
Dorpsraad Velp 2016 

 
Pagina 1 

 

  

 

 

Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:            Dinsdag 21 juni 2016 

Aanwezig:       Bram, Hans W, Hans L, Suzanne, Marieke, Robert 

Afwezig:  Jochem, René, Jack 

Agenda 

1 Opening 
2 Welkom Jan van Tiel (SGOG, behoefte/vragen ouderen) 
3 Mededelingen/ingekomen stukken 
4 Notulen 31 mei 2016 
5 Evaluatie bijeenkomst wijk- en dorpsraden (Jochem) 
6 Oud papier inzameling (Bram/ Hans L.) 

7 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden  (Hans) 

8 LVC-NET, laatste stand van zaken 

9 Actiepunten vorige bijeenkomst 31 mei 2016 

10 Digitale welkomstborden (Bram) 

11 Rondvraag 

12 Sluiting 
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1 Opening 
 

2 Welkom Jan van Tiel (SGOG, behoefte/vragen ouderen) 
Jan geeft aan dat de SGOG de behoeftes van de ouderen in Velp goed in kaart heeft. 
Ze weten wat er leeft en de ouderen weten de SGOG goed te vinden. SGOG heeft 
regionaal overleg en gezamenlijke activiteiten met Sociom en Ons Welzijn. SGOG is 
een stichting van gemeente Grave met afgevaardigden van KBO, Zonnebloem, Sociaal 
domein, Katrinahof, Ouderenadviseurs en meer bewegen voor ouderen. Het voordeel 
dat SGOG gekozen heeft om te vallen onder oud-Rigom (nu Ons Welzijn), is o.a. dat 
ze kunnen putten aan een grote pool aan vrijwilligers.  
Diensten zijn o.a. boodschappen voor mensen die zelf niet meer kunnen, eenzaam 
zijn, taxivervoer voor mensen die ondersteuning nodig hebben. In gemeente Grave is 
een coördinator (vrijwilliger) van SGOG. De behoefte in een dorp om gebruik te maken 
van een dienst is minimaal. Het afgelopen jaar zijn in Velp 9 vragen gesteld door 
burgers, die het SGOG met ondersteuning van vrijwilligers heeft opgepakt.  
Het idee van Jan is om in Velp een coördinator te zoeken waar alle vragen terecht 
kunnen, met een eigen vrijwilligerspool (2 a 3 mensen) waaruit je kunt putten. Dit om 
drempelverlagend te werken, omdat die coördinator dan bekend is.  
Jan gaat nadenken en kijken binnen Velp of er geschikte mensen zijn voor de functie 
van coördinator. Hierna is het de bedoeling dat er vrijwilligers worden gezocht.  
Jan geeft aan dat hij van mening is dat het voor ouderen goed is geregeld in Velp en er 
geen behoefte is aan een zorgcoöperatie, omdat ook hier weer nadelen aan zitten qua 
continuïteit.  
Jan vertelt dat ze met het huidige budget hun activiteiten bij verschillende gebouwen 
hebben onder gebracht.  
 

3 Mededelingen/ingekomen stukken 
- Hans heeft een vraag gesteld over het aanbrengen van grasbetonstenen in de berm. 

De gemeente (Tiemen Bronsema) heeft laten weten dat ze in de kadernota van 2017 

middelen aan de raad zal vragen om in de periode 2018-2020 fasegewijs grasbeton-

stenen aan te leggen langs de Hoogveldscheweg, Pastoriestraat, Grippensteinsche-

straat en Lageweg in Velp. Middels de kadernota kan de raad zich uitspreken over de 

benodigde investeringen voor de komende jaren en een integrale afweging maken of 

zij hiervoor middelen beschikbaar willen stellen. Totdat er middelen beschikbaar 

worden gesteld voor het aanbrengen van grasbetonstenen blijft de gemeente de 

bermen op traditionele wijze onderhouden.  

- Willem Janssen laat het volgende weten op de vraag of er nog een oversteek komt 

over de paterswiel of dat deze wandelroute nog “afgemaakt” wordt:  “Het is inderdaad 

een onderdeel van IGP Velp. Er is wel over gesproken bij IGP om er een oversteek te 

maken door bv. een pontje maar dit voorstel heeft het niet gehaald. Men wilde geen 

"verkeer" was de redenatie achter de grondbult die daar is opgeworpen”  

- Op 8 juni is in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst AZC geweest. Notulen 

zijn rond gestuurd.  

- Maarten Vincent is uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst op 12 juli 2016, dit in 

plaats van 19 juli.  
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- Speelruimteplan: Dit heeft gevolgen voor de speeltoestellen van de bronckhorstweg, 

deze gaan weg, er komt gras dat door de gemeente zal worden onderhouden. Het 

voorstel is om aan de gemeente te vragen om de pingpongtafel voor de Zaalheuvel 

voor rekening van de gemeente te laten zijn, ter compensatie van het weghalen van de 

speeltoestellen op de bronckhorstweg en het uitblijven van investeringen in Velp. 

Suzanne heeft via Ans Vos, secretaris van de Zaalheuvel, een behoeftepeiling gedaan. 

De omwonenden van het speeltuintje willen het liefst de pingpongtafel in de huidige 

speeltuin, omdat de kinderen dan dichtbij de woningen kunnen spelen. 82% van de 

mensen die gereageerd hebben zijn voor.  

Suzanne heeft een email gestuurd naar Jeroen van Hagen, die hierover gaat met de 

vraag om de pingpongtafel te plaatsen. Dit met als doel om de “oudere” jeugd van 10-

18 jaar uit Velp ook een buitenplek te kunnen geven waar ze samen kunnen zijn onder 

het oog van de buurtbewoners. Die plek/mogelijkheid is er nu niet waardoor we zien 

dat jeugd gaat “dwalen”. Er is een kopie van deze email naar Maarten Vincent 

gestuurd. 

- Met Hans L. is gesproken over eventuele samenwerking met de “tuinploeg” van 

Dichterbij. Dit naar aanleiding van een opmerking van dorpsraad Escharen dat zij zelf 

met een budget van de gemeente Grave het onderhoud van het groen rondom de 

school organiseren. Hans geeft aan dat Dichterbij naarstig op zoek is naar cliënten via 

de participatiewet vanuit de gemeente. Hans gaat hierover contact opnemen met de 

wethouder Henisch.  

- Verkoop woningen Dorpshart ? Tijdens de informatieavond was een goede opkomst, 

er zijn echter nog geen concrete aanmeldingen.  

- Opzet wijkschouwOp 12 juli vragen we bij maarten Vincent na hoe de plannen zijn 

m.b.t. het collegebezoek in september. Er is een idee om alleen met de dorpsraad en 

belangstellenden een uur overleg te organiseren met het college.  

- Er zijn veel aanmeldingen bij de Tolschot buurtapp. Er moeten voor alle deelnemende 

buurtverenigingen “WhatsAppalert-borden” besteld worden. Er wordt gekeken of deze 

besteld kunnen worden vanuit het leefbaarheidsbudget. Hans verzorgt de aanvraag en 

legt contact met de verschillende deelnemende buurtverenigingen.  

4 Notulen 31 mei 2016 
Geen opmerkingen, goed gekeurd. 

 
5 Evaluatie bijeenkomst wijk- en dorpsraden (Jochem) 

Jochem is afwezig. De bijeenkomst is positief geweest. Volgend jaar wordt het de 
bijeenkomst georganiseerd door het Estersveld. Verslag volgt van Maarten Vincent. 
 

6 Oud papier inzameling (Bram/ Hans L.) 

De oud-papier container die bij het bushokje staat op het terrein van de Binchof is van 

Reparco en wordt gemiddeld 1x per maand opgehaald en geleegd. De container is 

gewoon open en Velpse inwoners brengen hier ook geregeld hun oud papier naar toe. 

Bram en Hans L, kijken naar de mogelijkheden om een container in beheer van de 

Dorpsraad neer te zetten voor het oud papier van de Velpse inwoners. Het doel 

hierachter is om Velpse inwoners de gelegenheid te geven om via deze container de 

Velpse Dorpsraad en indirect dus de Velpse verenigingen te ondersteunen.   
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7 Reacties op email verzoek om ideeën voor iDOP-gelden  (Hans) 

Er waren 2 reacties  1e bushokjes terugplaatsen aan N324, boschebaan. Hans heeft 

schriftelijk aan provincieloket de vraag gesteld om deze terug te plaatsen bij de 

reconstructie N324. Als 2e de oversteek bij het kruisbeeld pastoriestraat, grippesteinse-

weg voor fietsers. Hans heeft de vraag uitgezet bij Maarten Vincent zodat de gemeente 

hiernaar kijkt, waarbij is mee geven dat wij denken aan een verkeersplateau om de 

snelheid eruit te halen.   

 

8 LVC-NET, laatste stand van zaken 

Tot 1 juli kan je jezelf opgeven voor het LVC-net., tot nu toe behoren de aanmeldingen 

voor het glasvezelnetwerk in Velp tot de middenmoot van de Dorpen. We hebben nog 

een laatste push/sprint nodig om de vereiste procenten te behalen. 

Op zaterdagochtend tussen 10:00-12:00 uur worden de verenigingen die meedoen aan 

de clubkasactie benaderd om deur aan deur de mensen te benaderen die zich nog niet 

aangemeld hebben. Er komt waarschijnlijk nog een laatste mogelijkheid in de vorm van 

een inschrijfavond eind juni, zodat mensen zich nog aan kunnen melden.  

 

9 Actiepunten vorige bijeenkomst 31 mei 2016 

Hans L. nodigt ons uit om met Dichterbij mee te denken over uitbreidingen van 

activiteiten van bewoners die willen integreren in de Velpse gemeenschap--> 

Onderhoud Tuin, mini-camping (maximaal 25 plekken), inzameling oud-papier. 

Zie verder actielijst.  

 

10 Digitale welkomstborden (Bram) 

Bram heeft contact gehad met Johan Oomen. Het idee is om de bestaande constructie 

van de welkomstborden te behouden en hier 3 vaste rvs-platen in te maken, die dan 

bestickerd worden. Er is een domeinnaam aan gemaakt, zodat we een webpagina 

hebben, met alleen de evenementen die in Velp georganiseerd worden. Bram zoekt 

iemand die de evenementenwebsite (www.ditisvelp.nl) op kan zetten en zodanig in kan 

richten dat we hem zelf bij kunnen houden.  

 

11 Rondvraag 

- Tijdens de volgende bijeenkomst 12 juli worden er foto’s gemaakt voor op de website 

zodat er foto’s bij de verdeling van de verschillende onderwerpen (portefeuille) van de 

leden van de Dorpsraad met naam en foto op de website te vinden is. 

 

 

 

 


