
Dorpsraad Velp 2018 
 

Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp        

                                                                                                                                
         
 
Datum:            23 oktober 2018 
Aanwezig:      René, Hans, Rob, Suzanne, Wendy, Robert, Gast Willie van Dinther 
Afwezig:         Marian 
 
 
Agenda 
  
1 Opening 
2 Goedkeuring agenda 
3 Notulen 18 september 
4 Welkom Willie van Dinther 
5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie email) 

- Oktoberfest 
- Stand van zaken ONS Trefpunt 
- Welkomstborden, businessplan 
- Voortgang verkeerssituatie pastoriestraat 

6 Actiepunten 
7 Rondvraag 
8 Sluiting 
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1 Opening 
 

2 Goedkeuring agenda 
De agenda is goed gekeurd. 
 

3 Notulen 18 september 
Laten we staan voor de volgende keer 
 

4 Welkom Willie van Dinther, stichting Dorpsfeest 
- Willie geeft een stukje historie van “ het Dorpsfeest” van vorige jaren, incl. de 

individuele en bedrijfssponsoren. Het streven is om de stichting Kermis Velp in stand 
te houden, ze kunnen geen subsidie krijgen van het Oranjefonds. Als de stichting elk 
jaar verlies zou leiden, is er geen bestaansrecht meer. Er is een vergunning tot 2019 
voor het terrein waar nu het Dorpsfeest gehouden wordt. Er is nagedacht om het 
Dorpsfeest binnen het gemeenschapshuis te houden, maar budgettaire redenen en 
de akoestiek van het gebouw zijn belangrijke redenen om dit voorlopig niet te doen.  
Op het moment van de aanvraag van het Dorpsfeest was de Dorpsraad bezig om 
een eenvoudigere en meer transparante wijze te ontwikkelen voor de ondersteuning 
van bepaalde activiteiten in Velp. Vanuit de Dorpsraad wordt aangegeven dat wij 
meer willen werken aan een garantstelling/borg voor een activiteit en geen 
verstrekking van alleen gelden. Dit heeft ook te maken met de structurele verlaging 
van de contractsubsidie vanuit de gemeente.  
Er wordt afgesproken met Willie dat de aanvraag voor een bijdrage\garantstelling 
vanuit de Dorpsraad in een eerder stadium (april) bij ons wordt ingediend, zodat we 
mee kunnen denken om het Dorpsfeest in stand te houden.   
 

5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie email) 
- Oktoberfest 
Het oktoberfest was een groot succes, de zaal was mooi aan gekleed en er waren 
106 personen aanwezig en de sfeer was super.  
Een enorme domper was het dan ook dat er een dag na het feest voor de 2e keer 
ingebroken is bij het gemeenschapshuis. Vanaf 1 november zal er geen contact 
geld meer in het gemeenschapshuis aanwezig zijn en er kan enkel nog met een 
pinautomaat betaald worden. 

  
- Stand van zaken ONS Trefpunt 
Komt volgende keer terug 

 
- Welkomstborden, businessplan 
Jochem zorgt voor een aangepaste brief, met gespecificeerde factuur, die eerst 
wordt besproken binnen de bijeenkomst van de Dorpsraad.  

 
- Voortgang verkeerssituatie pastoriestraat 
Na de zomervakantie heeft met wethouder Peters een overleg plaatsgevonden over 
het plaatsen van een drempel en het verplaatsen van de bebouwde komgrens. 
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De wethouder heeft hierbij aangegeven mee te willen werken aan de verplaatsing 
van de bebouwde komgrens en dit aan college en raad voor te willen stellen. 
Mogelijk vooruitlopend hierop – in het verlengde van de werkzaamheden aan de 
Bronkhorstweg – wordt een drempel geplaatst  voorbij de tuin van huisnummer 19.	
Hiermee wordt wel het risico gelopen dat de drempel moet worden aangepast als 
de gemeenteraad een ander besluit neemt. Wordt vervolgd.	

6 Actiepunten 
René maakt een excelbestand waar de iDOP-gelden met de verschillende 
labes\rubrieken waaraan het geld besteed dient te worden, in vermeld staan voor de 
volgende vergadering 20 november 2018. 
De website van Graveon is voor ondernemers en niet voor stichtingen, dus de 
gegevens zijn niet door gegeven.    

 
7 Rondvraag 

Hans Hans schrijft een stukje voor de website over het bedrag dat we van de 
bewonersver-eniging hebben gekregen en dienen te besteden aan een 
goed doel in Velp 

 
8 Sluiting 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


