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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 
        
Datum:            Dinsdag 25 Oktober 2016 
Aanwezig:        Suzanne, René, Jochem, Hans W, Robert 
Afwezig:  Hans L, Marieke, Jack, Bram 

Agenda 

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 

-informatiebijeenkomst subsidiestelsel 17 oktober  
3 Notulen 23 september 2016 
4 Buurtapps koppelen/wijkagent André Derksen 
5 Speeltuin Zaalheuvelweg 
6 Update verkeersveiligheid pastoriestraat en schoolzone tolschestraat 
7 Terugkoppeling gesprek wethouder 
8 Terugkoppeling Bewonersavond, vervolg beheer Trefpunt/Stichting Beheer 
9 Toekomstvisie Velp (zie bijlage) 
10 Oud papier inzameling (Bram/ Hans L.) 
11 Disco, jeugd en 60/70/80’s 2016 
12 Actiepunten vorige bijeenkomst  
13 Rondvraag 
14 Sluiting 
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1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 

• Informatiebijeenkomst subsidiestelsel 17 oktoberàRené en Jochem zijn hier 
namens de Dorpsraad geweest. Er zijn 2 verschillende soorten subsidie:  
*Contractsubsidieà vast bedrag voor activiteiten of werkzaamheden voor langere 
tijd.  
*Ledensubsidieà is afhankelijk van het aantal leden dat een vereniging heeft. De 
subsidie voor de carnavalsverenigingen zijn geschrapt, behalve voor de jeugdleden. 
Onder de 10 leden krijg je geen subsidie meer van de gemeente Grave. Een 
stichting heeft geen leden, dus zal een contractsubsidie dienen te hebben voor een 
financiële bijdrage. De gemeente is bezig om te bekijken om nog een extra potje 
beschikbaar te stellen voor innovatieve activiteiten/stimuleringssubsidie van een 
vereniging. Dit is echter nog niet zeker. Er was een bezuinigingsronde 
aangekondigd voor 2017, maar deze gaat in zijn geheel niet door.  

• Jochem dient uiteindelijk de voorgestelde subsidieaanvraag 2017 in bij de 
gemeente. We krijgen nu elk jaar  € 3500,- aan iDOP-subsidie.  

• Hans L. zal niet meer elke bijeenkomst aansluiten. Afhankelijk van de agenda of op 
verzoek zal hij aanwezig zijn op het overleg.   

 
3 Notulen 23 september 2016 
Geen opmerkingen 

 
4 Buurtapps koppelen/wijkagent André Derksen 
De buurtvereniging de Zaalheuvel, Heikant, Bronkhorst en Tolschot hebben nu een 
buurtapp. Het voorstel is om deze verschillende buurtapp’s met elkaar te delen. Suzanne 
gaat dan ook de buurtverenigingen vragen wat ze ervan vinden en of ze een WhatsApp-
bord willen in de wijk. Suzanne gaat contact opnemen met Andre Derksen, de wijkagent en 
hem vragen welke rol hij kan en wil spelen in deze.   

 
5 Speeltuin Zaalheuvelweg 
Vandaag is een tafeltennistafel geplaatst op het speelveldje, kosten zijn € 650,-. De 
schommel en een klimpaard zijn mee genomen. Het duikelrekje komt terug, deze laatste 
zijn allen op kosten van de gemeente Grave. De gemeente is ook bezig om een hekje te 
plaatsen bij de brandgang bij de zaalheuvel/vetwei, in verband met verkeersveiligheid voor 
kinderen die hier uit komen rennen of fietsen.  

 
6 Update verkeersveiligheid pastoriestraat en schoolzone tolschestraat 
De situatie bij de pastoriestraat (oversteken fietsers) zal opnieuw bekeken worden. Er is nu 
een telling van het verkeer vanuit de gemeente op deze weg. Mede op verzoek van de 
basisschool komen er schoolzoneborden en gekleurde hekjes bij de kruisingen.  
 
7 Terugkoppeling gesprek wethouder 
Zie verslag Maarten Vincent en de al reeds gemaakte notulen van deze vergadering. 

 
8 Terugkoppeling Bewonersavond, vervolg beheer Trefpunt/Stichting Beheer 
Het commentaar op de stellingen van de bewonersavond is besproken en bij elkaar 
gebracht. De volgende stap wat ons betreft is het samenstellen van een werkgroepje die 
uiteindelijk een voorstel maakt voor de 2e bijeenkomst waar we alle Velpse bewoners weer 
opnieuw voor gaan uitnodigen. 
Van hen zal het volgende worden verwacht: 
- Oriënteren op een locatie (door Jan Selten uitgekozen) alwaar we met het bestuur/beheer 
in gesprek gaan over organisatorische zaken rondom een gemeenschapshuis 
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- 1 bijeenkomst (avond) om deze ervaringen bijeen te brengen en te werken aan een 
 voorstel voor de 2e bijeenkomst voor de Velpse bewoners. 
 

Bij de 2e bewonersbijeenkomst is het de bedoeling om het voorstel van de werkgroep 
beheer Trefpunt te bespreken en een stichting beheer Trefpunt samen te stellen. 

 
Voor het formeren van deze werkgroep zal ieder Dorpsraad lid uit zijn groepje van de 
bewonersavond van 29 september waar de stellingen zijn besproken, 2 mensen persoonlijk 
benaderen om in dit werkgroepje plaats te nemen. Uiteraard zoeken we mensen die een 
positieve constructieve bijdrage kunnen leveren en echt mee kunnen en willen denken over 
het toekomstig beheer van het gemeenschapshuis. 
We gaan ervan uit dat we een groepje van 8 mensen voor het werkgroepje overhouden. 
 
9 Toekomstvisie Velp (zie bijlage) 
Hans heeft een opzetje gemaakt over onze toekomstvisie. De vraag is aan iedere 
portefeuillehouder of deze een stukje willen schrijven en aanleveren bij Suzanne hierover.  
Suzanne zal dit samen voegen tot een strategisch beleidsplan, wat de volgende keer terug 
zal komen.  
 
10 Oud papier inzameling (Bram/ Hans L.) 

Wordt de volgende keer terug gekoppeld.  
 
11 Disco, jeugd en 60/70/80’s 2016 

• Het was een geslaagd 60/70/80’s feest, door de geringe opkomst is er licht verlies 
geleden, waardoor het de vraag is of het volgend jaar nog doorgang zal kunnen 
vinden.  

• Bij de jeugddisco is de afgelopen keer een terugloop in deelnemers gezien. We 
zoeken een nieuwe DJ en hulpouders die uitgenodigd zijn (via een flyer) om mee te 
denken en helpen. Suzanne zal de leerlingenraad benaderen om deze te betrekken 
bij de Disco-organisatie. 

 
12 Actiepunten vorige bijeenkomst  

Bram  

-  Bram gaat onderzoeken of OPPI door de Dorpsraad gebruikt kan worden om de 
mening en visie van de Velpse inwoner te peilen.-->ivm afwezigheid komt dit volgende 
keer terug 

- Bram maakt kosten-baten analyse voor oud-papierà wordt vervolgd met Hans L. 
- Bram geeft Johan Oomen opdracht voor “oppimpen” welkomstbordà afgehandeld 

Suzanne 

- Suzanne neemt de mening van de Bronckhorst over het speeltuintje mee in het gesprek 
met Jeroen Verhagenà afgerond 

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 snelàkomt volgende keer terug. 
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Robert 

- Wendy Huijbers, start traject deskundigheidsbevordering komt volgende keer terug 
opnieuw email verstuurdàWordt gebeldàAfgehandeld, uitnodiging is beantwoord. 2 
mensen van de Dorpsraad gaan naar de workshop.  

- Email naar de Velpse bewoners om te vragen of er behoefte is aan een digitaal 
informatiebord i.p.v. de huidige welkomstbordenà staat voor volgende keer geplandà 
Jochem gaat met wijkraad Escharen om de tafel om te kijken hoe zij de digitale borden 
gaan betalen.  

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

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

- Contact Meike Stortelder over presentatie Veiligheid 29 septemberà hier wordt een 
aparte bewonersavond voor georganiseerd, wordt vervolgd.  

13 Rondvraag 
- Ledenlijst aanpassen op websiteàRobert  
- Mailtje naar alle verenigingen over de beëindiging van de organisatie van de 

nieuwjaarsbijeenkomst door de Biljartclub, met de vraag of iemand deze bijeenkomst 
dit jaar wil organiseren.  

- Er komt een beschrijving van Fixi op onze website, zodat burgers gemakkelijk zaken 
bij de gemeente aan kunnen geven.  

- Rene de pastor wordt gevraagd om nog een keer te kijken naar de kerstverlichting. 
 

14 Sluiting 

 
Actielijst 22 november 
 
 

Allen 
De vraag is aan iedere portefeuillehouder of deze een stukje willen schrijven voor 
strategisch jaarplan 2017 en aanleveren bij Suzanne.  
 
Jochem 
Jochem gaat met wijkraad Escharen om de tafel om te kijken hoe zij de digitale borden 
gaan betalen.  

 
Robert 

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

- Mailtje naar alle verenigingen over de beëindiging van de organisatie van de 
nieuwjaarsbijeenkomst door de Biljartclub, met de vraag of iemand deze bijeenkomst 
dit jaar wil organiseren.  

Bram 

- Aanleveren foto’s voor plaatsing website 
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- Bram gaat onderzoeken of OPPI door de Dorpsraad gebruikt kan worden om de 
mening en visie van de Velpse inwoner te peilen.-->i.v.m. afwezigheid komt dit 
volgende keer terug 

- Oud papier inzameling (Bram/ Hans L.) 
 

Suzanne  

- BuurtappàSuzanne gaat de buurtverenigingen vragen of ze de buurtapp willen delen 
en of ze een WhatsApp-bord willen in de wijk. Suzanne gaat contact opnemen met 
Andre Derksen, de wijkagent en hem vragen welke rol hij kan en wil spelen en deze.   

- Suzanne zal de leerlingenraad benaderen om deze te betrekken bij de Disco-
organisatie. 

- Suzanne zal dit samen voegen tot een strategisch beleidsplan, wat de volgende keer 
terug zal komen.  
 

Hans 

Update verkeersveiligheid pastoriestraat 

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 snelàkomt 
volgende keer terug. 

 

 


