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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            
 
Datum           17 december 2019 
Aanwezig        René, Wendy, Rob, Jan, Hans, Martin, Suzanne, Robert  
                         
Afwezig          
 
 
Agenda 

1 Opening 
2  Notulen 26 november 2019 
3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

-Terugkoppeling ervaring Dancefeest ONS Trefpunt 
- Stand van zaken Fittestdag (Jan & Suzanne) 
- Oud Papier, terugkoppeling gesprek 4 december Dichterbij 
- Ontwikkeling terrein 
- Update AED  
- Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 

4 Evaluatie Bewonersavond Actiepunten 
5 Verzoek financiële bijdrage karnavalsjubileum 55 jaar  

Verzoek financiële bijdrage oktoberfest 
6 Actiepunten 

    7    Rondvraag 
    8   Sluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dorpsraad 2019 
2 

 

 
 
 
 

1 Opening 
 

2  Notulen 26 november 2019 
Zonder opmerkingen goed gekeurd.  

 
3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

-Terugkoppeling ervaring Dancefeest ONS Trefpunt 
Het feest is, op 2 opstootjes na, goed verlopen. Er waren ongeveer 400 jongeren 
aanwezig en hiermee was het uitverkocht. De organisator Rick had het goed 
voorbereid en anticipeerde prima waar nodig. Er komt een evaluatie met het 
bestuur van ons Trefpunt en Rick over het evenement. Ook vanuit Dichterbij zijn 
geen klachten binnen gekomen, Martin heeft er niets van gehoord.  
 
- Stand van zaken Fittestdag (Jan & Suzanne) 
De datum van de fittestdag, die is aangegeven op de bewonersavond en 
gecommuniceerd in het artikel in de Arena, is niet juist. Op 8 januari volgt een 
nieuw overleg met de GGD en de betrokkenen. Wordt vervolgd.  
 
- Oud Papier, terugkoppeling gesprek 4 december Dichterbij 
Martin, Rene en Jan hebben een gesprek gehad met medewerkers (dhr.Jilissen 
en dhr. Roelofs) De ervaringen zijn met elkaar uitgewisseld. De cliënten van de 
dagbesteding van Dichterbij halen elke dinsdag glas op en elke woensdag oud 
papier volgens een vaste route in de kern van Velp. Dit papier zal ook ergens 
opgeslagen moeten worden, ze gaan bekijken waar ze dit kunnen doen op het 
terrein van Dichterbij. De container komt elke laatste vrijdag van de maand op het 
kerkplein, in de praktijk wordt de container op donderdagavond al geplaats. De 
container wordt op vrijdagmiddag rond 12:00 uur omgewisseld. Het zou Dichterbij 
goed uitkomen als de container al op donderdagdochtend geplaatst zou kunnen 
worden, zodat ze de hele dag de tijd hebben om het oud papier wat ze eerder 
hebben opgehaald en opgeslagen naar de container op het kerkplein te brengen.  
Robert vraagt bij Perry Janssen na of de container op donderdagochtend 
geplaatst kan worden i.p.v. donderdagavond.  
 
- Ontwikkeling terrein 
Martin heeft nog geen informatie over ontwikkelingen die hij al kan delen met ons. 
 
- Update AED  
Er hebben zich nog 3 mensen extra opgegeven voor de training AED, dit is door 
gegeven aan Jocko Wittenaar (wijkraad Estersveld) die dit verder door geeft en 
organiseert.  
 
- Uitnodiging nieuwjaarsreceptie gemeente Grave, maandag 6 januari 2020 
Jan gaat hier vanuit de Dorpsraad naar toe.  
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 -N324,  

 Het bestemmingsplan is goed gekeurd, de werkzaamheden van de reconstructie  
tolschestraat en N324 gaan medio 2020 van start. Voor meer informatie zie 
www.brabant.nl/onderwerpen/verkeer-en-vervoer/wegen 
 

4 Evaluatie Bewonersavond Actiepunten 
Er was een goede opkomst die avond van ongeveer 30 mensen. Het verslag, de 
vragen die gesteld zijn die avond en de powerpointpresentatie staan op de 
website.  
Op 2 vragen heeft wethouder Ben Peters tijdens de avond al gereageerd. 
Stichting Kinderboerderij heeft aangegeven dat er geen brandput aanwezig is, 
waardoor de brandweer daar niet kan oefenen. De recente ervaring (brand ABC) 
heeft geleerd, dat dit belangrijk is. Ben Peters gaat dit uitzoeken en komt hier op 
terug. 
Het herstel van de bermen ten gevolge van de omleidingen bronckhorstweg en de 
N324 laat op zich wachten. Ben Peters zoekt dit uit en komt hier op terug.  
Er hebben zich 9 mensen aangemeld voor de groepsapp van de Dorpsraad, die 
mee kunnen denken over stellingen die daar gelanceerd worden.  
We zijn nog op zoek naar 1 persoon voor de kascommissie, deze zal in februari 
2020 plaats vinden. 
Er zal een reminder door Robert verstuurd worden naar Arjan van Peer over 
bovenstaande vragen.  
 

5 Verzoek financiële bijdrage karnavalsjubileum 55 jaar  
Het verzoek van de Karnavalsvereniging door Willie van Dinther voor een 
financiële bijdrage is besproken. We berichten Willie het volgende: 
“We hebben vanavond jullie onderstaande vraag besproken. 
Zoals je weet is het ingevulde aanvraagformulier (te vinden op 
www.dorpsraadvelp.nl ) voor een garantstelling voor innovatieve activiteiten een 
vereiste. We zien het aanvraagformulier en de uitnodiging van de receptie met 
belangstelling tegemoet”. 
 
Verzoek financiële bijdrage oktoberfest 
Dit verzoek is goed gekeurd en de gevraagde garantstelling wordt uitgekeerd.  
 
 

6 Actiepunten 
Wendy   Wendy gaat inventariseren bij St. Jozefschool of er überhaupt 

animo is voor een voorlichting over groepsdruk, puberbrein en 
alcohol en koppelt dit terug 
Puberavond à als deze avond wordt georganiseerd door de 
Dorpsraad, zijn er geen kosten aan verbonden vanuit de GGD. 
Wendy zal dit opnemen met de GGD, zodat we dit ook breder 
kunnen gaan trekken in Velp.  

Robert  Gaat bij de gemeente regelen dat de opbrengsten van het oud 
papier verzamelen bij de Dorpsraad terecht komenà komt de 
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volgende keer opnieuw terug, er liggen 2 terugbelverzoekenàer is 
contact geweest, het bankrekeningnummer en contactgegevens 
zijn naar Wendy van Rooij en Jeanette Kamp van CGM verstuurd.  

 
 

7 Rondvraag   
René -Jan Nabuurs van I.V.N. heeft René gebeld over de boomhut die in het 

belevingsbos staat. Deze is afgekeurd door de nieuwe veiligheidseisen. 
 Jan wil een brief opstellen om dit bij de gemeente aan te kaarten en hij wil 

graag dat wij deze ondertekenen. René heeft afgesproken dat Jan de 
brief eerst naar ons stuurt en wij bekijken dit dan.  

 -René heeft contact gehad met Evert van de Kleine Kernen. Hij wil 14  
januari langs komen van 20:00-22:00 uur om met ons een spel te spelen 
om inzicht te krijgen in de kwaliteiten en hiaten bij onze Dorpsraad. Een 
ieder heeft het genoteerd in zijn/haar agenda. 

 
Wendy Wil graag dat de buurtverenigingen op de hoogte worden gebracht op een 

vast moment per maand van ontwikkelingen vanuit de Dorpsraad. Dit 
zodat de voorzitters van de buurtverenigingen dit op een vast moment 
kunnen communiceren met hun leden. Met als doel dat er geen 2 
communicatie-momenten achter elkaar komen naar de buurtbewoners.  
Het voorstel is dat een email wordt gestuurd naar de voorzitters van de 
buurtverenigingen waarin wordt gemeld dat deze mededelingen vanuit de 
Dorpsraad binnen 2 dagen na de 4e dinsdag van de maand worden 
gecommuniceerd.  

  
    8   Sluiting 
 

 
Actiepunten voor 28 januari 2020 

 
Robert  -vraagt bij Perry Janssen na of de container op donderdagochtend 

geplaatst kan worden i.p.v. donderdagavond.  
   -agendarooster maken voor 2020 

-er zal een reminder door Robert verstuurd worden naar Arjan van 
Peer over de vragen die aan Ben Peters zijn gesteld. 
- er zal een email wordt gestuurd naar de voorzitters van de 
buurtverenigingen waarin wordt gemeld dat deze mededelingen 
binnen 2 dagen na de 4e dinsdag van de maand wordt 
gecommuniceerd. 

 
Wendy   Wendy gaat inventariseren bij St. Jozefschool of er überhaupt 

animo is voor een voorlichting over groepsdruk, puberbrein en 
alcohol en koppelt dit terug 
Puberavond à als deze avond wordt georganiseerd door de 
Dorpsraad, zijn er geen kosten aan verbonden vanuit de GGD. 
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Wendy zal dit opnemen met de GGD, zodat we dit ook breder 
kunnen gaan trekken in Velp.  


