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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:             Dinsdag 31 mei 2016 

Aanwezig:        René, Bram, Hans W, Jochem, Robert 

Afwezig:  Jack,  Suzanne, Marieke 

Agenda 

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 
3 Notulen 26 april 2016 
4 Terugkoppeling gesprek wethouder 
5 Bijeenkomst wijk- en dorpsraden (Jochem) 
6 Update begroting/budget 2017 (Jochem) 
7 Bijdrage dorpsraad Dorpsfeest 2016 

8 Oud papier inzameling  

9 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden   

10 LVC-NET, laatste stand van zaken 

11 Actiepunten vorige bijeenkomst 26 april 2016 

12 Digitale welkomstborden (Bram) 

13 Rondvraag 

14 Sluiting 
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Agenda 

1 Opening 
 

2 Mededelingen/ingekomen stukken 
 

- Een filmpje over de werkwijze van Fixi is met de volgende link te 

downloaden:  Fixi app - eenvoudig meldingen maken aan de openbare ruimte. 

- Plenaire informatiebijeenkomst 9 mei 19:30 uur inrichting beoogde nieuwe 

subsidiestelsel René en Bram zouden hier naar toe gaanis uitgesteld tot 

nader bericht 

- Actiepunt Suzanne: Ze heeft een mail gestuurd naar BV de Zaalheuvel i.v.m. 
draagvlak voor wel/niet plaatsen van een pingpongtafel. Gevraagd is om voor 
21 juni te reageren. Ook heeft Suzanne bij de gemeente alvast de vraag 
gesteld wat er nodig is om een pingpongtafel te kunnen plaatsen. Suzanne 
heeft een lijst samen gesteld met adresgegevens van verenigingen, activiteiten 
en bedrijven binnen Velp (of dichtstbijzijnd voor de inwoners). 
De buurtvereniging de Tolschot heeft een brief opgesteld i.v.m. een buurtapp. 

Deze brief zal (na akkoord bestuur) binnen 2 weken verspreid gaan worden 

voor alle buurtbewoners in dat gebied. 

- Bericht Maarten Vincent speelruimteplan Dit onderwerp komt de volgende 

keer terug, niemand heeft het al gelezen.  

- Vanuit de wijkraad de Zitter-Rode dorp wordt aangegeven dat “zij inmiddels ook 

de noodzaak zien voor een intensivering van het gehanteerde groenonder-

houdsniveau C. In de eerste jaren was het versoberde onderhoud nog te 

overzien, maar het begint nu mede door deze versobering en het aantal 

regenuren toch wel uit de hand te lopen. Ons vermoeden is dat het niveau zelfs 

op meerdere plaatsen binnen de wijk niet behaald worden en zelfs momenteel 

niveau D vertegenwoordigen. De wijkbewoners weten er momenteel geen raad 

mee, en vragen de wijkraad om hun hierin bij te staan. Graag zien zij dit punt 

op de agenda en ze willen graag onze meningen weten. Dit komt de volgende 

keer terug.  

3 Notulen 26 april 2016 
Deze worden goed gekeurd 
 

4 Terugkoppeling gesprek wethouder 
René en Hans zijn hier naar toe geweest. Tot onze verbazing werd hier aange-
geven dat we jaarlijks € 3.500,- aan iDOP-gelden kunnen verwachten voor Velp. 
Ook is er gesproken over de € 50.000,- die beschikbaar is voor het zgn. 
“leefbaarheidsbudget”. Daarnaast is ons nieuwe contactpersoon Maarten Vincent, 
alle e-mails bestemd voor de gemeente moeten ook naar hem worden verstuurd. 
De gemeente wil ook graag van de Dorpsraad een vijfjarenplan van de Dorpsraad 
Velp. (voor uitgebreide informatie, zie verslag). Het voorstel is om Maarten Vincent 
uit te nodigen voor de volgende bijeenkomst om met hem te sparren over de 
verwachtingen die de gemeente in de toekomst van de Dorpsraad heeft.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=juqAuV5bYjw
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5 Bijeenkomst wijk- en dorpsraden (Jochem) 

Jochem heeft in samenwerking met Maarten Vincent deze bijeenkomst voorbereid. 
De vergadering vindt volgende week dinsdag 7 juni plaats. Vanuit de gemeente 
wordt 15 minuten uitgetrokken voor 2 thema’s: Veiligheid en Groenvoorziening.  
Je krijgt de gelegenheid om de betreffende ambtenaar aan te spreken hierover. 
Het 3e punt is een presentatie van Maarten Vincent waarbij hij de vraag heeft aan 
de wijk- en dorpsraden hoe zij de communicatie ervaren tussen de gemeente 
Grave.  
In het 2e gedeelte van de avond komt de 2e sessie die alleen zal gaan over de 
succesverhalen en ervaringen van de wijk- en dorpsraden zelf. De bedoeling is dat 
iedereen van elkaar op de hoogte is waarmee ze bezig zijn. Er worden 3 personen 
gevraagd vanuit Dorpsraad Velp. Er wordt via de mail gevraagd wie van de 
Dorpsraad dit wil doen en dit ook kan voorbereiden.  
 

6 Update begroting/budget 2017 (Jochem) 
De begroting wordt door genomen en na een kleine correctie goed gekeurd.  
 

7 Bijdrage dorpsraad Dorpsfeest 2016  

De organisatie van het Dorpsfeest vraagt of we kunnen bekijken of een financiële 
ondersteuning van het Dorpsfeest voor 2016 mogelijk is? Na overleg wordt 
opnieuw een bedrag van € 200,- toegezegd, maar aan de organisatie zal worden 
aangegeven dat er volgend jaar wel gekeken dient te worden naar een andere 
opzet van het Dorpsfeest. Dit omdat nu slechts een gedeelte van de inwoners van 
Velp gebruik maken van dit weekend. De organisatie van het Dorpsfeest kan voor 
volgende jaar wellicht gebruik maken van het nieuwe leefbaarheidsbudget van de 
gemeente Grave.   
 

8 Oud papier inzameling  
Al jarenlang komt er elke maand een container op het kerkplein waar de 
Velpenaren hun oud papier naar toe brengen. René heeft contact gehad met de 
voorzitter van de muziekvereniging om te bespreken of samenwerking hierin 
mogelijk zou zijn. Ze heeft dit besproken in hun vergadering, waarna werd 
aangegeven dat de muziekvereniging niet voornemens is om de situatie te 
veranderen. De vergunning om oud papier te verzamelen ligt vooralsnog bij hen.  
Vanuit de Dorpsraad zal er gezocht worden naar nieuwe mogelijkheden. Er wordt 
bekeken of er samenwerking gezocht kan worden met Dichterbij (integratie 
inwoners woonachtig bij Dichterbij. Bram gaat in gesprek met Hans L. hierover.  
 

9 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden   
Hans zou reageren naar de individuele burgers die vragen hebben gesteld. Dit 
komt de volgende keer terug.  
 

10 LVC-NET, laatste stand van zaken 
Vraag voor Marieke om met Marian kort te sluiten hoe de 1 euro donatie voor de 
dorpsraad bij de aanbieder opnieuw onder de aandacht gebracht kan worden bij de 
Velpenaren. 
 

11 Actiepunten vorige bijeenkomst 26 april 2016 
Geen bijzonderheden 
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12 Digitale welkomstborden (Bram) 

Het voorstel is om de 3 welkomstborden te voorzien met een vaste plaat met tekst 
met het adres van de website. Aan Johan Oomen zal gevraagd worden hoe dit 
technisch te realiseren. Daarnaast zal een email naar alle verenigingen uit gaan om 
te inventariseren of er behoefte is aan een digitaal informatie bord in Velp 
(lichtkrant). Hierbij is het wel belangrijk dat de website gepimpt wordt en bekeken 
wordt of er een evenementensite opgezet kan worden. Bram gaat zich hierin 
verdiepen. 

 
13 Rondvraag 

-- 
 

14 Sluiting 
 

 

 

 


