest.  

       René zorgt voor een bloemetje voor Hans Liebers  
   Suzanne meld zich hierbij af voor de volgende bijeenkomst. 
       

15 Sluiting 


