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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 
        
Datum:            Dinsdag 22 november 2016 
Aanwezig:        Suzanne, Marieke, Jack, René, Jochem, Hans W, Robert 
Afwezig:  Hans L , Bram 

 

Agenda 

1 Opening 
2 Gast: presentatie William van Gool van “Mobiel Gedeeld” 
3 Gast: Jan van Thiel 
4 Grave Helpt ! (suzanne) 
5 Mededelingen/ingekomen stukken 

- leerlingenraad/kinderdisco  
- vervolg stichting beheer/bezoek dorpshuis 
- concreet vervolg inrichting schoolzone? 
- vervolg Buurtapp koppeling/samenwerking wijkagent 
- vraag: wat doen we nu met klacht campers/hangjeugd? 
- update vergunning oud papier wethouder Henisch 
- mail Eric Daandels, afbouw Vetwei 

6 Notulen 25 Oktober 2016 
7 Toekomstvisie Velp (zie bijlage) 
8 Actiepunten vorige bijeenkomst  
9 Rondvraag 
10 Sluiting 
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Agenda 

1 Opening 
 

2 Gast: presentatie William van Gool van “Mobiel Gedeeld” 
William heeft afgezegd voor vanavond 

3 Gast: Jan van Thiel 
Jan heeft zich de laatste tijd verdiept in zorgcoöperaties. Hij is tot de conclusie 
gekomen dat de constructie zoals deze in Escharen is opgezet, ook zou kunnen 
werken voor Velp. Esters Welzijn heeft een begeleidende brief met een enquête rond 
verstuurd die inwoners ingevuld hebben. Er werden vragen in het algemeen (hebt u de 
laatste tijd zorg nodig gehad) of specifiek vragen gesteld. De specifieke vragen gingen 
over de bereidbaarheid van mensen om andere mensen te helpen met activiteiten (bv 
helpen met installeren met apparatuur, winkelen met iemand die dat graag wil, overweg 
kunnen met digitale apparatuur, etc..). Het Esters Welzijn heeft hiervoor een vereniging 
opgericht met de daarvoor benodigde statuten.  
Elke woensdag komen er in Escharen in het Dorpshuus 15 tot 20 man naar de 
ontmoeting voor een bakje koffie.  
Bij Esters Welzijn zijn veel vrijwilligers opgegeven, maar er blijken geen hulpvragen te 
zijn van de Esterse burgers.  
Het lijkt zinvol om in ieder geval onderzoek te doen of er behoefte is in Velp aan zo’n 
constructie en hulp. Hiervoor is het verstandig om een werkgroepje te formeren en 
hiervoor zal een startsubsidie nodig zijn vanuit de gemeente.  
Jan wil graag in de werkgroep willen participeren en schuift Truus Raaijmakers, die nu 
ouderenadviseur is, naar voren om hierin deel te nemen.  
De aanzet voor het opzetten van een werkgroepje zal vanuit de Dorpsraad ingezet 
worden, Jochem gaat bij de Dorpsraad Escharen en rade hoe zij dit opgepakt hebben. 
Jochem zal eventueel voor de subsidieaanvraag zorgen. Wellicht zouden Loek 
Westerbeek en Tina Opsteegh ook een rol willen spelen.  
 

4 Grave Helpt ! (suzanne) 
Suzanne heeft een gesprek gehad met de beheerders van “ Grave Helpt”. Hij heeft een 
facebookpagina waarbij hij nu bv. een kerstmaaltijd wil gaan organiseren. Er zijn veel 
initiatieven die er nu spelen.  

 
5 Mededelingen/ingekomen stukken 

• Vervolg platform bespreking 
De volgende keer wordt de bijeenkomst georganiseerd door het Estersveld. 
Waarschijnlijk wordt dit eind januari gepland, waarbij Jochem is gevraagd om dit voor te 
gaan zitten.   
 
• Speeltuin zaalheuvel 
De toestellen vallen € 100,- duurder uit, dit wordt akkoord bevonden.  
 
• Leerlingenraad/kinderdisco  
Suzanne is in gesprek met de leerlingenraad van de school om te bekijken of zij een rol 
kunnen en willen spelen in de organisatie van de kinderdisco. Suzanne heeft 
aangegeven dat ze per 1 januari stopt in de organisatie van de kinderdisco. 
 
• Vervolg stichting beheer/bezoek dorpshuis 
Op 23 november staan 2 bijeenkomsten gepland in de gemeenschapshuizen St. 
Agatha en Cuijk. Wordt vervolgd…. 
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• Concreet vervolg inrichting schoolzone? 
De borden zijn geplaatst voor de ingang van het Mariendaalterrein.  
 
• Vervolg Buurtapp koppeling/samenwerking wijkagent 
Suzanne heeft nog geen contact gehad met de buurtverenigingenà dit komt volgende 
week terug. Suzanne heeft gesproken met de wijkagent die verwezen heeft naar de 
ambtenaar van het veiligheidshuis van CGM. Hans heeft nu contact met de 
verantwoordelijke persoon voor de whatsappbordenà wordt vervolgd.  
 
• Vraag: wat doen we nu met klacht campers/hangjeugd? 
Klachten kunnen via Fixi gemeld worden. 
 
• Update vergunning oud papier wethouder Henisch 
Er is een mail gestuurd naar Maarten Vincent. De voorzitter van de KBO Kees Kreijtz, 
heeft navraag gedaan over de aanwezige vergunningen voor oud papier. Deze 
papieren worden naar Hans L. en Bram verstuurd, die dit verder uit zoeken.  

 
• Mail Eric Daandels, afbouw Vetwei  
Nog geen reactie  

 
6 Notulen 25 Oktober 2016 

Notulen worden goed gekeurd. 
 

7 Toekomstvisie Velp (zie bijlage) 
Zie actiepunt “ Allen”  
 

8 Actiepunten vorige bijeenkomst  

Allen 
De vraag is aan iedere portefeuillehouder of deze een stukje willen schrijven voor 
strategisch jaarplan 2017 en aanleveren bij Suzanne.--> blijft staan voor vorige keer. 
 
Jochem 
Jochem gaat met wijkraad Escharen om de tafel om te kijken hoe zij de digitale borden 
gaan betalenàJochem heeft een offerte binnen en deze zijn wel interessantà Jochem 
communiceert opnieuw met de wijkraad Escharen hierover of we hier samen iets in kunnen 
betekenen. 
 
Robert 

- Plaatsen foto’s en aandachtspunten website van Dorpsraadledenà staat voor 
volgende keer gepland, nog geen foto’s binnen.  

- Mailtje naar alle verenigingen over de beëindiging van de organisatie van de 
nieuwjaarsbijeenkomst door de Biljartclub, met de vraag of iemand deze bijeenkomst 
dit jaar wil organiseren.-->een aantal verenigingen hebben gereageerd, geen van hen 
neemt de organisatie op zich, waardoor er dit jaar geen nieuwjaarsbijeenkomst wordt 
georganiseerd.  
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Bram 

- Aanleveren foto’s voor plaatsing website 
- Bram gaat onderzoeken of OPPI door de Dorpsraad gebruikt kan worden om de 

mening en visie van de Velpse inwoner te peilen.-->i.v.m. afwezigheid komt dit 
volgende keer terug 

- Oud papier inzameling (Bram/ Hans L.)à wordt vervolgd na uitzoekwerk dhr. Kreijtz 
 

Suzanne  

- BuurtappàSuzanne gaat de buurtverenigingen vragen of ze de buurtapp willen delen 
en of ze een WhatsApp-bord willen in de wijk. Suzanne gaat contact opnemen met 
Andre Derksen, de wijkagent en hem vragen welke rol hij kan en wil spelen en dezeà 
is gebeurd en afgehandeld    

- Suzanne zal de leerlingenraad benaderen om deze te betrekken bij de Disco-
organisatieà is gebeurd, afgehandeld 

- Suzanne zal dit samen voegen tot een strategisch beleidsplan, wat de volgende keer 
terug zal komen.--> wordt vervolgd 
 

Hans 

Update verkeersveiligheid pastoriestraatà nog niets van gehoord, de gemeente is nog de 
snelheid aan het meten. 

Hans L  

Met Hans L. is gesproken over eventuele samenwerking met de “tuinploeg” van Dichterbij. 
Dit naar aanleiding van een opmerking van dorpsraad Escharen dat zij zelf met een budget 
van de gemeente Grave het onderhoud van het groen rondom de school organiseren. 
Hans L. geeft aan dat Dichterbij naarstig op zoek is naar cliënten via de participatiewet 
vanuit de gemeente. Hans L. gaat hierover contact opnemen met de wethouder Henisch--> 
Er zijn momenteel 2 cliënten die het onderhoud doen en dit gaat  niet zo snelàkomt 
volgende keer terug. 

9 Rondvraag 
• Renéà De pastor gaat de buurtverenigingen benaderen om te kijken of ze 

Kerstverlichting in Velp willen hebben. Hiervoor kan een subsidie aangevraagd  
worden bij de gemeente Grave, waarbij Jochem hen zal ondersteunen.  

• Er wordt een email gestuurd naar het kerkbestuur waar gevraagd wordt wanneer 
een afspraak gemaakt kan worden. 

• De vraag is of er een “usb-aansluitingapparaat” gekocht kan worden voor de 
geluidsapparatuur van het Trefpunt. Jochem en René nemen dit met Johan 
Hoefnagel op.  

• Jack geeft aan dat hij de Dorpsraad wil gaan verlaten. We betreuren dit zeer. Jack 
en wij gaan actief op zoek naar een opvolger.  

 
10 Sluiting 
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Actiepunten voor bijeenkomst 13 december  

Allen 
De vraag is aan iedere portefeuillehouder of deze een stukje willen schrijven voor 
strategisch jaarplan 2017 en aanleveren bij Suzanne--> blijft staan voor vorige keer. 
 
Jochem 
Digitale borden 
 
Robert 
Plaatsen foto’s en aandachtspunten website van Dorpsraadledenà staat voor volgende 
keer gepland, nog geen foto’s binnen.  

Hans	
Update	verkeersveiligheid	pastoriestraatà	nog	niets	van	gehoord,	de	gemeente	is	nog	de	
snelheid	aan	het	meten.	
	
Hans	L	 	
Met	Hans	L.	is	gesproken	over	eventuele	samenwerking	met	de	“tuinploeg”	van	Dichterbij.	Dit	
naar	aanleiding	van	een	opmerking	van	dorpsraad	Escharen	dat	zij	zelf	met	een	budget	van	de	
gemeente	Grave	het	onderhoud	van	het	groen	rondom	de	school	organiseren.	Hans	L.	geeft	
aan	dat	Dichterbij	naarstig	op	zoek	is	naar	cliënten	via	de	participatiewet	vanuit	de	gemeente.	
Hans	L.	gaat	hierover	contact	opnemen	met	de	wethouder	Henisch-->	Er	zijn	momenteel	2	
cliënten	die	het	onderhoud	doen	en	dit	gaat	niet	zo	snelàkomt	volgende	keer	terug.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


