
Welkom

Bewonersavond Velp

28 november 2019



Agenda
19:30 uur Opening

19:35 uur Terugblik 2019: iDOP, activiteiten etc. (Hans Willekes) 

19:55 uur Dorpshart Velp 2de fase (Nicol van de Goor)

20:15 uur Vragen aan B&W / Dorpsraad

20:30 uur Koffiepauze

20:40 uur Ontwikkelingen “Ons Trefpunt” (Rob Meijs)

21:00 uur Organisatie Fittestdag (Jan van Thiel)

21:15 uur Overige informatie + vragen aan B&W / Dorpsraad

21:30  uur Sluiting



Terugblik activiteiten 2019
• Herinrichting Mariëndaalterrein - Dichterbij
• Nieuwbouw richten op jong en oud (2de fase Vetwei) 
• Zorg en voorzieningen voor ouderen (Zorgcoöperatie)
• Versterken relatie burger - DRV - gemeente
• Beheer Ons Trefpunt (sinds 2018)
• LVC-net
• Inrichting openbare ruimte / verkeersveiligheid
• Aanschaf welkomstborden
• 3 eenheid Velpse kloosters
• Financiële bijdragen en garantstelling Velpse activiteiten
• Bijeenkomsten VKK en wijk- en dorpsraden Grave



iDOP speerpunten (2012)
1. Verbeteren verkeersveiligheid : gerealiseerd / continue 

2. Herinrichting Mariëndaalterrein : gerealiseerd / continue

3. Nieuwbouw richten op jong en oud : plannen Vetwei 2de fase

4. Opwaarderen ‘t Trefpunt : gerealiseerd / in ontwikkeling!

5. Herinrichting Tolschestraat : zie actiepunt 1

6. Waarborgen continuïteit verenigingen + bevorderen aktiviteiten : continue

7. Zorg en voorzieningen voor ouderen : afgerond

8. Praktische voorzieningen en onderhoud openbare ruimte: continue

9. Versterken relatie burger-dorpsraad-gemeente: continue

10.Versterken recreatie en toerisme: geen primaire taak DRV

11.Verplaatsen sportpark : in uitvoering



Financiële verantwoording 2019

• Contractsubsidie DRV, ad. € 1620,-
> bijdragen aan Velpse evenementen en activiteiten
> zaalhuur / vertering voor vergaderingen en activiteiten Ons Trefpunt
> attenties, administratie- en bankkosten, etc. 

• iDOP subsidie ad. €  3500,- per jaar
> bijdrage aan welkomstborden: € 4.500,-
> bijdrage aan “dartwand” Trefpunt: € 1.200,-

Verzoek: 2 vrijwilligers voor kascontrole!



Besteding iDOP-gelden

Wat vindt u?

• Suggesties en ideeën voor besteding?

• Ideeën van de Dorpsraad

• Protocol en aanvraagformulier voor bijdragen: 
zie website: www.dorpsraadvelp.nl



Aanvraagformulier



Oud papiergelden 



Besteding opbrengsten oud papier

• Sinds maart 2019 onder verantwoording van DRV

• Maandelijkse inkomsten: ???

• Instellen Commissie Oud Papier: wij zoeken vrijwilligers!
> kleine operationele taken
> beheer en besteding van opbrengsten

• Wat vindt u? Ideeën en suggesties?



Ontwikkelingen Dorpshart Velp 
Nicol van de Goor, Daverveld Reuvers Projectontwikkeling bv



Situatieschets



Gevelbeeld rijwoningen (4)



Gevelbeeld tweekappers (2)



Zijgevels Tolschestraat



• Start formele ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan en 
omgevingsvergunning – halverwege maart 2020;

• Vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning -
september 2020;

• Zodra zicht is op verloop bestemmingsplanprocedure kan start 
verkoop en start bouw ingepland worden. 

Planning (optimistisch) 



• Vragen gingen vooral over:
• Afmetingen woningen;

• Verkoopprijzen woningen;

• Planning, m.n. start verkoop en start bouw;

• Reacties op het plan:
• Minimaal;

• Overwegend positief;

• Enkele direct omwonenden hebben een inhoudelijke reactie gegeven;

• Scepsis t.a.v. daadwerkelijke realisatie: gaat dit plan nu wel écht door? 

Terugkoppeling inloopbijeenkomst 
13 november 2019



Vragen aan B&W/ Dorpsraad? 





Ontwikkelingen “Ons Trefpunt”
Rob Meijs







Sluitende exploitatie:



Sluitende exploitatie:

- Kostenbesparing dmv inzet vrijwilligers



Sluitende exploitatie:

- Kostenbesparing dmv inzet vrijwilligers

- Uitbreiding gebruik dmv bouwkundige aanpassingen 







Opdeling verbouwplannen

- Dartwand







Opdeling verbouwplannen

- Dartwand

- Akoestische verbeteringen



Opdeling verbouwplannen

- Dartwand

- Akoestische verbeteringen

- Uitbreiding Café 





Organisatie Fittestdag
Jan van Thiel



Organisatie Fittestdag

• Hoe veerkrachtig bent u?

• Voor wie?

• Datum, tijdstip en locatie.

• Aantal aanmeldingen.



Organisatie Fittestdag
• Welke partijen doen mee aan de organisatie?

• Wat wordt er zoal gedaan?

• Tijdsduur van de test is afhankelijk van de partijen die mee doen.

• Gesprek met de GGD over uw dossier en een advies.

Privacy wordt volledig gewaarborgd!



Overige informatie

• Digitale welkomstborden Velp

• Deelname AED-cursus

• LVC-net



Digitale welkomstborden Velp
website: www.welkomstbordenGVE.nl

• aanschaf en 
productie

• locaties / 
vergunningen

• aansluitingen

• advertenties

• website



Deelname AED/reanimatiecursus

• Inschrijvingen

• Bijdrage dorpsraad van 
€ 35,- in cursuskosten!



Glasvezel Land van Cuijk



Vragen aan B&W / Dorpsraad



Dank voor uw inbreng en aandacht!

… op de hoogte blijven?
zie: www.dorpsraadvelp.nl

Heeft u nieuws? 
mail naar: info@dorpsraadvelp.nl

http://www.dorpsraadvelp.nl/

