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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Dinsdag 26 april 2016 

Aanwezig:        René, Bram, Jack, Hans W, Suzanne, Hans L, Robert 

Afwezig:  Marieke, Jochem 

Agenda 

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 
3 Notulen 29 maart 2016 
4 Opening evenemententerrein 27 april  ??? Tenue passen 
5 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden  
6 LVC-NET, verdeling gelden providers (Marieke) 
7 Actiepunten vorige bijeenkomst 23 februari 2016 
8 Terugkoppeling organisatie Dorpsfeest (Suzanne) 
9 Digitale welkomstborden (Bram) 
10 Rondvraag 
11 Sluiting 
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1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 

- Email Wendy Huijbers, start traject deskundigheidsbevordering  
- Quadrant, nieuwe kassa en pinautomaat is in gebruik genomen 
- Plenaire informatiebijeenkomst 9 mei 19:30 uur inrichting beoogde nieuwe 

subsidiestelsel René en Bram gaan hier naar toe 
- Behoefte aan informatie over veiligheid, aanschuiven van gemeente Grave bij 

bewonersbijeenkomst Email wordt gestuurd naar Meike Stortelder voor akkoord voor 
29 september bewonersbijeenkomst 

- Afspraak Anja Henisch, woensdag 3 mei 16:00-17:00 uur er wordt een email 
verstuurd dat wij enkel een afspraak na 18:30 uur kunnen 

- Toekomst kerkgebouwen Vrijdag 3 juni 2016 | 13:00u – 17:00u  vooralsnog is er 
niemand die hier naar toe kan 

 
3 Notulen 29 maart 2016 

Geen op- of aanmerkingen 
 

4 Opening evenemententerrein 27 april  
De officiële opening van het evenemententerrein wordt verschoven naar 29 september 
2016, voor de bewonersbijeenkomst.   
 

5 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP 
Hans zal reageren naar de individuele burgers die vragen hebben gesteld.  
Suzanne zorgt voor een officieel verzoek vanuit de buurtvereniging de Zaalheuvel voor een 
pingpongtafel.  
 

6 LVC-NET, verdeling gelden providers 
Over LVC-net: na alle inschrijfavonden zal duidelijk zijn of het percentage gehaald is en 

hoeveel huishoudens in totaal mee doen. Als er een “go” is voor Glasvezel, dan krijgen we 

te horen hoeveel geld dit voor " Dorpsraad" op levert. Dit bedrag zullen we onder de 

deelnemende verenigen moeten verdelen, gewoon ieder hetzelfde deel. De verenigingen 

die mee doen zijn : Dorpsraad, SCV'58, Deurdouwers, Heikant, Oud Velp, VVA, KBO, 

Zaalheuvel en Los Zand.  

7 Actiepunten vorige bijeenkomst 23 februari 2016 
Zie actielijst 
 

8 Terugkoppeling organisatie Dorpsfeest  
Marieke en Suzanne hebben diverse buurtverenigingen gesproken over het dorpsfeest en 

een gesprek met Willie van Dinther gehad. De conclusie is dat de verenigingen wel 

geïnteresseerd zijn maar wel bang zijn dat het buurtfeest verloren gaat. Ook is het te kort 

dag en moet er eerst een gedegen plan komen om iedereen er aan te “laten wennen”. Het 

is een feest wat jaren op dezelfde manier en door dezelfde personen opgezet is. Het besef 

is er wel dat er iets moet gaan veranderen omdat de animo steeds verder terugloopt. Er 

waren al wat zaken besproken zoals tenten en de koren, dit kon niet verzet worden. We 

houden contact met Willie (deze koppelt onze bevindingen terug naar de organisatie en hij 

koppelt hun bevindingen weer aan ons terug). Het staat als punt op de agenda voor 

volgend jaar.  

Suzanne heeft het idee om een collectieve burendag te organiseren. Hier wordt meteen na 

het Dorpsfeest van augustus mee begonnen. We wachten even de subsidiebijeenkomst 

van 9 mei af.  
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9 Digitale welkomstborden (Bram) 
Een digitaal welkomstbord is erg duur, zo’n € 3000,- per stuk. We besluiten dan ook hier in 
ieder geval niet mee verder te gaan. Bram gaat naar mogelijkheden kijken voor een doek 
wat aan de welkomstborden bevestigd zou kunnen worden, zodat het aanpassen van deze 
borden minder inspanning zal vergen,  
 

10 Rondvraag 
Hans L een aantal cliënten van Dichterbij gaan op het terrein van de Binchof aan de 
slag. Hans nodigt ons uit om met Dichterbij mee te denken over uitbreidingen van 
activiteiten van bewoners die willen integreren in de Velpse gemeenschap. Er is een 
wachtlijst voor een woonplek van Dichterbij op het terrein en een grote behoefte aan 
plekken voor mensen met een beperking. Dichterbij is bezig met de exploitatie van een 
minicamping op het terrein achter het Trefpunt. De plannen hierover zijn in ontwikkeling en 
hier is overleg over met de eigenaar van Motel Koolen.    
RobertMet Jan van Thiel is gesproken over de behoefte aan een zorgcoöperatie in 
Velp Jan geeft aan dat het goed is dat we dit samen bespreken. Jan wordt uitgenodigd 
voor de volgende bijeenkomst. 

       
11 Sluiting 


