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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                             

 

Datum         Dinsdag 2 juni 2020 

Aanwezig        René, Rob, Wendy, Hans, Martin, Jan 

Afwezig           Suzanne, Robert 

 
 
Agenda 
 

1 Opening 
 

2 Notulen 28 april 2020 (GEUPDATED!!) 
Geen opmerkingen. 
 

3 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
 
- Ontwikkelingen Mariëndaal / terrein Dichterbij 
Martin geeft een korte toelichting over de stand van zaken rond Dichterbij. Circa 2 weken 
geleden heeft Dichterbij het terrein t.b.v. woningbouw verkocht aan een Projectontwikkelaar. 
Dat biedt nu ook weer mogelijkheden voor de gemeente om een strook grond t.b.v. de 
ontwikkelingen bij Ons Trefpunt aan te kopen. 
 
- beschikking contractsubsidie en goedkeuring iDOP-subsidie Dorpsraad Velp gemeente 
Grave. 
De beide subsidiebedragen over 2020 zijn ontvangen. Rob heeft een overzicht gemaakt van 
de stand van zaken van iDOP-subsidie. Alle bestedingen zijn verantwoord t.o.v. de 
subsidieaanvragen in voorgaande jaren, m.u.v. de herinrichting Tolschestraat waar in totaal 
€16.000 voor is aangevraagd maar voor €12.000 is besteed. De verplichting van € 4.000 zal 
worden gebruikt ná afronding van Vetwei 2de fase. 
  
- update AED en reanimatietraining (Suzanne en Wendy) 
Voorlopig geen actie vanwege COVID-19. 
 
- Reactie Arjan van Peer, straatverlichting Heikant 
De reactie van de gemeente is doorgestuurd naar Marian van Thiel. In de reactie van de 
gemeente wordt aangegeven dat er geen storingen bekend zijn. Ons vermoeden is dat een 
deel van de verlichting in de Heikant ná 23:00 uur wordt uitgeschakeld.  
 
- Nieuwsbrief vereniging kleine kernen 
Ter kennisname. 
 
- verzoek Daverveld woonprojecten m.b.t. communicatie over woningverkoop Vetwei 
Aan het verzoek is gehoor gegeven door Wendy via berichtgeving op sociale media. 
 
- Richtlijnen heropening ONS Trefpunt vanaf 1 juni 2020 
Wij hebben kennisgenomen van de opgestelde richtlijnen. 
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- Bericht gemeente: Garantieprijs inzameling oud papier. 
De gemeente hanteert een garantieprijs van €19,86 per ton oud papier. Maandelijks halen we 
gemiddeld 3 ton op. Nu moeten we de koe bij de horens vatten. 
De samenwerking met Dichterbij heeft stil gelegen en wordt binnenkort ‘Coronaproof’ weer 
opgepakt. René legt contact met Sander (van Dichterbij). Ook zal een nieuwsbrief worden 
opgesteld met regels over het gebruik van de papiercontainer.  
Vanaf de start van papierinzameling door de dorpsraad is in september a.s. in totaal circa 
€1000 aan papiergelden beschikbaar. Voor de besteding hiervan zal in overleg met de 
werkgroep nog een bestemming worden gezocht. 
 

- Uitnodiging platformbijeenkomst ONS Trefpunt 17 juni 2020 
Robert en Suzanne (namens DRV) en Jan (namens KBO) zullen daarbij aanwezig zijn. Actie 
voor allen: zijn er vragen / onderwerpen die wij als dorpsraad willen inbrengen. Graag reactie 
naar Robert en Suzanne. Eén van de vragen is of er bij de verschillende gebruikers nog 
wensen zijn t.a.v. verfraaiing van Ons Trefpunt? 
 

4 Welkomstborden, locatie nieuwe en herplaatsen oude borden (reacties in bijlage email, 
Rene en Hans) 
Het voorstel is om de borden op 3 locaties terug te plaatsen: komingang Pastoriestraat, 
Grippensteinschestraat en na de rotonde bij de Eek. Eerst moeten de oude borden opgehaald 
(2 stuks) en opgeknapt worden bij Johan Oomen. We gaan Willy van Dinther en Johan 
Oomen hiervoor benaderen. Bij het opknappen van de borden moet rekening worden 
gehouden met de overlays van de Carnavalsvereniging. Binnen iDOP-gelden is €1500 
gereserveerd voor het opknappen van de oude borden.  
  

5 Behoefte Velps informatieblad (Jan) 
Jan heeft gepeild; er is wel een zekere behoefte bij met name ouderen. Maar op de 
vervolgvraag: “wie wil dit oppakken”? is geen animo. 
 

6 Actiepunten mei 2020 
Vlaggen zijn besteld bij Jolanda, 10 grote en 20 setjes kleine vlaggen. De vlaggen moeten 
opgehaald en betaald worden (€275): actie Rob. Kosten t.l.v. iDOP. Vlaggen zijn/worden 
eigendom van de DRV; de grote vlaggen ad. €15 per stuk kunnen gekocht worden bij DRV. 
De kleine vlaggen worden naar behoefte verspreid onder de buurtverenigingen. N.B. Johan 
heeft 20 grote vlaggen en nog een aantal kleine vlaggen op zolder. Deze gaan ook mee in de 
verkoop/distributie. 
 
Vlaggenhouders Bronkhorstweg: Rob neemt contact op met initiatiefnemer Bram Cranen of 
deze ook benaderd is door Arjan van Peer. Dit moet verder op buurtniveau opgepakt worden. 
 
Bij Wim Brands (Tolschot) liggen nog circa 70 kleine vlaggen t.b.v. Carnaval en Sinterklaas. 
Alle acties hieromtrent (opslag en ophangen) is ook de verantwoordelijkheid van de 
buurtvereniging. 
 
 

7 Rondvraag 
Rob. Trekpontje Paterswiel. Nog geen mogelijkheid om met Waterschap te overleggen 
vanwege COVID-19. Wacht tot nadere berichtgeving. 
 

8 Sluiting 
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Actiepunten voor volgende vergadering 
 
Wendy In gesprek met de burger: volgende keer op de agenda. Reactie op vragen van 

burgers door Wendy verder op te pakken. 
 

Rob   Velps vlaggen en vlaggetjes halen en betalen bij Jolanda Kessler. 
 
Rene/Hans I.o.m. Willy en Johan de oude welkomstborden opknappen en herplaatsen. 
 
Allen Vóór 17 juni vragen en onderwerpen aanleveren bij Robert en Suzanne t.b.v. de 

volgende gebruikersgroep bijeenkomst Ons Trefpunt. 
 


