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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:            Dinsdag 14 februari 2017 

Aanwezig:      Suzanne, Jack, René, Jochem, Hans W, Wendy, Marieke, Robert 

Afwezig:  Hans L.  

 

Agenda 

1 Opening 
2 Welkom Wendy (Vetwei), Marina (Hegveld) 
3 Welkom Theo van Gent, “ Stichting Grave helpt” 
4 Notulen 24 januari 2017 
5 Mededelingen/ingekomen stukken 

• Verbouwing/plannen Nonnenklooster, verslag website 

• Stvz. stichting beheer Trefpunt  

• Email “onze centen” (zie bijlage) 

• Landelijke opschoondag (zie bijlage) 

• Mail Jos Jongeneel, subsidie (zie email) 
6 Update speeltuintje en hekwerk brandgang Zaalheuvel (Wendy/Suzanne) 
7 Overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het groen (datum overleg 

Nico Heeren) 
8 Bewoners informatiebijeenkomsten Veiligheid/buurtpreventie- gemeente Grave, 

aparte datum juni ?? 
9 Jaarplan gemeente Grave projecten Grave (zie bijlage) 
10 Actiepunten vorige bijeenkomst  

11 Rondvraag 

12 Sluiting 
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1 Opening 
 

2 Welkom Wendy (Vetwei), Marina (Hegveld) 
Wendy wordt welkom geheten en zal de aankomende tijd kijken of de dorpsraad iets 
voor haar is. Marina komt een andere keer 
 

3 Welkom Theo van Gent, “ Stichting Grave helpt” 
Is afgemeld voor vanavond.  
 

4 Notulen 24 januari 2017 
De notulen van 13 december en 24 januari worden goed gekeurd 
 

5 Mededelingen/ingekomen stukken 

• Verbouwing/plannen Nonnenklooster, verslag website 
De bijeenkomst was slecht georganiseerd (locatie, presentatie) en de akoestiek was 
beroerd. Er komen 70 plekken met gedeelde keuken en douche/wc. De bedoeling is 
dat er maximaal 30 statushouders komen en ze kunnen er maximaal een half jaar 
wonen. Voor meer informatie zie verslag website. 
 

• Stvz. stichting beheer Trefpunt  
Jan Selten heeft bij Quadrant de exploitatiebegroting opgevraagd voor de werkgroep 
van het Trefpunt. Hierna zal weer een nieuwe bijeenkomst gepland worden. 
De bijeenkomst waarin de terugkoppeling met alle Velpse inwoners wordt samen met 
de bijeenkomst over Veiligheid op 27 juni gepland.  

 

• Email “onze centen” (zie bijlage) 
We besluiten hier geen gehoor aan te geven.  

 

• Landelijke opschoondag (zie bijlage) 
Robert pakt dit op.  

 

• Mail Jos Jongeneel, subsidie (zie email) 
De subsidie is verantwoord over 2015 en 2016 (Idopgelden), maar er is nog geen 
goedkeuring vanuit de gemeente.  
 

• Oproep workshop voor fondsenaanvraag 
Wendy is enthousiast en zal op 7 en 11 maart vanuit de Dorpsraad 
deelnemen aan deze workshop.  
 

• Subsidie 2017 
Jochem heeft Jos Jongeneel aangesproken op het verstrekken van de subsidie voor 
2017 voor de Dorpsraad, daar deze nog niet binnen is.  
 

6 Update speeltuintje en hekwerk brandgang Zaalheuvel (Wendy/Suzanne) 
De stoep wordt verhoogd, waarbij ook de stoep achter de vetwei wordt aangepakt. 
Johan en Martijn van de Zaalheuvel gaan dit na de carnaval op pakken,  
Suzanne neemt contact op met de gemeente om het hekje te gaan regelen.  
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7 Overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het groen (datum overleg 
Nico Heeren) 
René en Hans gaan naar deze bijeenkomst en bereiden samen de bijeenkomst met 
Nico Heeren voor en deze zal de volgende bijeenkomst terug gekoppeld worden.  
 

8 Bewoners informatiebijeenkomsten Veiligheid/buurtpreventie- gemeente Grave, 
aparte datum juni ?? 
We laten weten aan Jolein Dortmans (Veiligheidshuis) dat we graag op 27 juni een 
bijeenkomst willen met het thema veiligheid. Suzanne stelt een email op waarmee de 
Velpse burgers aan kunnen geven wat ze op zo’n avond graag aan informatie/ 
voorlichting willen hebben. Suzanne neemt dit nog op met Jolein van het veiligheids-
huis om de avond voor te bereiden.  
 

9 Jaarplan gemeente Grave projecten Grave (zie bijlage) 
René en Hans pikken dit op en koppelen dit terug. 

 
 

10 Actiepunten vorige bijeenkomst 24 januari 

Jochem  

• Lichtkranten Velp, er zal binnenkort een afspraak gepland worden met overige 

dorpsraden om samen naar de aanschaf van deze lichtkranten te kijken. Dit 

mede gezien het financiële plaatje De 3 partijen (wijk-dorpsraden) zijn het 

over eens dat er 3 lichtkranten per dorp/wijk gekocht worden. Dit is opgebouwd 

uit 2 stangen, alwaar het bord op gemonteerd wordt met daar achter een 

zonnecel zodat deze zelfvoorzienend is. Het idee is om deze digitale borden 

door de gemeente te laten kopen (geen btw), maar deze te laten plaatsen door 

mensen uit de dorpen/wijk. Er is uitgerekend dat ze 15000,- euro kosten voor 3 

borden per dorp. Jochem gaat hier verder mee.  

René 

• Verslag van de resultaten van het onderzoek Bestuurskracht gemeente Grave 

onderzoeksbureau Partners en Pröpper hiervoor--> verslag is nog niet binnen, 

René vraagt dit nog na.  

Suzanne 

• Neemt contact op met buurtverenigingen i.v.m. koppeling WhatsApp buurtapp 

tussen buurtverenigingen. Daarnaast neemt Suzanne ook contact op met 

veiligheidsambtenaren gemeente voor tips/adviezen hierin zie punt 8.  

• Suzanne heeft contact opgenomen met de directeur van de St. Jozefschool 

over de disco en een datum gepland, deze is echter verzet. Suzanne heeft na 

de carnaval een nieuwe datum gepland met hem.  

 

 
Hans  

• Neemt nogmaals contact op met Ruud Verhaegh n.a.v. mailverkeer rondom 

verkeerssituatie pastoriestraat/kruising mariabeeld. Hans bespreekt dan 
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meteen de plaatsing van de WhatsApp bordenHans neemt nog contact op 

met Ruud Verhaegh, de borden liggen bij de gemeente en kunnen worden 

geplaatst.  

 

11 Rondvraag 

Hans L.   Het bestemmingsplan moet aangepast worden voor de “mini Jumbo” in 

het AC en de minicamping achter het Trefpunt, waardoor de uitvoering 

van deze plannen nog een paar maanden gaat duren.  

 

12 Sluiting 

 

Actiepunten bijeenkomst 14 februari 2017 

 

Rene 

• Verslag van de resultaten van het onderzoek Bestuurskracht gemeente Grave 

onderzoeksbureau Partners en Pröpper hiervoor--> verslag is nog niet binnen, 

Rene vraagt dit nog na.  

Suzanne 

• Suzanne heeft contact opgenomen met de directeur van de St. Jozefschool 

over de disco en een datum gepland, deze is echter verzet. Suzanne heeft na 

de carnaval een nieuwe datum gepland.  

• Suzanne neemt contact op met de gemeente om het hekje te gaan regelen.  
 

• Bewoners informatiebijeenkomsten Veiligheid/buurtpreventie- gemeente 
Grave, aparte datum juni ?? 
We laten weten aan Jolein Dortmans (Veiligheidshuis) dat we graag op 27 juni 
een bijeenkomst willen met het thema veiligheid. Suzanne stelt een email op 
waarmee de Velpse burgers aan kunnen geven wat ze op zo’n avond graag 
aan informatie/voorlichting willen hebben. Suzanne neemt dit nog op met Jolein 
van het veiligheidshuis om dit voor te bereiden.   

Hans  

• Neemt nogmaals contact op met Ruud Verhaegh n.a.v. mailverkeer rondom 

verkeerssituatie pastoriestraat/kruising mariabeeld. Hans bespreekt dan 

meteen de plaatsing van de whatsapp bordenHans neemt nog contact op 

met Ruud Verhaegh, de borden liggen bij de gemeente en kunnen worden 

geplaatst.  


