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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:            Dinsdag 20 september 2016 

Aanwezig:       Bram, Suzanne, Marieke, René, Jack, Robert 

Afwezig:  Hans L, Jochem, Hans W 

Agenda 

1 Opening 
2 Overleg met directeur en leerlingenraad St. Jozefschool 
3 Mededelingen/ingekomen stukken 
4 Notulen 12 juli 2016 
5 Voorbereiding Bewonersavond 
6 Oud papier inzameling (Bram/ Hans L.) 

7 Disco, jeugd en 60/70/80’s 2016 

8 Actiepunten vorige bijeenkomst 12 juli 

9 Digitale welkomstborden (Bram) 

10 Rondvraag 

11 Sluiting 
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1 Opening 
 

2 Overleg met leerlingenraad (voorheen mediatoren) en de directeur van de Verrekijker 
Meine, Lara, (groep 8), Anne en Laura (groep 7) en Piet de Jong (directeur van St.Jozef in 

Velp en Krekel in Reek) en de Dorpsraad stellen zich voor. Piet geeft aan zich zorgen te 

maken over het bestaansrecht van de school qua aantallen leerlingen.  

In het gebouw van de Breede Schoool zijn een aantal organisaties onder gebracht namelijk: 

Onder de boompjes (opvang) en de Lange wapper (opvang) voor kinderen met een 

verstandelijke beperking. Sinds januari 2016 beginnen alle kinderen van het 

Asielzoekerscentrum op de St. Jozef en van hieruit worden ze dan naar andere scholen in 

Grave geplaatst (het afgelopen jaar zijn dit 10 kinderen geweest).  

De leerlingenraad bemiddelen vaak bij conflicten die leerlingen zelf niet op kunnen lossen. 

Ze kunnen hierbij altijd een beroep doen op de leerkrachten. Ze hebben van Piet binnen de 

school een verantwoordelijkheid gekregen om mee te denken met bv. een andere manier te 

vinden op een rapport op te stellen.  

De leerlingeraad en Piet geven de volgende belangrijke zaken aan voor hun school: 

 

- Er is geen bewegwijzering/schoolzoneinrichting in de Tolschestraat (hoofdingang en 

  ingang Lindenplein), zoals in de gemeente Grave.  

- Er is overlast op het parkeerterrein van de St. Jozefschool, dit is voornamelijk van de auto 

  rondrijdende jeugd. De gemeente Grave is hiervan op de hoogte. Henk Willems is de 

  contactpersoon vanuit de gemeente. De school is bezig om het Brabant Verkeersveilig- 

  heidslabel te halen.  

- Ook wordt aangegeven dat er te hard wordt gereden op de Tolschestraat. 

3 Mededelingen/ingekomen stukken 
- Aanbod en instructie van Oppi, een (app) instrument om de mening en visie van burgers 

te peilen. Bram gaat onderzoeken of dit door de Dorpsraad gebruikt kan worden.  
- De biljartvereniging Trefzeker heeft de afgelopen 3 jaar de nieuwjaarsbijeenkomst 

georganiseerd. Elk jaar hebben zij de opkomst zien afnemen. In de jaarvergadering van 
de biljartvereniging is besloten om er geen tijd meer in te stoppen, waarbij 
geconstateerd is dat er kennelijk geen behoefte aan is.  

- E-mails burgers over speeltuin Bronckhorstdeze meningen worden terug gekoppeld 
naar Jeroen door Suzanne (zie actielijst) 

- Suzanne heeft overleg gehad met Jeroen Verhagen over de wijzigingen van het 
Speeltuinplan in Velp. Suzanne koppelt terug zodra hier meer duidelijkheid over is  

- Stand LVC-net; in februari 2017 komt meer bekendheid over het uitrollen van een 
glasvezelnetwerk van LVC-net.  

- Hans W. heeft bij de Gemeente Grave de vraag neer gelegd welke eisen en 
beschikbare locaties er zijn om 10 WhatsApp buurtpreventieborden te plaatsen in Velp.   
 

4 Notulen 12 juli 2016 
Notulen zijn goedgekeurd. 
 

5 Voorbereiding Bewonersavond 
Er is vandaag een flyer rond gegaan met informatie en een uitnodiging over de 
bewonersavond in combinatie met informatie over de Discoavond. 
De buurtvereniging de Heikant heeft aangegeven dat ze de ontwikkelingen van het AZC 

volgen. Ze zijn vooral benieuwd wat voor een invloed de activiteiten in de oude gebouwen 

op het terrein voor de omwonenden zullen betekenen. Wat brengt de toekomst van het AZC 

voor met name de omwonenden.  Misschien geldt dit voor meerderen bewoners van Velp?  
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Verder blijft voor hen de verkeersveiligheid van de Bossche baan en met name de 

verkeerslichten bij ABC en de kruising Generaal de Bonsweg een item. Dit vooral voor de 

kinderen en jeugd vanuit de Heikant die fietsend naar school gaan. 

Vanuit het Keerpunt 2010 hebben Hennie Bongers, Ben Litjens en Nel Schuts ons gewezen 

op het besluit dat is genomen over de aanleg van grasbetonstenen.  Ter herstel/verbetering 

van de bermen van de wegen in Midden-Velp: Lageweg; Hoogveldscheweg; Pastoriestraat 

en Grippensteinschestraat is deze kostenpost opgenomen in de begroting 2017-2020. Bij 

de behandeling van deze Kadernota op 12 juli j.l. is door de raad unaniem een motie 

aangenomen van de coalitie om deze werkzaamheden bij voorkeur in 1 jaar dan wel in 2 

jaar te realiseren, zulks in verband met de aanvang naar alle waarschijnlijkheid in 

2017/2018 van de reconstructiewerkzaamheden aan de N 324.  

Voor het overleg met B & W om 19:00 uur worden de volgende onderwerpen 

gesproken; 

- Subsidiebeleid 

- Stand van zaken Parkeerbeleid de Eek 

- Status N324 

- Sluiting Trefpunt 

- Signalering schoolbewijzering St. Jozefschool 

De bedoeling is dat we aan de hand van 4 stellingen de mening en visie van de Velpse 

burger kunnen peilen op de bewonersavond. 

- Het Trefpunt kan volledig gedraaid worden met vrijwilligers 

- De gemeenschapsactiviteiten in Velp dienen op 1 locatie plaats te vinden 

- Verenigingen met de meeste leden of gebruikers moeten het grootste belang krijgen in 

het Trefpunt 

- Velpenaren zijn bereid om marktconforme prijzen te betalen om het Trefpunt open te 

houden 

- Het Trefpunt is enkel bedoeld voor activiteiten op initiatief van een Velpse vereniging 

- Alle gebruikers van het Trefpunt zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van de 

huisregels en het beheer 

- Voor Velp is het Trefpunt overbodig  

 

6 Oud papier inzameling (Bram/ Hans L.) 

Hans L. heeft contact gehad met het bedrijf dat de container bij Dichterbij plaatst. Het blijkt 

niet rendabel om met deze organisatie een oudpapiercontainer op het terrein van de 

Binckhof te exploiteren.  

Er is in april jl. een aanbesteding geweest bij de gemeente Grave dat de Muziekvereniging 

weer voor 4 jaar het oud papier in mag zamelen in Velp.  

Bram neemt contact op met de gemeente wat de afspraken zijn om oud papier te 

verzamelen. Daarnaast wordt gevraagd aan papierhandel van Munster wat het kost om een 

container te plaatsen en wat de papierkiloprijs is.  

 

 



Dorpsraad Velp 2016 

 
Pagina 4 

 

  

 

7 Disco      Jeugd en 70/80/90’s 2016 

De kinderdisco start op 1 oktober weer en op 8 oktober is de “70-80-90’s-Party weer van 

start. De kinderdisco komt gemiddeld rond de 25 personen.  

Flyer van de Partydisco is vandaag rond gestuurd.  

 

8 Actiepunten vorige bijeenkomst 12 juli 

Robert 

 Wendy Huijbers, start traject deskundigheidsbevordering komt volgende keer terug  
opnieuw email verstuurdWordt gebeldmoet nog gebeuren 

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

 Jos Manders bellen om te informeren naar de vaste activiteiten die er zijn in Velp en deze 
doorgeven aan Bramstaat voor volgende keer gepland 

 Plaatsen foto’s en aandachtspunten website van Dorpsraadleden staat voor volgende 
keer gepland  

 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 Maarten is op de hoogte, wordt teruggekoppeld 
met Robert 

 
 

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 snelKomt 

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.--> `de 3 onderdelen in het midden worden vervangen door 

1 grote roestvrijstalen plaat, wat Johan kan maken. Voor een begroting van € 500,- per 

bord kunnen de borden worden aangepast en worden de welkomstborden schoon 

gemaakt. Dit wordt goed gekeurd en Bram gaat dit verder met Johan Oomen regelen.  

 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 analysezie punt 6  

 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 hier zijn een aantal reacties op gekomen, waarbij is aangegeven dat ze 

zich zorgen maken dat het geen “ andere bestemming”  krijgt. Als het bankje blijft staan, 

zijn er echter geen bezwaren tegen. Suzanne neemt dit mee in het gesprek met Jeroen 

Verhagen.  

http://www.ditisvelp.nl/
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Hans W. 

Hans draagt zorg voor de whatsappborden voor de buurtpreventie is geregeld 

 

9 Digitale welkomstborden (Bram) 

Een digitaal welkomstbord is financieel niet te realiseren, dus dit idee wordt op de lange 

termijn geschoven.  

 

10 Rondvraag 

- Bram wil de volgende keer een onderwerp op de agenda; het gebruik van de Deelauto van 

Dichterbij 

 

11 Sluiting 

 

 

Actiepunten voor dinsdag 25 oktober 

 

Bram  

-  Bram gaat onderzoeken of OPPI door de Dorpsraad gebruikt kan worden om de 

mening en visie van de Velpse inwoner te peilen. 

- Bram maakt kosten-baten analyse voor oud-papier 

- Bram geeft Johan Oomen opdracht voor “oppimpen” welkomstbord 

Suzanne 

- Suzanne neemt de mening van de Bronckhorst over het speeltuintje mee in het gesprek 

met Jeroen Verhagen.  

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 snelkomt volgende keer terug. 

 
 
 
Robert 

- Wendy Huijbers, start traject deskundigheidsbevordering komt volgende keer terug 
opnieuw email verstuurdWordt gebeldmoet nog gebeuren 

- Email naar de Velpse bewoners om te vragen of er behoefte is aan een digitaal 
informatiebord i.p.v. de huidige welkomstborden staat voor volgende keer gepland 

- Jos Manders bellen om te informeren naar de vaste activiteiten die er zijn in Velp en 
deze doorgeven aan Bramstaat voor volgende keer gepland 

- Plaatsen foto’s en aandachtspunten website van Dorpsraadleden staat voor 
volgende keer gepland  

- Contact Meike Stortelder over presentatie Veiligheid 29 september 

 


