
 
Bijeenkomst  Dorpsraad 
        

Datum:           woensdag 15 februari 2012 

Aanwezig: René, Marian, Kees, Hans, Jack, Marieke, Harald, Sara, Robert 

Afwezig:  Tomas, Lindy 

 

Agenda 

1          Opening 

2          Notulen bijeenkomst 18 januari  

3          Mededelingen  

4          Jeugdzaken 

5          iDOP                

6          Begroting 2012  

7          Bijeenkomst samenwerking gemeente Mill, Cuijk, Grave 

8          Bijeenkomst Structuurvisie 

9          Bestuur Quadrant 

10       Terugkoppeling actiepunten bijeenkomst 15 februari        

11       Rondvraag 
 
12      Sluiting 
 
 
 
 
1          Opening 
 
2          Notulen bijeenkomst 18 januari  

 Deze zijn, na een aantal aanvullingen, goed gekeurd en worden op de website geplaatst.  

3          Mededelingen 

Sara Boomplantdag. In het hele land van Cuijk worden van allerlei activiteiten 

georganiseerd. De gemeente biedt de gelegenheid aan om in elke wijk een boom 

te kunnen plaatsen voor een bijzondere gelegenheid. Dit zou tussen 11 en 20 
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maart spelen. Vanuit de gemeente worden nog een aantal locaties in Velp 

aangegeven waar die boom geplaatst zou kunnen worden.  

4          Jeugdzaken 

 De vergunning die is aangevraagd voor de maandelijkse bijeenkomsten van de 

jeugd is afgewezen. Vanavond zal een aanvulling op de aanvraag naar de 

verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente worden gemaild.  

 Het plan voor het beachvolleybaltoernooi ’s middag met de Koninginnedag wordt 

weer opgepakt. Een aantal vertegenwoordigers van jongerenverenigingen willen 

ook samen een midzomerfeest gaan organiseren.  

 De organisatie van de Buiten(straat) speeldag op 13 juni vraagt om een bijdrage 

van de Dorpsbijdrage. Bij deze wordt besloten om dit opnieuw te honoreren. 

5          iDOP 

Op zich loopt de iDOP goed, er heerst het idee dat het PON iedereen ruim voldoende de 

gelegenheid geeft om aan te geven wat er met Velp in de toekomst moet gebeuren.            

6          Begroting 2012  

Er zijn nog geen specifieke kosten aangegeven bij de penningsmeester die opgenomen 

zijn, waardoor dit wordt verschoven naar de volgende bijeenkomst.   

7          Bijeenkomst samenwerking gemeente Mill, Cuijk, Grave 

Deze bijeenkomst op 8 februari  ging voornamelijk over dienstverlening vanuit de 

gemeentehuizen. Wie zit waar, openingstijden, digitale- en telefonische dienstverlening, 

hoe worden afspraken na gekomen etc… Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt, 

waarvan een link op onze website komt te staan, zodat mensen die na kunnen lezen op 

de website van de gemeente Grave. 

8          Bijeenkomst Structuurvisie 

Op 26 januari is een bijeenkomst geweest met ongeveer 40 personen (verenigingen, 

ondernemers, dorps- en wijkraden, school). In groepjes werd aangegeven op een kaart 

van de gemeente Grave wat er zou moeten gebeuren. De structuurvisie gaat over de 

periode 2020-2030 en er komt nog een vervolgafspraak in juni 2012 alwaar 2 dorpsraad-

leden weer aan deel nemen.  

9          Bestuur Quadrant 

Voor het bestuur hebben zich 5 kandidaten aangemeld, waarvan 2 mensen uit Velp. Het 

bestuur zal in de toekomst 2 gemeenschapshuizen besturen, daar alleen Escharen en 

Velp over blijven. Hoe het verder gaat met het bestuur van Quadrant is nog niet duidelijk 

op dit moment. Hoe het nieuwe bestuur zich gaat vormen en wie welke positie in neemt 

zal in de toekomst duidelijk worden.   
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10       Terugkoppeling actiepunten bijeenkomst 15 februari 

Harald    

 Begroting 2012  Komt volgende bijeenkomst terug  
 
Robert 

 Mail naar gemeente voor keuze opzet presentatie iDOPis gebeurd 

 Bijeenkomst organiseren voorzitters buurtverenigingenmoet nog gebeuren 
 

Kees 

 Braakliggend terrein Binckhof, onveilige kruising bij uitrit zorghotel tegenover 

Trefpuntopnemen met eigenaar zorghotel.--> Kees heeft een mailtje gestuurd naar 

de eigenaar van het zorghotel, maar heeft hier nog geen reactie op gekregen.  

Marian 

 Handtekeningen basketbalpaal, tafeltennistafelMarian heeft de procedure gemeld 
bij de initiatiefnemers.  

 
Rene 

 Gesprek gemeente bestuur Quadrantzie punt 9 

 Bijeenkomst samenwerking Mill, Cuijk, Grave zie punt 7 
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.  is gebeurd en geplaatst. In principe is het zo dat de beheerder van 
de gemeenschapshuizen verantwoordelijk worden voor de AED’s. Deze krijgen in 
2013 een budget hiervoor van de gemeente Grave.  

 

11       Rondvraag 

 Het fonds maatschappelijke betrokkenheid van de Rabobank heeft binnenkort 
weer zijn sluitingsdatum op 15 april. De link 
www.rabobanklvcmleden.nl/fondsen/fonds_maatschappelijke_betrokkenheid/ wordt 

hiervoor op de website van de Dorpsraad geplaatst om burgers hierop te 
attenderen.  

 De schaatsbaan op het evenemententerrein is als een succes ervaren.  
 
12 Sluiting 
 

Actiepunten bijeenkomst 15 februari 

Harald    

 Begroting 2012 
 
Robert 

 Bijeenkomst organiseren voorzitters buurtverenigingen 
 
Kees 

 Braakliggend terrein Binckhof, onveilige kruising bij uitrit zorghotel tegenover 

Trefpuntopnemen met eigenaar zorghotel.--> Kees heeft een mailtje gestuurd naar 

de eigenaar van het zorghotel, maar heeft hier nog geen reactie op gekregen.  

René    

 Vergunning ontmoetingsavond 

http://www.rabobanklvcmleden.nl/fondsen/fonds_maatschappelijke_betrokkenheid/

