
Notulen dinsdag 26 januari 2016 
Aanwezig: René van Dooren, Jochem Jacobs, Hans Willekes, Suzanne van Kempen. 
Gasten: Wim Brands en Marcel van Haren 
 
Gast Marcel van Haren: 

- Marcel vraagt of er weer jaarvergadering met buurtverenigingen gepland worden? Dit wordt 

(in andere vorm) weer op het programma gezet door Suzanne en Marieke. Afgevaardigde 

van Bronkhorst buurtvereniging is er nooit  geweest. Aan Marcel van Haren is gevraagd of er 

iemand van bronkhorst wil deelnemen aan dorpsraad. Marcel geeft aan dat er misschien 

iemand (Bram Cranen, 30 jr) interesse heeft.  Dit is een nieuwe bewoner van de 

Bronkhorstweg.  Actie Marieke/Suzanne: plannen contacten met buurtverenigingen. 

- Oud papier: de gelden voor het ophalen gaan naar muziekvereniging (Emma/In de ban, 

toenmalig contactpersoon Moritz Bohmer) die geen muziek vereniging meer is en niemand 

lid van kan worden. Het gezamenlijke voorstel 50% naar dorpsraad 50% naar SVB. De vraag 

is: kunnen wij als dorpsraad zeggen dat de muziekvereniging dit niet meer mag inzamelen, zij 

hebben tenslotte ook de vergunning?  Waar gaan de gelden nu naartoe gezien de 

muziekvereniging niet meer bestaat; In de ban? (deze houd voorstelling in Gassel… geld gaat 

dus niet naar de Velpse inwoners. Actie: René zoekt uit hoe dit nu zit en of het haalbaar is om 

hierover een gesprek aan te gaan met de “muziekvereniging”. (Ter plekke gevonden op 

internet: Info in de ban: 0486-420801 info@indeban.nl ) 

- Een andere vraag van Marcel betreft de Vuilvangers op de bronkhorstweg en bij Cas vd 

Mosselaar; Waarom heeft de gemeente deze weggehaald? Actie: ??? 

- Actie Robert: Mail sturen naar Marcel met de tot heden door ons verzamelde nieuwe ideeën 

voor besteding gelden dorpsraad + uitnodiging sturen voor volgende vergadering dorpsraad 

- Ten slotte van Marcel een mooi voorbeeld van een samenwerkende buurt: In het verleden 

zijn veel auto’s op de bronkhorstweg beschadigd, men heeft daarvoor een buurtapp in het 

leven geroepen met ca 60 personen! 

Gast Wim Brands: 
- De opmerking van Wim is dat hij vindt dat er te weinig bindingen zijn tussen de verenigingen 

onderling. Wellicht kan de dorpsraad daar iets in betekenen. Bv nieuwjaarsreceptie met 

smartlappenkoor/biljartvereniging/dorpsraad/ culturele middag etc. Wim heeft als 

opmerking terug ontvangen dat de Dorpsraad werkt aan een communicatieplan en dat de 

contacten met de verenigingen hierin meegenomen worden door Suzanne en Marieke. 

- Kerk: Deze wordt volgens Wim vanaf 2017 waarschijnlijk gesloten. Deze is gebouwd door 

Velpse mensen, is een belangrijk middelpunt en het streven zou moeten zijn om deze te 

behouden. De begraafplaats moet 30 jr blijven vanaf de laatste begrafenis. Het drumband 

gebouw wordt afgebroken: een idee is dat die vereniging deel zou kunnen nemen in het 

project/plaats in kerk krijgen. Kortom wat willen Velpse bewoners met de kerk? Actie: 

Suzanne heeft hiervoor contact opgenomen met Pastoor Aarden. Hij laat Suzanne weten 

wanneer er een vergadering is met het kerkbestuur. Pastoor Aarden geeft aan dat dit zich af 

gaat spelen in 2019-2020 zoals het er nu naar uit ziet. René van Dooren gaat mee wanneer er 

een afspraak gemaakt is. 

mailto:info@indeban.nl


- Wim laat weten dat hij een groot  belang ziet in de dorps/wijkraad bij gemeentelijke 

herindeling. (als Velp/Grave bij bv Cuijk gevoegd wordt, zit het bestuur nog verder op afstand 

en dan is de dorpsraad van nog groter belang) Dit belang mag volgens Wim overgedragen 

worden op de velpse burger omdat de herindeling niet lang meer duurt. Als dorpsraad zijn 

we het hiermee eens. (het hangt echter ook af van de bevoegdheden/tijd van de leden van 

de dorpsraad (dit is nu vrijwilligerswerk en er zijn maar enkele uren per persoon die hieraan 

besteed kunnen worden) 

- Toerisme en Cultuur wordt te weinig door gemeente Grave “gepromoot” terwijl er wel 

afdelingen zijn die er iets mee doen. Kunnen we Koolen/Den Tol/ ABC betrekken bij het 

Toerisme? Antwoord van Suzanne: ja, dit komt ook terug in het communicatieplan. 

- Dichterbij gaat het AC opbouwen tot multifunctionele ruimten (restaurant, ook voor 

buurtbewoners/vergaderruimte etc) Jocco Wittenaar (bestuurslid van kinderboerderij, 

Beukenlaan en AC) gaat hierover. Bij de komende vergadering (of middels deze notule) 

vragen we aan Hans wat de exacte plannen zijn. Graag voorkomen we dat er spreiding in 

plaats van binding in Vep gaat komen. Er is namelijk al een trefpunt en een in de toekomst 

lege kerk die “hergebruikt” kan gaan worden, ook bij de Zorgresidentie kan men eten 

etc…Actie: allen 

- Wim vraagt wat de rol van de dorpsraad is bij het Dorpsfeest/kermis. We geven aan dat (via 

Willie van Dinther) de dorpsraad gesponsord heeft hierbij. Ook betreffende de rol van de 

dorpsraad bij verenigingen en bedrijven in Velp komt er meer duidelijkheid naar aanleiding 

van het plan van communicatie.  

- Wim heeft voorstellen betreffende verkeersveiligheid: Uitrit Tolschestraat naast René van 

Doorn: voorstel alleen voor voetgangers en fietsers. Tegelpad naast klokkentoren zodat de 

bewoners van dichterbij rechtstreeks kunnen oversteken en “zebra”pad/verhoging/drempel. 

De Dorpsraad geeft antwoord: Dichterbij wil het pad niet dicht hebben ivm 

veiligheid/ambulances. Drempel niet aan de orde ivm gele karren; die kunnen er dan niet op 

rijden. Dit is al maximaal ingezet bij gemeente en dichterbij en er was  verder niets uit te 

halen. Als dorpsraad kunnen we hier verder dus niets meer mee doen. 

- Aankleding Velp met bankjes/haagjes om Velp aantrekkelijker te maken. Dit is een prima 

idee en kan aangepakt worden wanneer de bouwplannen door gaan bij de Vetwei en de 

aankleding kan na het bouwverkeer plaatsvinden omdat dit niet haalbaar is zolang er 

gebouwd wordt of door bouwverkeer rondgereden wordt. Het volgen van de bouwplannen 

moet daarom op de agenda blijven staan. 

- Wim geeft aan dat er een zendmast geplaatst wordt bij Dichterbij (door Vodafone) Gezien 

niemand hiervan op de hoogte lijkt te zijn maakt Jochem  melding bij gemeente hierover. 

Actie: Jochem 

Punt 6 communicatie:  
Names de werkgroep wordt iedereen gevraagd om 2 thema’s te kiezen waar hij/zij zich aan wil 
verbinden. Dit kon tijdens de vergadering niet gevraagd worden vanwege het grote aantal afwezigen. 
De werkgroep past de missie/visie aan. De werkgroep heeft dinsdag 16 februari weer een 
vergadering om 20:00 bij Suzanne. 



 
Punt 8: De BBQ wordt een dartavond in het Trefpunt.  
Actie: Hans Willekes 
 
Overige Actiepunten: 
 
 
(Nog openstaande) Agendapunten voor de volgende vergadering: 
 

- (uit punt 7) Lijst alle punten voor Idop en samen definitief keuzen maken voor de 

besteding.  Actie: Hans doet het voorstel/zet dit op een rijtje. 

- Robert: Is er reactie geweest op verzoek of er behoefte is aan deskundigheid communicatie 

(bij Wendy Huijbers)? Zij zou hierop terugkomen. Een vraag namens de dorpsraad is: Wat 

wordt er precies bedoeld met “activiteiten in de buurt”? 

- Allen: Maken van een keuze betreffende Bestemming/onderhoud  grasveld achter trefpunt. 

- Robert: Er wordt een mailtje naar Brabant Landschap verstuurd met het verzoek om het 

vissen en schaatsen op de vijver achter op het binchofterrein toe te staan (puntje 29).--> 

nog geen reactie 

 
- Robert: We sturen een mailtje naar de gemeente waarin we aangeven dat de 

aanpassingen van het wegdek op de kruising hanenstraat en bronchkhorstweg niet goed 

uitgevoerd zijn (zwart asfalt komt er doorheen). De gemeente kan als opdrachtgever hier 

de uitvoerende aannemer hierop aan spreken.  Op 2 juli heeft T. Bronsema van de 

gemeente ons een bericht hierover gestuurd, waarin werd aangegeven dat dit na de 

bouwvak hersteld zou worden. Er is een email naar hem gestuurd om hem hieraan te 

herinneren.  

- Email Daandels over vraag overlast de Eek Velpse burger, met het verzoek om ons op de 
hoogte te houden is verstuurd, nog geen reactie van Daandels ?--> Jos Jongeneel 
benaderd, nog geen reactie 

- Er wordt een email gestuurd naar Jan ten Broeke om te informeren naar zijn gesprek met 

de wethouder de dag na het collegebezoek  Jan heeft een nieuwsbrief rond gestuurd. 

- Ronald (Herlé) wordt gevraagd om de kosten in kaart te brengen, die betaald worden uit 

de iDOP-subsidie.  komt volgende keer terug (Welkomstborden, kosten 589,00, + per 

half jaar 250,00, dus 1000,00 per jaar 

- Jochem: Aanschaf mobiel pinapparaat en kassa (Quadrant) nog niets van gehoord, 

komt volgende keer terug. En overzicht van huidige financiële status dorpsraad. 

- Suzanne: Geld kidsdisco? Is er iets teruggekoppeld door Quadrant?  hoe zit het met 

verantwoordelijkheid (24 februari is er een vergadering met organisatoren vd disco, en 18 

maart is de afspraak met Sonja Burghouts voor de verdere planning) 

Volgende vergadering dinsdag 23 februari 20:00 in het Trefpunt 
 
Met vriendelijke groet, 
 



Suzanne van Kempen-van Es 
 


