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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp        

                                                                                                                                
         
 
Datum:            Dinsdag 26 juni 
Aanwezig:      René, Hans, Wendy, Marian, Suzanne, Robert 
Afwezig:         Babette 
 
 
   
Agenda 
  
1 Opening 
2 Welkom dhr. van Duin 
3 Goedkeuring agenda 
4 Notulen 29 mei 
5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie email) 
6 Actiepunten 
7 Rondvraag 
8 Sluiting 
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1 Opening 
 

2 Welkom dhr. van Duin 
Babette zal niet meer deelnemen aan de bijeenkomsten van de Dorpsraad. Bernard is 
interim manager bij Dichterbij, samen met nog een andere manager. De plannen van 
een supermarkt liggen voorlopig even stil, zo ook het opstarten van een minicamping. 
Bernard zal proberen elke bijeenkomst even aan te sluiten.  
 

3 Goedkeuring agenda 
 

4 Notulen 29 mei 
Deze worden goed gekeurd. 
 

5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie email) 
- Email naar buurtvereniging Zaalheuvel in verband met wijziging vergunning oud 

papier 
- Volgend jaar is het belangrijk dat de opkomst van de processierups goed wordt 

aangepakt. Het blijkt nu zo te zijn dat er geen capaciteit is om het te bestrijden. We 
gaan een email naar de gemeente sturen met onze bevindingen. We gebruiken de 
aankomende periode om de informatie te verzamelen.  

- Verlegging komgrens pastoriestraatà Hans heeft de volgende opmerkingen 
geplaatst op het voorstel van de gemeente om een drempel te plaatsen i.p.v. een 
verlegging van de komgrens:   

1. Wanneer een komgrensverlegging een legitieme en te verkiezen 
maatregel is, mag een langere doorlooptijd en besluitvorming door de 
gemeenteraad naar onze mening geen argument zijn om hiervan af te zien. 
Die procedure zou ons inziens al wel opgestart kunnen worden. 
2. Op welke locatie zal de drempel worden aangelegd? Ter hoogte van de 
huidige komgrens? Op eenzelfde manier als is toegepast aan de oostelijke 
komgrens op de Pastoriestraat?  
3. Het vlot realiseren van een drempel ter hoogte van de westelijke komgrens 
("werk met werk Bronkhorstweg") heeft ook onze voorkeur. 
4. Worden de aanwonenden en gebruikers (inwoners Velp) nog door de 
gemeente geïnformeerd, m.a.w. hoe ziet het verdere communicatietraject 
eruit? 

Rianne Heuts van de gemeente heeft bovenstaand verzoek besproken met de 
wethouder. Deze heeft aangegeven dat de gemeente de komgrens niet wil 
verleggen en dat de aanleg van een drempel ter hoogte van de komgrens zal 
worden mee genomen. Rene en Hans gaan contact opnemen met Rianne om te 
benadrukken dat communicatie met de aanwonenden cruciaal is.  

- Groenplan Velpà De gemeente heeft gereageerd op de klachten vanuit Velp over 
de lege perken/vakken in de tolschestraat. De plantvakken zijn nu ingezaaid met een 
eenjarige, de blauwe lupine. 

- Opheffing BVV--> In de jaarvergadering van de BVV van 2018 is besloten de BVV 
op te heffen. Het is hen niet gelukt om de 2e fase van het Dorpshart in te vullen en in 
2017 heeft de gemeente al besloten de samenwerkingsovereenkomst op te zeggen. 
Op de jaarvergadering is besloten om alle leden hun inleggeld terug te geven en het 
batig saldo te schenken aan de Dorpsraad. 
De BVV hebben als vereniging wel een voorwaarde bij de schenking: het moet weer 
in Velp geïnvesteerd worden met vermelding op de website aan welk doel het is 
besteed.  
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Vanzelfsprekend is het ook de bedoeling om dit op een redelijke termijn te 
realiseren. De opheffing van BVV en de vereffening van de rekening is gemeld bij de 
Kamer van Koophandel en ze verwachten nog deze maand ca. € 2000 over te 
kunnen maken. 
We gaan kijken of de bestemming zo dicht mogelijk aan de Vetwei gekoppeld kan 
worden.  

- Mail Louis Hermanussenà Louis herinnerd ons aan het feit dat hij een aantal weken 
geleden bij ons in de Dorpsraad is geweest om te spreken over de herinrichting 
N324. René en Hans pakken dit op met Louis. 

- Update Trefpuntàde muntenautomaten zijn bijna klaar, het sleutelplan is klaar. 
- Jochem laat weten dat hij nog met dhr. Kuppen van SCV ‘58 in gesprek gaat over de 

besteding van het WK budget dat over is van 2014.  
 
 

6 Actiepunten 
Rob Bijeenkomst organiseren met René en Hans. De begroting van de iDOP-

gelden van 2018 worden nog met René, Hans en Rob in een aparte 
bijeenkomst besprokenà wordt volgende keer besproken.  

Robert  Email naar Jochem voor stand van zaken afwerking 
projectgrasbetonblokkenà Jochem heeft nog geen reactie van de 
wethouder     gekregen, wordt vervolgd.  

 
7 Rondvraag 

 
 

8 Sluiting 
 
 
Actiepunten bijeenkomst Dorpsraad 26 juni 
René en Hans Email naar buurtvereniging Zaalheuvel voor antwoord op vergunning oud 

papier 
 Email naar Rianne Heuts i.v.m. voorstel snelheidsremmende maatregelen 

pastoriestraat.  
 
 Iedereen  Uitkijken naar locaties en oplossingen over processierupsen 
   Nadenken over stilstaan bij 10-jarig bestaan Dorpsraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


