
Dorpsraad Velp 2018 
 

Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp       

                                                                                                                                 
         
 
Datum:            Dinsdag 24 april 2018 
Aanwezig:      René, Hans, Suzanne, Babette, Jochem, Robert 
Afwezig:         Wendy, Rob 
 
 
   
Agenda 
  
1 Opening,  
2 Goedkeuring agenda 
3 Notulen 20 maart 2018 
4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie email) 
5 Koningsdag  
6 Afrekening 2017 + begroting 2018 lijstje met gereserveerde bedragen voor 

activiteiten van de Velpse verenigingen (René en Rob) 
7 Opmaak iDOP-subsidie (Hans en René)  
8 Update Beheerstichting Trefpunt (Suzanne) 
9 N324, Gast Louis Hermanussen 21:30 uur 
10 Actiepunten 
11 Rondvraag 
12 Sluiting 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 



Dorpsraad Velp 2018 
 

 
1 Opening 

 
2 Goedkeuring agenda 

 
3 Notulen 20 maart 2018 

Deze worden goed gekeurd. 
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie email) 
- Uitnodiging Graveon 16 mei, nieuwe AVG 25 mei 2018à Hans vraag dit na bij de 

provincie/gemeente 
- Uitnodiging zorg café Grave, 19 april jl.-->Susan is hier naar toe geweest. De 

bedoeling is om zoveel mogelijk zorgondernemers bij elkaar te brengen, zodat je 
snel met elkaar kunt schakelen.  

- Uitnodiging ledenvergadering BVV 20 april--> BVV is opgeheven op deze 
vergadering. We blijven het volgen.  

- Verkeersveiligheid pastoriestraatàMartijn Janssen heeft contact gezocht met Hans 
W. De verkeerskundige heeft samen met Hans en René een overleg gehad met de 3 
bewoners van de pastoriestraat die hier eerder aan tafel hebben gezeten. Er liggen 2 
vragen voor hen: verlegging van de bebouwde kom richting pannestaartweg en het 
aanbrengen van een snelheidsremmer. Dit wordt besproken met de wethouder, 
waarna dit terug wordt gekoppeld.  
Jochem gaat het project van het aanbrengen van de grasbetonblokken aan de orde 
stellen bij de wethouder.  

 
5 Koningsdag  

De organisatie van de koningsdag heeft besloten om de koningsdag niet door te laten 
gaan. Een idee is het wellicht om het samen met Dichterij te organiseren of het 1x per 2 
jaar te doen.  
 

6 Afrekening 2017 + begroting 2018 lijstje met gereserveerde bedragen voor 
activiteiten van de Velpse verenigingen (René en Rob) 
Jochem verstuurt de afrekening van 2017 over de contractsubsidie naar de gemeente. 
Jochem stuurt ook de aanvraag van 2019 voor de Dorpsraad morgen op.  
 

7 Opmaak iDOP-subsidie (Hans en René)  
Dit schuiven we door naar de volgende bijeenkomst als Rob er weer is. René bespreekt 
de begroting 2018 met Rob. De iDOP-subsidie voor 2018 labelen we onder actiepunt nr: 
34 t/m 40 “ Opwaarderen Trefpunt” van het iDOP.  
Er is een reservering vanuit 2017 gedaan voor de nieuwe welkomstborden. Daarnaast is 
een bedrag gereserveerd voor het oppimpen en verplaatsen van de oude 
welkomstborden.  
 

8 Update Beheerstichting Trefpunt (Suzanne) 
Er is een gebruikersplatform geweest vorige week. De verhuurprijzen dienen 
gestandaardiseerd te worden, er wordt verschil gemaakt tussen profit en non-profit 
organisaties. Verder verloopt het allemaal naar tevredenheid van de gebruikers.  
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9 N324, gast Louis Hermanussen 21:30 uur 
Hans legt uit dat we aan de raad een brief hebben gestuurd met aandachtspunten voor 
de verkiezingen. Bij het ABC komt een rotonde waarbij de fietsers uit de voorrang 
worden gehaald. Bij de bonskazerne komt een rotonde waarbij de fietsers in de voorrang 
zitten. Vanaf de bons kazerne tot aan de Greeff caravans wordt alles ingericht als 
binnen de bebouwde kom, zodat er niet harder dan 50 km gereden mag worden.  
Een idee is om de tolschestraat van 17:00-19:00 uur af te sluiten. Daarnaast het idee om 
naast de hoogveldscheweg een fietspad te maken. Een andere idee is om vanaf de dijk 
de weg via wolfgatseweg op te waarderen, zodat er hier een verbinding bestaat en de 
bronkhorstweg vrij te houden van verkeer. Een andere idee is om een nieuwe ontsluiting 
vanuit de mars te maken zodat de bronkhorstweg ook gevrijwaard wordt van verkeer.  
Er zou een houtskoolschets moeten komen waarin voorstellen van nieuwe wegen en 
invullingen ingetekend moeten worden, die vervolgens voorgelegd zou moeten worden 
aan de inwoners van Velp.  
Hans en René pakken dit op na de zomervakantie.  
 

10 Actiepunten voor bijeenkomst 24 april 
Rene en Hans 

• Aanvraag iDOP-subsidie 2018à punt 7 
  
Hans 

• Hans zal een plan indienen om ervoor te zorgen dat bij verlies van deze 80-
90’s avond de Dorpsraad garant zal staanà niet meer nodig, avond gaat niet 
door  

  
Jochem  

• Wijziging naam penningmeester bij Kamer van Koophandelàgeregeld 
• Controle jaarafrekening 2017à akkoord en wordt morgen ingediend  

   
Rob 

• Suzanne heeft het aanbod van het tafelvoetbalspel geaccepteerd, zodat deze 
in het Trefpunt geplaatst kan worden 

• Contact met Henk Cuppen van SCV ’58 over gereserveerde gelden WK 
2014à Contact met Henk Cuppen heeft naar aanleiding van de door Jochem 
aangeleverde email-wisseling. Gelet op de aard van deze mailwisseling is met 
Jochem afgesproken dat hij dit nog in een persoonlijk gesprek met Henk 
Cuppen oplost: De Dorpsraad spreekt zich uit een financiële bijdrage te 
leveren bij een in de toekomst door SCV te organiseren “WK-evenement”  en 
heeft daartoe middelen in reserve. De hoogte van de bijdrage is niet concreet 
vast gelegd, het bepleitte batig saldo van een eerder evenement vervalt aan 
de Dorpsraad.  

  
Suzanne en Wendy  

• Gesprek Kidsdiscoàdegene die het organiseren gaan zelfstandig verder. 
  
Robert 

• Mail Willy van Dinther Uitnodiging informatiebijeenkomst kaderprojecten 
Interreg Nederland-Duitslandàafgewerkt 

• Mail Marc Linders en Babette (personeel Dichterbij) OV Reizigerspanel 
Brabantàafgewerkt 
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11 Rondvraag 
- Jochem is benaderd door de buurtvereniging Heikant, ze zijn aan het kijken of ze 

nog iemand kunnen leveren voor de Dorpsraad. 
- Jochem is sinds kort penningmeester voor folklorische activiteiten (koningsdag en 

sinterklaas). Een gedeelte van het budget zal naar de buitenspeeldag gereserveerd 
worden.  

- Jochem is voor de laatste keer bij de Dorpsraad aanwezig, in verband met zijn 
werkzaamheden voor de raad. Hij wordt, naast een speech van de voorzitter en een 
kleine presentie, nog op een andere moment bedankt voor zijn grote inzet voor de 
Velpse gemeenschap de afgelopen 4 jaar.  

 
12 Sluiting 

 
 
 
 
Actiepunten bijeenkomst Dorpsraad 29 mei  
 
 
Hans 

- Gevolgen voor Dorpsraad (website e.d.) AVG 25 mei 2018 
- Hans en René gaan na de zomervakantie samen met Louis een schets maken met 

de ideeën die er zijn over de infrastructuur in en rondom Velp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


