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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                             

 

Datum         Dinsdag 23 juni 2020 

Aanwezig        Rob, Wendy, Hans, Suzanne, Jan, Robert 

Afwezig           René, Martin 

 
 
Agenda 
 

1 Opening 
 

2 Notulen 2 juni 2020  
 

3 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
- Terugkoppeling gebruikersplatform ONS Trefpunt 17 juni jl. 
 

4 Welkomstborden, locatie nieuwe en herplaatsen oude borden, stand van zaken (zie 
bijlage email Willie v D. ,Hans) 
 

5 Trekveer (Rob)  
 

6 In gesprek met de burger (Wendy) 
 

7 Inzameling oud papier (zie bijlage email) 
 

8 Actiepunten 2 juni  
 

9 Rondvraag 
 

10 Sluiting 
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1 Opening 

 
2 Notulen 2 juni 2020  

Geen opmerkingen, bij deze goed gekeurd. 
 

3 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
- Terugkoppeling gebruikersplatform ONS Trefpunt 17 juni jl. 
Het was een duidelijk en positief verhaal vanuit het bestuur. Er is in de nieuwe 
gebruikersbijeenkomst met ONS Trefpunt opgenomen dat de inboedel van ONS Trefpunt 
geschonken en deze hiermee dus eigenaar zou zijn. Dit betekent dat het onderhoud en 
vervanging van alle spullen ook voor rekening van ONS Trefpunt zou komen. Hier is nooit 
sprake van geweest en het bestuur gaat hierover in conclaaf met de gemeente. Er is een 
tussentijdse beleidsnotitie opgesteld door het bestuur, die is bijgesteld in verband met de 
gemiste inkomsten door de coronamaatregelen. Het bestuur is uitgebreid met Cyril Driessen 
(Schoolstraat), waar een ieder content mee is.  
- Martin heeft zich afgemeld voor de bijeenkomst van vanavond. 
- Dorpsfeest 2020 op 21-22 en 23 augustus → de bedoeling is om op de zaterdag een digitale 
quiz via ZOOM te doen. Wendy denkt dat voor de bijeenkomst voor de jeugd geen 
evenementvergunning zal worden afgegeven door de gemeente. Vanuit de Dorpsraad zijn we 
bereid om hen hierbij te helpen, ten behoeve van sociale cohesie en de activiteiten die dan 
georganiseerd worden. Robert stuurt Willie v D. een email hierover.  
 

4 Welkomstborden, locatie nieuwe en herplaatsen oude borden, stand van zaken (zie 
bijlage email Willie v D. ,Hans) 
René en Hans zijn bij Johan Oomen geweest, waar een oud welkomstbord staat. Met Johan 
en Willie van D. is besproken hoe de oude welkomstborden, na oppimping er uit zouden 
moeten komen te zien. Met medewerking van het bedrijf van Bas van Pelt worden de panelen 
aangepast en op maat gemaakt. Het idee dat bij hoogveldscheweg, de tolschestraat en 
kruising pannestaartweg/pastoriestraat de oude welkomstborden komen te staan.  
 

5 Trekveer (Rob)  
Een gepland overleg met het waterschap heeft 3 maanden stilgelegen i.v.m. corona. Rob 
heeft Peter Wijnen bij dit gesprek als expertise gevraagd, gezien zijn praktische ervaring uit 
het verleden.   
Het grootste gedeelte van de grond is eigendom van het waterschap, waarvan ook een 
gedeelte van het erfgoed Grave is. Rob heeft overleg gehad met dr. Verstegen van St. 
Hubert, die in hun dorp ook een trekpontje beheren. Hij heeft praktische tekeningen en tips 
verstrekt aan Rob. Rob heeft mandaat om een subsidieaanvraag met begroting naar de 
provincie te sturen, waarbij dan nog de vraag is wie de eigenaar wordt van het trekpontje.  
Rob houdt ons op de hoogte. 
 

6 In gesprek met de burger (Wendy) 
Er zijn een viertal reacties binnen gekomen van de buurtverenigingen, waarbij de gemene 
deler is dat de burgers weinig idee hebben van waar de Dorpsraad voor staat. We willen het 
plan van voorheen op pakken, waarbij ieder dorpsraad lid voor een eigen portfolio/thema 
verantwoordelijk is. Het voorstel is om ieders idee en visie in een jaarplan te verwerken en dit 
met de burger te delen. We moeten meer de verbindende factor zijn onder de inwoners van 
Velp. Dit onderwerp komt de volgende keer op de agenda terug, waarbij we nadenken over de 
speerpunten voor de toekomst en de rol die een ieder heeft bij de dorpsraad.  
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7 Inzameling oud papier (zie bijlage email) 

We proberen via onze contactpersoon Ferry Janssen van CGM een 3e container te regelen 
voor a.s. vrijdag. Daarnaast wordt er een e-mail opgesteld en rond gestuurd voor de burgers 
uit Velp om hen inzicht te geven in het probleem waar we nu tegenaan lopen.   
 

8 Actiepunten 2 juni  
Wendy In gesprek met de burger: volgende keer op de agenda. Reactie op vragen van 

burgers door Wendy verder op te pakken→ zie punt 6 
 
Rob  Velps vlaggen en vlaggetjes halen en betalen bij Jolanda Kessler→ het is een 

doorslaand succes, waarbij ook gevraagd wordt om levering van de kleine 
vlaggen.  

 Bram heeft nog geen reactie gekregen van Arjan van Peer over de verblijfplek 
van de vlaggenstokhouders die bij de reconstructie van de bronckhorstweg zijn 
verdwenen.  

 
Rene/Hans I.o.m. Willy en Johan de oude welkomstborden opknappen en herplaatsen→ 

zie punt 4 
 
Allen Vóór 17 juni vragen en onderwerpen aanleveren bij Robert en Suzanne t.b.v. 

de volgende gebruikersgroep bijeenkomst Ons Trefpunt. 
 
 

9 Rondvraag 
Geen 
 

10 Sluiting 
 
 
 
Actiepunten voor 14 juli 2020 
 

 
Robert  -Email naar burgers over inzameling oud papier 
  -Email naar Willie v D. over bijdrage dorpsfeest en voorstel oude welkomstborden 
  -Email naar Ferry Janssen over plaatsen container 
 
Allen nadenken over de speerpunten voor de toekomst en de rol die een ieder heeft bij de 

dorpsraad.  
 


