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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 
        
Datum:            Dinsdag 18 april 2017 
Aanwezig:      Jack, Jochem, Hans W, Wendy, Marieke, Robert 
Afwezig:  René, Suzanne, Hans L. 

Agenda 
  

1 Opening 
2 Welkom Tine Opsteegh 
3     Notulen 21 maart 2017 
4     Mededelingen/ingekomen stukken 
• Oplaadpunt elektrische auto (zie bijlage email) 
• Bijeenkomst 24 april Raad van Inspiratie (Jochem) 
• Aanvraag subsidie 2018 
• Stvz. stichting beheer Trefpunt 

5     Koningsdagcomité. 
6     Dorpsfeest Trefpunt (Suzanne) 
7     Overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het groen (update Hans, zie 

email) 
8    Actiepunten vorige bijeenkomst 
9 Rondvraag 
10  Sluiting 
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1 Opening 

 
2 Welkom Tine Opsteegh 
Tine heeft het idee om in Velp per adres iets van verlichting aan te kopen, zodat de 
eigenaar verantwoordelijk is voor het ophangen hiervan. Hiervoor kan subsidie 
aangevraagd worden. Tine denkt aan een paal met een haak eraan, waaraan je een 
kerstboom van tempex of hout met gaten erdoorheen met lichten erin kunt hangen. Dit kan 
dan voor meerdere festiviteiten gebruikt worden.  
Hans en Robert maken een opzetje voor een email aan de buurtverenigingen En sturen die 
door naar Tina Opsteegh, waarop liefhebbers hun ideee kunnen mailen of bellen naar Tina. 
(telnr: 0486-830000 of 06-46100091) 
De aanvraag voor subsidie hiervoor dient voor 1 juli 2017 binnen te zijn.   
Wij sturen een email rond naar de buurtverenigingen met het verzoek om 1 vertegenwoord-
iger te regelen voor een werkgroep verlichting/aankleding straat.  

 
3 Notulen 21 maart 2017 

Na een aantal tekstuele aanpassingen worden de notulen goed gekeurd.  
 

4     Mededelingen/ingekomen stukken 
• Oplaadpunt elektrische auto (zie bijlage email) 

Wat ons betreft een prima locatie, Dichterbij heeft laten weten ook geen bezwaar te 
hebben tegen de plek.  

• Bijeenkomst 24 april Raad van Inspiratie (Jochem) 
Jochem gaat hier heen. De bedoeling is dat ze Grave voor 2020 tot de top 5 van de 
historische steden kan behoren.  

• Aanvraag subsidie 2018 
Jochem heeft de aanvraag ingediend bij de gemeente. 

• Stvz. stichting beheer Trefpunt 
Johan Hoefnagel en Jos Domhof zijn bezig met een voorstel, dat op 9 mei met de 
werkgroep besproken gaat worden.  

 
5 Koningsdagcomité 

Na een korte samenwerking met “Grave Helpt”, is besloten dat het Koningsdagcomité 
alleen verder gaat met de organisatie. De huidige voorzitter (Johan Hoefnagel) en 
penningmeester (Harald van Soest) hebben besloten om na Koningsdag te stoppen 
met de werkzaamheden voor deze vereniging. Marieke Hoefnagel heeft zich gemeld als 
nieuwe voorzitter en Jochem Jacobs zal de taak als penningmeester op zich nemen.  
Suzanne en Wendy zijn volop bezig in de organisatie voor voetballen en volleyballen, 
springkussen en oud-hollandse spelen, boogschieten, etc… 
 

6 Dorpsfeest Trefpunt (Suzanne) 
Komt de volgende keer terug, daar Suzanne niet aanwezig is.  
 

7 Overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het groen (update Hans, zie 
email) 
Hans en Wendy en René zijn naar de bijeenkomst geweest.  Er is een email naar de 
wethouder en Nico Heere gestuurd met vragen. We wachten de reactie van hen af.  
 
 
 
 

8  Website (Wendy) 
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Wendy heeft de website opgepimpt en veel activiteiten in Velp ingevoerd. Wendy wil 
kijken of ze over kan gaan naar een andere internetserver. Wendy gaat met Bram in 
contact of ze www.ditisvelp.nl kan en mag verwijderen. Bram heeft deze website 
opgebouwd en blijkt door een leek lastig te onderhouden. 
 

9 Actiepunten vorige bijeenkomst 
Wendy   Suzanne neemt contact op met de gemeente om het hekje bij de 
zaalheuvel/hegveld te gaan regelen à  
Wendy gaat dit overnemenàWendy heeft een afspraak met Ruud Verhaegen en met 
Hans Liebers voor de veiligheid van school, waarna ze bovengenoemd punt ook gaat 
bespreken.  
 
Hans Begin april gaan Nico Heeren samen met wethouder Daandels met Rene en 
Hans de plannen groenbeheer bekijken --> zie punt 7 
 

10 Rondvraag 
Jochem    
De werkgroep gaat aan de gemeente het geld vragen om de borden te financieren. De 
kosten van het raamwerk en plaatsing zou dan komen voor de Dorpsraad. De eerste 3 
jaar zijn de borden verzekerd, ook tegen vandalisme. De leveranciers van de borden 
leveren een levenslange update en zijn te bedienen via een telefoonapp. Ook wordt er 
gesproken om het geld van het onderhoud te financieren via reclame op het framewerk.  
 

11 Sluiting 
 
Actiepunten bijeenkomst 18 april voor 23 mei 2017 

 
Hans 

-Wij sturen een email rond naar de buurtverenigingen met het verzoek om 1 
vertegenwoordiger te regelen voor een werkgroep verlichting/aankleding straat.  
-Reactie Nico Heeren en wethouder Daandels  


