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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 
        
Datum:            Dinsdag 13 december 2016 
Aanwezig:      Suzanne, Jack, René, Jochem, Hans W, Bram, Robert 
Afwezig:  Hans L., Marieke 

 

Agenda 

1 Opening 
2 Notulen 22 november 2016 
3 Mededelingen/ingekomen stukken 

- Hans (Dichterbij)  
- Stvz. Leerlingenraad/kinderdisco (Suzanne) 
- Workshop ‘Dagelijks bestuur, hoe doe je dat?’. (afmelding, vervolg) 
- Vervolg platform bespreking maandag 23 januari 19.30 uur in Esterade.(Jochem) 
- Whatsapp-borden (Hans W.) 
- Update vergunning oud papier wethouder Henisch (Bram en Hans L.) 
- Herziening subsidiestelsel (Jochem) 
- Verbouwing Nonnenklooster 
- Begroting Dorpsraad (Jochem, zie bijlage) 
- Email Kerkbestuur (zie bijlage)  
- Speeltuintje Zaalheuvel 
- Bijeenkomst onderzoeksbureau naar bestuurskracht 

4 Stvz. stichting beheer Trefpunt (Suzanne, Robert) 
5 Zorg coöperatie (Jochem Escharen) 
6 Toekomstvisie Velp  
7 Actiepunten vorige bijeenkomst  
8 Rondvraag 
9 Sluiting 
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1 Opening 

2 Notulen 22 november 2016 

Deze worden met een aantal tekstuele aanpassingen goed gekeurd. 

3 Mededelingen/ingekomen stukken 

- Hans L (Dichterbij) 

• Zaterdag a.s. is er weer de jaarlijkse kerstmarkt, iedereen is van harte welkom vanaf 
15.00 uur 

• Er is overeenstemming bereikt met Jumbo Grave, zij zullen in eerste kwartaal van 
2017 een dependance openen in het AC, ook voor inwoners van Velp. Klein winkeltje 
met dagverse producten. 

• Voor de mini camping loopt een aanvraag voor een wijziging van het bestemmingsplan 
bij de gemeente. Hans hoopt dat ze de camping medio 2017 kunnen gaan openen. 

• Op het terrein Mariendaal is er veel last van dealers en hangjeugd, vooral op het 
terrein rond de school, politie is op de hoogte en houden oogje in het zeil, maar het 
voelt niet veilig voor onze medewerkers en cliënten 

- Stvz. Leerlingenraad/kinderdisco (Suzanne) 

Suzanne heeft de directeur van de school en de leerlingenraad benaderd om hen te 
enthousiasmeren om samen te werken om de kinderdisco samen tot een succes te 
maken. Suzanne heeft gemerkt dat de ouders van de “discogangers” prima in staat zijn 
om de disco te organiseren.  

- Workshop ‘Dagelijks bestuur, hoe doe je dat?’. (afmelding, vervolg)  

Bij de eerste bijeenkomst konden we helaas niet aansluiten. Wendy Huijbers van 
Sociom nodigt ons de volgende keer weer uit.  

- Vervolg platform bespreking maandag 23 januari 19.30 uur in Esterade.(Jochem) 

Op	deze	bijeenkomst	zijn,	naast	voorzitter	Jochem,	René	en	Robert	aanwezig.	De	onderwerpen	
die	aan	de	organisatie	zijn	door	gegeven:		

• Aankoop digitale welkomstborden	
• Toekomst van de kerkgebouwen	
• Opzetten van zorgcorporaties in de dorpen en wijken	
• Het maken van een jaarplanning in samenspraak met de gemeente	
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- Whatsapp-borden (Hans W.) 

De dorpsraad zal rechtstreeks bij de leverancier 8 WhatsAppborden bestellen die in 
overleg met de buurtvereniging Oud-Velp worden geplaatst. De gemeente Grave heeft 
ervoor gekozen om eenzelfde bord voor alle dorpen te hanteren. Jochem zal bij de 
buurtvereniging de Heikant navragen of zij ook borden wensen. Hans kan ze dan 
bestellen.  

- Update vergunning oud papier wethouder Henisch (Bram en Hans L.) 

Jochem gaat uitzoeken bij de gemeente hoe het met de vergunningen en koppelt dit 
dan terug voor de volgende vergadering  

- Herziening subsidiestelsel (Jochem) 

Voor ons verandert er niets en de verschillende verenigingen en stichtingen ontvangen 
bericht wat dit voor hen betekent.  

- Verbouwing Nonnenklooster 

Op 19 december is een bijeenkomst van een aannemer die het klooster gaat 
verbouwen. Het nonnenklooster (antikraak) zijn naar het AZC verhuisd. Tussen 18:00 
en 19:00 uur zal eerst de Dorpsraad toelichting worden gegeven. Hans gaat hier naar 
toe.  

- Begroting Dorpsraad (Jochem, zie bijlage) 

Komt de volgende keer terug, het overschot van 2016 wordt gereserveerd als reserve 
voor het begin van het jaar, omdat de kans groot is dat we dan ook nog geen subsidie 
hebben ontvangen.  

- Email Kerkbestuur (zie bijlage)  

De gemeente wil in gesprek met de kerk-, dorps-, en wijkraden om te bespreken wat 
het maatschappelijke doel van de kerk dient te zijn.  Het kerkbestuur geeft aan dat het 
geen taak van hen is, om zich te bemoeien met het gebruik en voortbestaan van de 
kerk. De sloop van de kerk is niet uitgesloten. De verdere actie ligt bij de gemeente.  

- Speeltuintje Zaalheuvel 

Het hekje bij de brandgang is opnieuw ter sprake gebracht en er is aangegeven dat er 
aan wordt gewerkt. De schommel laat door omstandigheden langer op zich wachten. 
De partij die hem zou plaatsen had de opdracht, maar is failliet waardoor de gemeente 
naar een andere partij is uitgeweken. Die nieuwe partij geeft aan het dit jaar nog af te 
willen werken. 
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- Bijeenkomst onderzoeksbureau naar bestuurskracht 

René is naar een bijeenkomst van de gemeente geweest, waarin uitleg werd gegeven 
over onderzoek wat een extern bureau uit gaat voeren. Zij gaan onderzoek doen naar 
de bestuurskracht van de gemeente Grave. René heeft gevraagd naar een kopie van 
een verslag van de resultaten van het onderzoek.  

4 Stvz. stichting beheer Trefpunt (Suzanne, Robert) 

Er is een enthousiaste club mensen die hiermee aan de slag zijn. Deze zijn op bezoek 
geweest bij 2 gemeenschapshuizen. Voor uitgebreide verslaglegging zie documenten 
in Dropbox. 

5 Zorg coöperatie (Jochem Escharen) 

Jochem heeft contact gehad met Jan van Thiel waar de opdracht van de Dorpsraad is 
besproken: zoeken naar eventuele deelnemers, opvragen van budget en informatie 
over de zorg coöperaties. Er wordt een email aan Jan gestuurd dat wij geen 
aanvullingen op de al eerder genoemde namen hebben. Jochem gaat subsidie 
aanvragen bij het leefbaarheidsbudget voor de start van de zorgcoöperatie.  

6 Toekomstvisie Velp  

Deze is verplaatst naar de bijeenkomst in januari. 

7 Actiepunten vorige bijeenkomst 

De vraag van de kerstversiering is bij Maarten Vincent gelegd, hij neemt dit op met de 
wethouder Henish.  

Allen 

De vraag is aan iedere portefeuillehouder of deze een stukje willen schrijven voor strategisch 
jaarplan 2017 en aanleveren bij Suzanne--> blijft staan voor volgende keer. 

Jochem 

Digitale bordenàZowel Escharen als Gassel zijn ook bezig met het plaatsen van digitale led-
borden. Bij Gassel is een informatiebord van een organisatie, waar ook hogere prijzen aan 
verbonden zijn. Onze keuze valt voor de lichtkranten van Escharen, Jochem onderzoekt dit 
verder en koppelt dit terug.  

Robert 

Plaatsen foto’s en aandachtspunten website van Dorpsraadledenà Bram stuurt de foto’s op.  

Hans 
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Update verkeersveiligheid pastoriestraatàde gemeten snelheid was minder dan 60 km per 
uur, dus volgens het onderzoek is er geen probleem. Hans neemt contact op met de 
gemeente om de situatie nogmaals door te nemen 

 

Bram 

De opdracht voor het oppimpen van de welkomstborden ligt nog bij Johan Oomen. 

 

8 Rondvraag 

§ De vraag om navraag te doen over het leefbaarheidsbudget voor subsidie van de 
kerstversiering is bij Maarten Vincent gelegd, hij neemt dit op met de wethouder 
Henish.  

§ Jochem heeft met de carnavalsvereniging gesproken over een bijdrage vanuit de 
Dorpsraad voor de aanschaf van nieuwe borden voor plaatsing in Velp. Afgesproken 
dat er € 200,- wordt over gemaakt naar de carnavalsvereniging de Zandkruiers, omdat 
deze vereniging veel betekent voor Velp.   

§ Bram geeft aan dat hij stopt als lid van de Dorpsraad, in verband met andere 
werkzaamheden. Wij danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid voor zijn tijd bij ons. 
Door een ieder wordt gekeken voor een vertegenwoordiger vanuit oud-Velp.  

9 Sluiting 

 

ACTIEPUNTEN 24 januari 

Jochem  

§ Gaat uitzoeken bij de gemeente hoe het met de vergunningen en koppelt dit 
dan terug voor de volgende vergadering  

§ Jochem zal bij de buurtvereniging de Heikant navragen of zij ook borden 
wensen. Hans kan ze dan bestellen.  

§ Lichtkranten Velp 
§ Leefbaarheidsbudget aanvragen voor lichtkranten, kerstverlichting en 

zorgcoöperatie.  
§ Er wordt een email aan Jan gestuurd dat wij geen aanvullingen op de al eerder 

genoemde namen hebben. Jochem gaat subsidie aanvragen bij het 
leefbaarheidsbudget voor de start van de zorgcoöperatie.  

§ Update vergunning oud papier wethouder Henisch  

Hans 

§ Hans neemt contact op met de gemeente om de situatie bij de pastoriestraat en 
kruising mariabeeld nogmaals door te nemen  

§  
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Rene 

§ Verslag van de resultaten van het onderzoek Bestuurskracht gemeente Grave 

 


