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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 
        
Datum:            Dinsdag 24 oktober 2017 
Aanwezig:      René, Suzanne, Jochem, Hans W, Rob, Robert 
Afwezig:   Babette, Wendy 

Agenda 
  

1 Opening 
2 Gasten pastoriestraat 
3 Mededelingen/ingekomen stukken 

Bij te wonen bijeenkomsten : 
- 22 november dorps- en wijkraden 22 november 
- 9 november informatiemarkt van de Zorggroep Grave 

4 Notulen 26 september 2017 
5 Terugkoppeling bijeenkomst Quadrant en update BeheerstichtingTrefpunt 
6 Zorgcoöperatie, enquête (Jochem) 
7 Actiepunten vorige bijeenkomst 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 
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1 Opening 
2 Gasten pastoriestraat 

Er schuiven 4 gasten aan vanuit de pastoriestraat die sinds kort in Velp zijn 
komen wonen. Ze geven aan dat er hard wordt gereden in de pannestaartweg en 
op de pastoriestraat. Het idee is om bij het eerste huis op de pastoriestraat het 
30-km bord te plaatsen en een drempel te leggen. Waarschijnlijk kan dit niet bij 
het begin van de pannestaartweg omdat daar geen noodzaak is (geen 
omwonenden/ bebouwing).  
Er rijdt veel sluip- en bestemmingsverkeer. Met de komst van de herindeling van 
de N324 en de herinrichting van de Bronkhorstweg kunnen deze signalen mee 
genomen worden. Dit laatste heeft te maken met de wateroverlast aan de 
Bronkhorstweg. Een half jaar geleden is geïnventariseerd hoe dit plan aan te 
pakken door een ingenieursbureau. In een informatieavond in het Trefpunt heeft 
dit ingenieursbureau een plan gepresenteerd waarin 11 drempels getekend 
stonden. Omdat hier veel weerstand op kwam van de aanwezige inwoners, is 
door het ingenieursbureau besloten om het plan te herzien en met een nieuw plan 
te komen.  
Contactpersoon voor ons in de pastoriestraat is Dennis te Broekhorst: 
 dstb@xs4all.nl 
Hans en René stellen een email op naar de gemeente hierover en houden Dennis  
op de hoogte. De gasten worden gestimuleerd om zelf de onveilige situatie aan te 
geven bij de gemeente, zodat ook hier de overlast bekend is.  

 
3 Mededelingen/ingekomen stukken 

Bij te wonen bijeenkomsten: 
- 22 november dorps- en wijkraden 
Rob en René zijn hierbij aanwezig.  

 
- 9 november informatiemarkt van de Zorggroep Grave 
Vanuit de Dorpsraad zal Suzanne deze bijeenkomst bijwonen.  
 
- Communicatie en website leden Dorpsraad 
Dit agendapunt verplaatsen we naar de volgende bijeenkomst. 

 
4 Notulen 26 september 2017 

Zijn bij deze goed gekeurd, met aanvulling/wijziging van bronkhorstweg ipv 
bronckhorstweg.  
 

5 Terugkoppeling bijeenkomst Quadrant en update BeheerstichtingTrefpunt 
Het verslag is binnen en op 8 november is een volgende afspraak met het 
bestuur van de beheerstichting, Quadrant en de gemeente. Op 1 januari 2018 
wordt de beheerstichting actief. Jochem wil wel aan schuiven bij het gebruikers-
platform, als vertegenwoordiger van de Dorpsraad.  
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Het gebruikersplatform heeft tijdens de vorige vergadering de samenstelling van 
het bestuur van de Beheerstichting van het Trefpunt goed gekeurd.  
 
 
 

6 Zorgcoöperatie, enquête (Jochem) 
De tekst is zeer compleet. Rob heeft van het voorblad een afgeslankte versie 
gemaakt, deze wordt, na terugkoppeling en overleg met Jan van Thiel, verwerkt 
door Jochem. Jochem zal aan Babette vragen om deze rond laten brengen door 
Dichterbij.  
 

7 Actiepunten vorige bijeenkomst 
Wendy 

o Verslag bijeenkomst klankbordgroep Subsidiestelsel Grave 13 juli op 
website plaatsenà komt volgende bijeenkomst terug 

o Informatie plannen drie-eenheid kerken op website plaatsenàkomt 
volgende bijeenkomst terug 

o Stand van zaken hekje zaalheuvel/vetweià komt volgende 
bijeenkomst terug 
 

Jochem 
o Enquête opstellen voor inventariseren behoeft zorgcoöperatieà zie 

punt 6  
o Begroting met bedragen als bijdrage aan activiteitenà Er zijn nu 5 

potjes in de begroting, deze worden allen samen gevoegd. In het 
voorjaar, na de karnaval wordt er een 80-90’s party georganiseerd.  

o Oprichten werkgroep kerkvisie Velpà de bijeenkomst wordt verplaatst 
naar januari 2018, exacte datum volgt.  

 
8 Rondvraag 

Rob vraag zich af of WhatsApp een goed communicatiemiddel is voor de leden 
van de Dorpsraad onderling. Er wordt aangegeven dat afspraken altijd op de 
bijeenkomst van de Dorpsraad worden bevestig, zodat zaken ook vast gelegd 
worden.  
Hans is met Johan Oomen in gesprek voor het oppimpen van de 
welkomstborden. Hij volgt dit verder.  
 

9 Sluiting 
 
Actiepunten 28 november  

Jochem   
o stuurt een email naar SCV ’58 om te vragen of het gezamenlijke 

gelden die gereserveerd waren in de Dorpsraad kas terug te 
storten.  
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Hans en Rene 
o Opstellen email naar gemeente over verkeersituatie 

pannestaartweg 
 


