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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:            Dinsdag 12 juli 2016 

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

Gast:               Jan Selten (gemeente Grave), Marian van Thiel (LVC-net) 

Afwezig:  Jochem 

Agenda 

1 Opening 
2 Welkom Jan Selten (gemeente, gemeenschapsaccomodaties) 
3 Mededelingen/ingekomen stukken 
4 Notulen 21 juni 2016 
5 Oud papier inzameling (Bram/ Hans L.) 

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

7 LVC-NET, laatste stand van zaken (Marieke) 

8 Actiepunten vorige bijeenkomst 21 juni 2016 

9 Digitale welkomstborden (Bram) 

10 Rondvraag 

11 Sluiting 
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Agenda 

1 Opening 
 

2 Welkom Jan Selten (gemeente, gemeenschapsacoomodaties) 
Jan gaat bij CGM over de gemeenschapsaccomodaties en heeft het beleid van de 
gemeente Grave voor de toekomst van deze accommodaties op het gebied van 
financiering en beheer hierover weer gegeven.   
Er wordt een werkgroepje geformeerd van Marieke, Suzanne en Robert om een plan van 
aanpak te bedenken hoe hiermee om te gaan.  

 
3 Mededelingen/ingekomen stukken 

- René heeft een gesprek gehad met Piet de Jongh van Optimus, de directeur van 
de Breede School. Er is voorgesteld dat de leerlingenraad op 20 september bij de 
bijeenkomst van de Dorpsraad langs komt. Dit zodat de leerlingenraad vragen kan 
stellen aan de Dorpsraad, de ideeën die ze hebben mee te nemen en om ze de 
gelegenheid te geven om een rondleiding te geven in de Breede school. Onze 
bijeenkomst van de Dorpsraad start dan om 19:00 uur op de Verrekijker. René sluit 
dit nog kort met Piet.  

- Het is nog niet duidelijk wat de gemeente Grave dit jaar precies wil met de 
wijkschouw in Velp op 29 september. Er wordt een email naar Maarten Vincent 
gestuurd met deze vraag. Onze bedoeling is dat de Dorpsraad een uur met B & W 
om de tafel gaan zitten en hierna wethouder Henisch bij de bewonersavond komt te 
zitten in verband met het onderwerp die avond.  
 

4 Notulen 21 juni 2016 
Zijn goed gekeurd. 
 
 

5 Oud papier inzameling (Bram/ Hans L.) 

Bram en Hans L. komen volgende week bij elkaar om het hierover te hebben, is nog 

niet gebeurd.  

 

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

Er zijn in totaal 3 reacties gekomen van Velpse burgers, waarbij een aantal zaken zijn 

aangegeven:  

- Hard rijdende auto’s van uit de uitgang Binchof (nabij verkeersdrempel). 1 bewoner 

vraagt om felgekleurde palen bij de school, die vaker gebruikt worden nabij 

scholen.  

- Gevaarlijke verkeerssituatie bij de uitgang van het Binckhofterrein – Lindenplein. Er 

wordt aangegeven dat het gevaarlijker is geworden door het plaatsen van het 

perkje.  

- Op de bronchorstweg wordt steeds vaker geparkeerd op het fietspad, zodat fietsers 

moeten uitwijken.   

Er is een reactie van de gemeente grave over de situatie bij de kruising pastoriestraat 

/kruisbeeld.  

Alle bovengenoemde punten worden door Hans in een gesprek met de 

gemeenteambtenaar na de vakantie doorgenomen en hierbij wordt gevraagd naar het 

standpunt van de gemeente hierin.  
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Suzanne heeft met Jeroen van Hagen van het speelplan de speeltuin bekeken in Velp. 

Jeroen van Hagen gaat in een begroting aangeven wat de kosten zijn en komt hierop 

terug. In Mill staat nog een pingpongtafel die wellicht door Velp overgenomen kan 

worden. De bedoeling is dat er hiernaast 1 toestel komt  waarbij een “duikelrekje”, 

schommel en een klimrek in gecombineerd kan worden, als vervanging van 

“bestaande afgeschreven toestellen”.  

Bram vraagt na bij de bewoners van de Bronckhorstweg of ze bezwaar hebben als het 

speeltuintje aldaar opgedoekt wordt of dat ze ideeën hebben voor een andere 

bestemming. Dit staat namelijk te lezen in het “Speelplan” van de gemeente.  

 

7 LVC-NET, laatste stand van zaken (Marieke) 

Marian van Thiel schuift aan, er hebben zich veel mensen opgegeven en we zijn op de 

goede weg. Naar alle waarschijnlijkheid wordt door het bestuur LVC-net binnen nu en 

2 weken een beslissing genomen of dat de aanleg van het glasvezelnetwerk door gaat 

voor Velp.  

 

8 Actiepunten vorige bijeenkomst 21 juni 2016 

Zie actielijst voor 20 september 

 

9 Digitale welkomstborden (Bram) 

Bram is nog op onderzoek naar alle mogelijkheden die er zijn voor de aanpassing van 
de welkomstborden. Er zal een email naar de Velpse bewoners verstuurd worden om 
te vragen of er behoefte is aan een digitaal informatiebord i.p.v. de huidige 
welkomstborden. Robert zal contact opnemen met Jos Manders bellen om de 
bevindingen tot nu door te nemen en om te informeren naar de vaste activiteiten die er 
zijn in Velp. Deze geeft hij door aan Bram voor plaatsing op onze nieuwe evene-
mentenwebsite die in aanbouw is.  
 

10 Rondvraag 

Geen 

 

11 Sluiting 

 

Actiepunten voor dinsdag 20 september 

Robert 

 Wendy Huijbers, start traject deskundigheidsbevorderingkomt volgende keer 
terug opnieuw email verstuurdWordt gebeld 

 Email naar de Velpse bewoners om te vragen of er behoefte is aan een digitaal 
informatiebord i.p.v. de huidige welkomstborden. 

 Jos Manders bellen om te informeren naar de vaste activiteiten die er zijn in Velp en 
deze doorgeven aan Bram.  

 Plaatsen foto’s en aandachtspunten website van Dorpsraadleden. 

 Email naar Maarten Vincent over bedoeling van 29 september wijkschouw. De 
bedoeling is dat we enkel met B & W om de tafel gaan zitten en hierna wethouder 
Henisch vragen om bij de bewonersavond te komen zitten.  
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Hans L  

 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 L. geeft aan dat Dichterbij naarstig op zoek is naar cliënten 

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

de wethouder Henisch.--> Er zijn momenteel 2 cliënten die het onderhoud doen en dit 

gaat  niet zo snel. Komt volgende keer terug. 

Bram 

 Johan Oomen kijkt hoe de welkomstborden technisch aangepast kunnen worden en 

wat dit gaat kosten. Daarnaast zal een email naar alle verenigingen uit gaan om te 

inventariseren of er behoefte is aan een digitaal informatie bord in Velp 

(lichtkrant).  Bram zoekt iemand die de evenementenwebsite (www.ditisvelp.nl) op kan 

zetten en zodanig in kan richten dat we hem zelf bij kunnen houden.--> komt terug. 

 Er wordt bekeken of er samenwerking gezocht kan worden met Dichterbij (integratie) 

en de Dorpsraad over inzameling oud papier. Bram is in gesprek met Hans L. hierover 

en maakt een kosten-baten analysewordt doorgeschoven naar 20 september.  

 Bram vraagt na bij de bewoners van de Bronckhorstweg of ze bezwaar hebben als het 

speeltuintje opgedoekt wordt of dat ze ideeën hebben voor een andere bestemming 

van de gemeentegrond.  

 

Hans W. 

 Hans draagt zorg voor de whatsappborden voor de buurtpreventie.  

 

 

http://www.ditisvelp.nl/

