
 
Bijeenkomst  Dorpsraad 
        

Datum:           woensdag 18 januari 2012 

Aanwezig: René, Marian, Kees, Jack, Marieke, Robert 

Afwezig:  Lindy, Harald,Tomas 

 

Agenda 

1          Opening 

2          Notulen bijeenkomst 19 december  

3          Mededelingen 

4          Jeugdzaken 

5          iDOP, concept actiepunten,  verloop,  invulling presentatie aan 

  gemeenteraad                    

6          Begroting 2012  

7          Bijeenkomst samenwerking gemeente Mill, Cuijk, Grave 

8          Evaluatie Nieuwjaarsbijeenkomst 

9          Kosten betaalautomaat 

10       Bestuur Quadrant 

11       Terugkoppeling actiepunten 19 december 

Robert             * Vraag “email actieve burgers” blijft staan tot volgende keer 
* Op de website van de Dorpsraad zal het kopje Jeugd uitgebreid worden    

met agenda, zaken en dergelijk. Het plaatsen van het bericht dat de 

jeugdavond in januari niet door gaat i.v.m. de nieuwjaarsbijeenkomst in 

januari.  

Kees                * Huishoudelijk reglement 

Jack                 * Inventarisatie BHV-ers voor AED 

René/Harald    * Financiële mogelijkheden lichtkrant 

12       Rondvraag 
13       Sluiting 
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1          Opening 
 
2          Notulen bijeenkomst 19 december  

Deze worden met een aantal aanpassingen goed gekeurd. Vanaf vandaag 
worden alle notulen van de bijeenkomsten van de dorpsraad op onze website 
geplaatst.  
 

3          Mededelingen 

 Hans en Marian zijn bij Maurice Roefs opgegeven om zitting te nemen in de 
klankbordgroep structuurvisie bij de gemeente. De eerste bijeenkomst is 26 
januari gepland.  

 29 februari is een avond van de gemeente voor de verbouwingsplannen van 
het AZC. Jack zal ons op deze avond vertegenwoordigen. 

 De vergunning voor de ontmoetingsavonden zijn aangevraagd. 

 Dichterbij heeft opdracht gegeven om op de groenstrook naast de  
Tolschestraat hekken te plaatsen, zodat er geen auto’s geparkeerd kunnen 
worden. 

 
4          Jeugdzaken 

 Er is contact gezocht met de jongerenwerker van de gemeente Grave, maar 
er is nog geen reactie gekomen.  

 De jeugd is met 45 jonge velpenaren met de kerst naar de Breyenburg 
geweest, wat prima is bevallen.  

 
5          iDOP, concept actiepunten,  verloop,  invulling presentatie aan  

 gemeenteraad        
Alle informatie over de iDop is te vinden op de website van de gemeente 
Grave. Over de wijze van presenteren aan de gemeenteraad, geven we aan 
het PON door dat wij de presentatie in het Trefpunt in Velp willen. In mei 
besluiten we hoe we de presentaties gaan verzorgen.  

   
6          Begroting 2012  

Harald zal voor de volgende bijeenkomst het concept voor de begroting 2012 
bespreekbaar maken. 

 
7          Bijeenkomst samenwerking gemeente Mill, Cuijk, Grave 

Op 8 februari is een bijeenkomst in het gemeentehuis alwaar de 
dienstverleningsvisie wordt toegelicht en besproken. René zal dit namens de 
dorpsraad bijwonen. 

 
8         Evaluatie Nieuwjaarsbijeenkomst 

De opkomst van de velpenaren van Dichterbij was groot, de andere wijken waren 

beperkt vertegenwoordigd. De animatie voor de kinderen was prima. Door de 

geringe opkomst is besloten om de nieuwjaarsbijeenkomst in deze opzet niet 

meer te organiseren. Het voorstel is om de klankbordgroep van de iDOP over een 

nieuwe opzet  mee te laten denken.  

9          Kosten betaalautomaat 
Via een website zijn de kosten van de aanschaf en gebruikskosten van een 
betaalautomaat bekeken voor gebruik in het Trefpunt. De realisatie van een 
betaalautomaat is als actiepunt in het iDop opgenomen. Wij steunen dit en blijven 
dit volgen.  
 
 

http://www.slimmepinpakketten.nl/
http://www.slimmepinpakketten.nl/
http://www.slimmepinpakketten.nl/
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10       Bestuur Quadrant 
Vanuit de dorpsraad is een mail gestuurd naar de gemeente met vragen over de 
invulling van de vacatures voor een nieuw bestuur van Quadrant. Harald, Kees en 
René maken een afspraak met Marieke Kerstens-Gerrits. Er is aan gegeven dat 
René en/of Harald wel in het bestuur zitting willen nemen vanuit de dorpsraad 
Velp. Johan Hoefnagel heeft aangegeven ook in het bestuur zitting te willen  
nemen.  

 
11       Terugkoppeling actiepunten 19 december 

Robert   * Vraag “email actieve burgers” er wordt een bijeenkomst belegd met de 
voorzitters van de buurtverenigingen om over verschillende onderwerpen 
met elkaar van gedachten te wisselen 
* Op de website van de Dorpsraad zal het kopje Jeugd uitgebreid worden 

met agenda, zaken en dergelijk zodra er informatie is van de jeugd, zal 

dit op de website worden geplaatst.  

Kees                * Huishoudelijk reglement dit is doorgenomen, aangepast en akkoord    
                                     bevonden.         
 

Jack                  * Inventarisatie BHV’ers voor AED  Jack schrijft een stuk voor de 
website waarmee de link wordt gelegd met mensen die BHV’ er zijn, om 
hen te wijzen op aanmelding bij AED-alert.  

 
René/Harald    * Financiële mogelijkheden lichtkrant Na onderzoek blijkt dat voor een 

gebruiksvriendelijke, duidelijke lichtkrant, geen financiële mogelijkheden 
zijn. 

 
12       Rondvraag 
 

Marian *De kruising bij het Trefpunt is een onveilige verkeerssituatie. Kees 

zal dit met de eigenaar van het zorghotel opnemen. Belangrijk om te 

weten is dat we onderscheid moeten blijven maken tussen het Zorghotel 

en het oude middenterrein dat nu braak ligt. Het Zorghotel is eigendom 

van De Binckhof bv. ,niet te verwarren met het oude Binckhof. Het 

braakliggende terrein achter het Trefpunt is in een overdrachtfase van 

Dichterbij naar Parkvisie. Parkvisie heeft het beheer over dit stuk grond.  

*Het zou leuk zijn als de visvijver van Dichterbij verlichting kan krijgen en 

er t.z.t. geschaatst kan worden, met koek/zoopie of muziek  Dit is een 

gebied van Brabants Landschap en een stiltegebied, maar bovenstaand 

verzoek is wel opgenomen in het iDOP.  

*Een groep moeders heeft aan Marian aan gegeven dat ze graag een  

tafeltennistafel en een basketbalpaal zien op het huidige evenementen-

terrein. Deze zouden later dan eventueel verplaatsen kunnen worden naar 

het nieuwe evenemententerrein  Hier worden, zoals eerder afgesproken 

handtekeningen voor verzameld, waarmee wij hiermee dit verzoek aan de 

gemeente zullen doen en onderbouwen.  

*Het braakliggend terrein op de Binckhof zou met gras ingezaaid kunnen 

worden, waardoor het oog ook wat heeft en het ook wellicht voor 
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activiteiten gebruikt zou kunnen worden  Kees zal dit met de eigenaar 

van het zorghotel opnemen.   

 
13       Sluiting 
 

 

 

Actiepunten bijeenkomst 15 februari 

Harald    
- Begroting 2012  

 
Robert 

- Mail naar gemeente voor keuze opzet presentatie iDOP 
- Bijeenkomst organiseren voorzitters buurtverenigingen 
-  

Kees 
- Braakliggend terrein Binckhof, gevaarlijke bocht bij uitrit zorghotel tegenover 

Trefpuntopnemen met eigenaar zorghotel. 

Marian 
- Handtekeningen basketbalpaal, tafeltennistafel 

 
Rene 

- Gesprek gemeente bestuur Quadrant 
- Bijeenkomst samenwerking Mill, Cuijk, Grave 

Jack 
-  Inventarisatie BHV’ers voor AED  Jack schrijft een stuk voor de website waarmee de 

link wordt gelegd met mensen die BHV’ er zijn, om hen te wijzen op aanmelding bij AED-
alert.  
 

 

 


