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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 
        
Datum:            Dinsdag 23 mei 2017 
Aanwezig:      René, Suzanne, Jochem, Babette, Hans W, Wendy, Marieke, Hans L, Marcel, 

Robert 
Afwezig:  

Agenda 
  

1   Opening 
2   Welkom collega Babette van Hans L. Dichterbij 
3   Notulen 18 april 2017 
4  Mededelingen/ingekomen stukken 
• Geen statushouders in Klooster Velp (Jochem) 
• Stvz werkgroep verlichting (idee Tine Opsteegh) 
• Subsidie voor onderzoek opzetten zorgcoöperatie (Jochem) 
• Stvz oppimpen welkomstborden 
• Stvz Deelauto ?  
• Stvz Digitale borden (Jochem) 
• Stvz nieuwe website-emailadres 
• Reconstructie N-324-overleg gemeente/School, nieuwe in-uitgang zorgresidentie 

   5 Evaluatie bijeenkomst thema-avond Veiligheid 22 mei 
   6  Evaluatie bijeenkomst Beheer Trefpunt 
   7      Evaluatie koningsdag 
   8      Dorpsfeest Trefpunt (Suzanne) 
   9     Terugkoppeling overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het 

  groen (update Hans en René), zie email) 
  10     Actiepunten vorige bijeenkomst 
  11 Rondvraag 
  12   Sluiting 

 
 

  

 

 

 

1    Opening 
 

2    Welkom collega Babette Hans Dichterbij 
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Babette gaat Hans L. vervangen, omdat Hans veel andere taken heeft in de avond. 
Hans blijft op de achtergrond aanwezig en hij en Babette hebben regelmatig overleg. 
Babette werkt al 6 jaar bij Dichterbij in Velp.  
Er zijn een aantal mensen overleden bij Dichterbij de laatste tijd. De zorgplekken zijn 
moeilijk in te vullen en Dichterbij ziet vaker dat mensen met beperkingen en mensen 
die overlast bezorgen in de wijk, weer terug naar het terrein komen. De complexe 
kinderzorg is iets waar veel vraag naar is. Hiervoor gaan in de toekomst een 3-tal 
huizen op het einde van het terrein van Dichterbij komen, alwaar zorg voor kinderen 
geboden kan worden. Er worden mensen die nu nog op een behandelplek wonen bij 
“Stevig”, geplaatst in bestaande boerderijen op het terrein.  
Dichterbij heeft een aantal informatieavonden gehouden met de medewerkers en ze 
willen zichzelf meer laten zien in de wijk en in Velp. Er volgt voor 20 juni een 
uitnodiging voor deze buurt. Op 1 september wordt een kleine Jumbo geopend met wat 
feestelijke activiteiten. Er komt een prijsvraag voor een naam van een nieuw terrein, 
Wendy zal in de jury komen zitten.  
De zorgresidentie is overgenomen door SAOW (samen aangenaam ouder worden) en 
gaat Mariendael heten.  
Dichterbij wil het AC (multifunctioneel centrum) gaan verbouwen of wellicht plat gooien. 
Ze hebben het bedrijf Phidias in de armen genomen waarbij ze anderen willen 
uitdagen om na te denken over de bestemming van het huidige terrein.  
De plannen voor de minicamping gaan wel door, de gemeente staat er ook achter. 
Familie Koolen zou dit gaan exploiteren en dit zou tegenover de school, tegenover de 
grote parkeerplaats komen.  
De papiercontainer gaat verplaatst worden naar achter. Er kan contact opgenomen 
worden met Kees van Boesschoten die deze zaken regelt binnen Dichterbij. In de 
kastanjelaan worden een aantal verbouwingen gerealiseerd. Er komen een aantal 
dagbestedingplekken, maar ook logeerplekken voor kinderen. Dichterbij gaat met het 
MT een leegstaande ruimte in de school betrekken.  
Er is op het moment niets bekend van het beheer van de ruimtes van school. Dit valt 
nu onder Quadrant en dit zou mee genomen moeten worden met de werkgroep 
beheerstichting.  
Rene zal een gesprek regelen met Kees van Boesschoten om te kijken wat we voor 
elkaar kunnen betekenen, als het gaat om het onderhoud van het groen binnen Velp.  

 
3    Notulen 18 april 2017 

Deze worden goed gekeurd. 
 

4  Mededelingen/ingekomen stukken 
• Geen statushouders in Klooster Velp (Jochem) 

Anja Henish heeft aan Jochem aangegeven dat er uiteindelijk toch geen statushouders 
in het klooster komen in Oud-Velp. Dit heeft te maken met de vermindering van de 
stroom statushouders, waardoor er nu toch geen plekken nodig zijn. Marcel geeft aan 
dat er vanuit de buurtvereniging een brief naar de gemeente is geschreven met de 
vraag om een verslag te sturen van de informatiebijeenkomst die door de aannemer 
gemeente werd georganiseerd. Tot op heden hebben ze deze nog niet ontvangen. 
 

• Svz werkgroep verlichting, idee Tine Opsteegh (Jochem) 
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We hebben enkel een reactie gehad van de Buurtvereniging de Zaalheuvel en deze 
zijn niet zo voor versiering per adres, maar ze willen gebruik maken van de houders 
van de vlaggen aan de lantaarnpalen om hier iets aan te hangen zoals in Escharen in 
enkele straten. Tine zal toch kijken of er behoefte is in de wijken om een 
kerstversiering te willen per adres en ze laat dit aan Jochem weten. Jochem tipt de 
pastoor hierover.  

Jochem heeft van de wethouder Henisch begrepen dat het leefbaarheidsbudget op is 
en dit ook niet wordt gevuld.  

• Subsidie voor onderzoek opzetten zorgcoöperatie (Jochem) 
Jochem heeft hier met Anja Henish gesproken en ze zal hier een subsidie voor geven.   
 

• Svz updaten welkomstborden (Hans) 
Hans gaat in gesprek met Johan Oomen over het concretiseren van de afspraken over 
het upgraden van de welkomstborden.  
 

• Svz Deelauto  
De contactpersoon van Hans L. heeft aangegeven dat een deelauto in Velp niet 
rendabel is. Er zou dan een auto in de wijk komen staan met een website waarmee je 
dit zou kunnen reserveren.  
 

• Svz Digitale borden (Jochem) 
Het gesprek met de gemeente is gevoerd. Ze willen wel co-financiering, wellicht op 
basis van reclame, of garant staan voor een lening. Er komt een commissie die over 
het beheer van de digitale borden gaat. De borden kunnen aangesloten worden op het 
stroomnet. Het bedrijf levert zelf de telefoonkaarten voor het aansturen van de 
informatie op de borden en dit gaat 9 euro per jaar kosten. Waarschijnlijk wordt het 
bord bij de tango niet op dezelfde plek geplaatst, in verband met de komst van de 
nieuwe rotonde.  

 
• Svz nieuwe website-emailadres 

We gaan dit met een ieder communiceren via een reply op het emailadres 
dorpsraadvelp@live.nl met een link naar het nieuwe emailadres 
info@dorpsraadvelp.nl. We gaan naar de buurtverenigingen een email sturen om 
zaken te promoten. 
Robert zal deze link en mail versturen. 
 

• Reconstructie N-324-overleg gemeente/School, nieuwe in-uitgang zorgresidentie 
Wendy heeft overleg gehad met de gemeente en school. De rotonde komt een flink 
stuk dichter bij het elektriciteitshuisje.  
De bedoeling is om de “oude ingang” van de zorgresidentie te gebruiken bij de 
Binckhof. Wendy gaat aangeven dat de gemeente dan onderzoek moet gaan doen 
naar de verkeersveiligheid, met name voor de schoolgaande kinderen.  
 

5.      Evaluatie bijeenkomst thema-avond Veiligheid 22 mei 
De opkomst was goed te noemen, rond de 50 mensen. Het verhaal van de brandweer 
en de politie was duidelijk. De powerpointpresentatie van de brandweer zal op de 
website geplaatst worden.  
Bij het Hegveld willen ze ook een buurtwhatsapp in het leven roepen. De wijkagent 
Esther heeft aangegeven dat ze het lastig vindt om in alle buurtwhatsapp groepen te 
zitten. Het idee is om een aparte coördinatoren groep te maken, waar de wijkagent wel 



Dorpsraad	Velp	2017	

	
Pagina	4	

	

	 	

mee kan communiceren, zodat ook groepen whatsapp van buurten aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden.  
Suzanne, Marcel en Marieke gaan in ieder geval plaats nemen in deze groep en 
Suzanne zal dit verder uit zetten.  
Marieke schrijft een stukje over de bijeenkomst van 22 mei. 

 
   6  Evaluatie bijeenkomst Beheer Trefpunt 

Jos Domhof heeft de presentatie verzorgt met het plan die vanuit de werkgroep 
beheerstichting was voorbereid. Er zijn een aantal reacties hierover vanuit het publiek 
gekomen, met name praktische zaken over de haalbaarheid over de inzet van louter 
vrijwilligers voor het beheer van het Trefpunt. Vanuit de werkgroep wordt aangegeven 
dat in een ideale situatie het Trefpunt ook van de Velpse burger is en deze ook 
enthousiast gemaakt dient te worden om er samen iets van te maken. Indien dit 
uitgangspunt niet haalbaar is, zal er gekeken worden naar andere scenario’s, waarbij 
niets uitgesloten wordt. Ook wordt er een vraag gesteld over het schoonmaken van de 
ruimtes na gebruik. Dit dient uiteraard te gebeuren door degene die de ruimte heeft 
gebruikt en indien een gebruiker een ruimte niet schoon oplevert, wordt dit aan de 
beheerder door gegeven die dit verder op pakt. In eerste instantie is het Trefpunt enkel 
voor de Velpse verenigingen.  
Een goed sleutelplan wordt erg belangrijk omdat je hier de belasting op de 
beheerder(s) behoorlijk kunt beperken. Het is de bedoeling dat de prijzen die nu gelden 
voor het verhuur van de ruimtes gelijk blijven.  
Aan het einde van de bijeenkomst legt Jochem aan de Velpse burgers nog even de 
plannen voor de aanschaf van de digitale borden uità elk dorp zou er drie krijgen. 
Verenigingen kunnen gratis hun informatie plaatsen op de borden. Het conceptplan 
van de digitale borden zal op de website komen te staan. 
 

   7      Evaluatie koningsdag 
De Koningsdag was een groot succes met rond de 150 mensen. Suzanne en Wendy 
geven aan dat het bijna niet te doen is om dit evenement met zijn tweeën dit te 
organiseren. Het smartlappenkoor heeft aangegeven dat ze zich niet gehoord en 
gewaardeerd voelden op deze middag. Vanuit de gemeenschap is aan ons 
aangegeven dat ze het leuk vonden dat het Smartlappenkoor aanwezig was. Suzanne 
en Wendy hebben het bestuur benaderd waarin ze bovenstaande hebben aan 
gegeven.  
Chris van Thiel en Jessica van Soest hebben zich opgegeven als vrijwilliger voor de 
organisatie voor het volgend jaar.  
 

   8      Dorpsfeest Trefpunt (Suzanne) 
Suzanne heeft met het bestuur rond de tafel gezeten en ze zijn voornemens om het 
Dorpsfeest weer op het oude evenemententerrein te laten plaats vinden. Wendy stelt 
zich beschikbaar om deel te nemen in de organisatie van het Dorpsfeest, als men dit 
wil. Marieke zal dit aan het bestuur door geven.  

 
   9     Terugkoppeling overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het 
groen (update Hans en René), zie 
           email) 

René en Hans hebben nog een vervolgactie om te kijken of men het onderhoud 
eventueel zelf uit kan voeren. Hiervan zou   de gemeente 70% van de 
onderhoudskosten vergoeden (van de kosten die ze eerder aan het IBN voldeden) aan 
degene die het gaan onderhouden.  

 René gaat in gesprek met de buurtverenigingen Tolschot, Zaalheuvel en Lievendael 
hoe zij hier tegenover staan. Het plan  
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 is om Kees van Boesschoten van Dichterbij hierin te betrekken. René en Hans nemen 
dit met de betrokkenen op.  
 

  10    Actiepunten vorige bijeenkomst 
 De jaarlijkse barbecue van de Dorpsraad wordt op 16 september vast gesteld.  
 
  11 Rondvraag 

Suzanne 
Voor de volgende keer wil Suzanne graag de positie van het toekomstig lid van de 
beheerstichting bespreken. Daarnaast dient 6 juni bij de bijeenkomst beheer Trefpunt 
ook besproken te worden wat er met de AED gedaan moet worden.  
Jeanne van Lith zit in de goede doelen commissie, waar ze proberen om in 1 week 
langs de deuren te komen. Vanuit Velp is er geen coördinator/aanspreekpunt 
aanwezig. Indien iemand dit wil doen kunnen ze contact opnemen met Hanneke van 
Dreumel en Harry Veekes.  

 
 
  12   Sluiting 
 

 

Actiepunten uit bijeenkomst 23 mei 

Robert  Beheer ruimtes school en AED mee nemen naar de werkgroep 
beheerstichting.  
  Communicatie nieuwe emailadres; Robert zal deze link en mail 
versturen 
 
Rene   Regelt een gesprek regelen met Kees van Boesschoten om te 

kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.  
 
Jochem Tipt de pastor over vorderingen werkgroep verlichting 

Plaatsen van het conceptplan van de digitale borden op de website 
 
Marieke Marieke schrijft een stukje over de bijeenkomst van 22 mei voor website 

Wendy stelt zich beschikbaar om deel te nemen in de organisatie van 
het Dorpsfeest, als men dit wil. Marieke geeft dit door aan het bestuur. 

Suzanne Uiteenzetting buurt WhatsApp 

 Hans  Rene en Hans nemen contact op met buurtverenigingen over groenplan 
 
 
 

 

 


