Vragen tijdens bewonersavond Velp 28-11-19
1. Via de Stichting Kinderboerderij Buitengewoon heeft de Brandweer aangegeven dat er op
het terrein van Dichterbij geen goede brandputten aanwezig zijn, waardoor er tijdens een
grote brand niet voldoende bluswater aanwezig is.
Wethouder Peters heeft hier kort op gereageerd en zal dit bij het Veiligheidshuis navragen
en terugkoppelen aan de Dorpsraad.
2. De Lageweg, Hoogveldscheweg, Pastoriestraat en Grippensteinschestraat worden
momenteel zeer zwaar belast met verkeer vanwege de werkzaamheden op de
Bronkhorstweg. Naast extra verkeersdruk worden tevens de bermen kapot gereden hetgeen
tot onveilige situaties leidt.
Wethouder Peters meldt hierover dat zodra de lopende wegenprojecten worden opgeleverd,
respectievelijk Bronkhorstweg in februari 2020 en de N324 in december 2019, de
omleidingstrajecten geïnspecteerd worden en waar nodig herstelwerkzaamheden op deze
omleidingsroutes door de betreffende aannemers zullen worden uitgevoerd.
N.B. onveilige situaties kunnen altijd via de FIXI-App worden gemeld en deze worden dan
z.s.m. opgepakt.
3. Er is aangegeven dat het fietspad dat vanaf de Bronkhorstweg (t.h.v. THOS) dat uitkomt bij
het nonnenklooster er slecht bij ligt. De Dorpsraad zal dit aan Beheer Groenvoorziening
doorgeven.
4. Er is gevraagd of de Dorpsraad betrokken is bij het overdragen van het onderhoud aan groen
van de gemeente naar de inwoners van Velp. De Dorpsraad is hierbij betrokken geweest en
wij zitten al geruime tijd te wachten op de onkostenvergoedingenlijst zodat wij weten wat er
te besteden is. Overigens bestond er in eerste instantie weinig animo om het onderhoud van
het groen door Velp zelf in beheer te nemen. De Dorpsraad zal opnieuw peilen of hier
inmiddels andere gedachten over zijn.
5. Er wordt aangegeven dat de temperatuur in de grote zaal niet altijd naar wens is (te koud of
te warm afhankelijk van de activiteit). De tempratuur is zeer moeilijk te regelen maar de
beheerder van Ons Trefpunt doet er alles aan om het zo goed mogelijk af te stellen en waar
nodig te verbeteren.
6. M.b.t. de glasvezel LVC-net is gevraagd of het contract dat enkele jaren terug is afgesloten bij
een provider makkelijk kan worden opgezegd omdat er nu meer providers zijn dan destijds.
Dit moeten betrokkenen zelf regelen via de provider waarmee ze een contract hebben
afgesloten; de Dorpsraad kan hierin niets betekenen.

