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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:            Dinsdag 26 juni 2017 

Aanwezig:      Suzanne, Jochem, Babette, Hans W, Wendy, Marieke, Marcel, Robert 

  

Agenda 
  

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 

- Asfalteringswerkzaamheden Hoogeweg - Generaal de Bonsweg 1 t/m 10 juli 
2017 gemeente Grave (zie email) 

- Bijeenkomst wethouder Henisch 13 juli om 17:30 uur  
3 Notulen 23 mei 2017 
4 Terugkoppeling overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het 

groen (update Hans) 
5 Ontwikkelingen Dichterbij, bijeenkomst 20 juni jl. (link op website voor 

toekomstplannen en voortgang Dichterbij, Babette) 
6 Svz oppimpen oude welkomstborden (Hans) 
7 Svz Digitale borden (Jochem, hoe draagvlak inwoners Velp te controleren) 
8 Svz bijeenkomst Beheer Trefpunt (AED, Sporthal) 
9 Zorgcoöperatie 
10 Kerk 
11 Folkloristische festiviteiten 
12 Actiepunten vorige bijeenkomst 
13 Rondvraag 
14 Sluiting 

 

 
 

  
 

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 

 
- Asfalteringswerkzaamheden Hoogeweg - Generaal de Bonsweg 1 t/m 10 juli 

2017 gemeente Grave (zie email) 
De informatie is gedeeld op facebook. Wendy zet dit ook op de website. 

- Bijeenkomst wethouder Henisch 13 juli om 17:30 uur  
Rene en Jochem en Robert kunnen hierbij zijn. 

- Vervanging Truus Raaijmakers om vrijwillige ouderenadviseur 
De vraag is al eerder neer gelegd bij Jan van Thiel (SGOG) 
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3 Notulen 23 mei 2017 

Na een aantal tekstuele aanpassing worden deze goed gekeurd.  
 

4 Terugkoppeling overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het 
groen (update Hans) 
Hans en René hebben een brief opgesteld en in de buurt rond gebracht over het 
groenplan (zie website). Er zijn tot nu toe 12 reacties, die voornamelijk negatief zijn op 
de plannen. De sluitingstermijn van de reacties is 7 juli. Hierna gaan René en Hans 
opnieuw in gesprek met de gemeente. Wendy zal opnieuw een oproep plaatsen op 
facebook, waarbij Hans laat weten aan Wendy of hier nog een specifieke oproep bij 
moet. Hierna zal een emailbom rond gestuurd worden door Robert.  
 

5 Ontwikkelingen Dichterbij, bijeenkomst 20 juni jl. (link op website voor 
toekomstplannen en voortgang Dichterbij, Babette) 
Er was een opkomst van rond de 40 velpse burgers. Na een presentatie van de 
toekomstplannen, is de groep in 3 kleine groepjes uit elkaar gegaan. René neemt 
vanuit de Dorpsraad plaats in de jury die de plannen van de inrichting van het terrein 
gaat beoordelen. Motel Koolen wil graag een minicamping op het terrein naast het 
parkeerterrein. Op 19 september is er een presentatie van Dichterbij voor de 
gemeenteraad.  
 

6 Svz upgraden oude welkomstborden (Hans) 
Blijft nog even staan, voor volgende keer. 
 

7 Svz Digitale borden (Jochem, hoe draagvlak inwoners Velp te verifiëren) 
Jochem heeft samen met Gassel en Escharen een businessplan gemaakt over de 
digitale borden. Jochem heeft volgende week een overleg met de gemeente hierover. 
Wendy zet hem op de website en maakt een link naar facebook.  
 

8 Svz bijeenkomst Beheer Trefpunt (AED, Sporthal) 
Gesproken met elkaar over de stand van zaken van de werkgroep beheer. Er wordt 
hard gewerkt en er is een gesprek geweest met het bestuurd van Quadrant en de 
gemeente. Het beheer van de sporthal zal indien mogelijk ook door de beheerstichting 
over genomen worden. Jan Selten laat nog weten hoe en wat. De AED is eigendom 
van de gemeente, dus deze komt ook onder beheer van de stichting.  
 

9 Zorgcoöperatie 
De subsidie, die nodig is om een onderzoek naar een zorgcoöperatie te starten is bij de 
dorpsraad binnen. We kijken naar de ervaringen van de zorgcoöperatie in Escharen en 
kijken wat de behoefte is in Velp. Samen met Jan van Thiel zal Jochem bekijken hoe 
en wat er in de enquête dient te komen staan. Jochem neemt deze taak verder op zich.  
  

10 Kerk 
De intentie is dat de kerk rond 2020 gaat sluiten, waardoor wij als Dorpsraad de 
inwoners gaan bevragen of ze een idee hebben over een nieuwe bestemming voor de 
kerk. De klokkentoren staat op de monumentenlijst en hierdoor mag er ook niets 
veranderd worden aan het kerkplein en aan de kerk zelf. De gemeente heeft al laten 
weten dat ze de kerk niet opkopen en ook geen onderhoud gaat plegen aan de kerk. 
Zodra er een gesprek is geweest met kerkbestuur, gemeente en Dorpsraad, komt dit 
agendapunt terug. 
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11 Folkloristische festiviteiten 
Het huidige bestuur van de stichting folklorische activiteiten stopt na sinterklaas. Er 
komt een nieuwe bestuur voor deze stichting, zodat deze verder kan.  
 

12 Actiepunten vorige bijeenkomst 23 mei 
Robert  Beheer ruimtes school en AED mee nemen naar de werkgroep 

beheerstichting is gebeurd 

  Communicatie nieuwe emailadres; Robert zal deze link en mail 

versturenis gebeurd 

Rene              Regelt een gesprek regelen met Kees van Boesschoten om te 

kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen  

                       René heeft gesproken met Kees en hij staat open voor samenwerking. 

T.z.t gaan we hem benaderen.  

Jochem Tipt de pastor over vorderingen werkgroep verlichtingJochem heeft 

Tina gevraagd om bij de pastor te  

                      vragen of hij er nog verder mee wil.  

Plaatsen van het conceptplan van de digitale borden op de website is 

gebeurd, businessplan volgt 

Marieke Marieke schrijft een stukje over de bijeenkomst van 22 mei voor 

website is gedaan 

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 

Wendy wil dit volgend jaar. 

Suzanne Uiteenzetting buurt WhatsApp-->Er is een WhatsApp groep met de 

coördinatoren van alle buurtapps voor  

   de tolschot, hegveld, zaalheuvel (koppeling met lievendael) en 

oud-velp, waarin ook de connectie met de 

wijkagent. Suzanne kijkt nog naar midden-veld en de hei.  

Hans  René en Hans nemen contact op met buurtverenigingen over 
groenplanwordt vervolgd. 
 
 

13 Rondvraag 
Suzanne   Er is nog geen persoon gevonden als contactpersoon voor Velp in de 
goede doelen commissie. Marieke 

maakt een opzetje voor de website.  
Kidsdisco Suzanne wil stoppen met het coördineren van de 

kinderdisco. Wendy gaat dit van haar 
overnemen.  

Wendy De vraag is om voor volgend jaar een begroting te maken met de 
bedragen die voor de verenigingen  
  als bijdrage aan activiteiten worden gereserveerd. Dit gaat Jochem op 
pakken 

 
14 Sluiting 
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Actiepunten voor 26 september 

Robert Terugkoppeling overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van 

het groen naar alle burgers in de vorm van een emailbom 

Wendy zal opnieuw een oproep plaatsen op facebook. Hans laat weten 

aan Wendy of hier nog een specifieke oproep bij moet. Er zal nog een 

emailbom rond gestuurd worden door Robert. 

 Jochem Enquête opstellen voor inventariseren behoeft zorgcoöperatie.  

   Begroting met bedrage als bijdrage aan activiteiten 

 Wendy Plaatsen businessplan digitale borden op website en link naar facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


