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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:            Dinsdag 21 maart 2017 

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

Afwezig:  René, Hans L. 

Agenda 
  

1     Opening 
2     Welkom Theo en Bea van Gent, “ Stichting Grave helpt” (20:00-20:20 uur) 
3     Notulen 14 februari 2017 
4     Mededelingen/ingekomen stukken 
• Uitnodiging algemene ledenvergadering Kleine Kernen 
• Stvz. stichting beheer Trefpunt/Presentatie gemeente Grave Veiligheid 

5     Kinderdisco. 
6     Koningsdagcomité. 
7     Zorgkooporatie. 
8     Digitale borden. 
9     Overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het groen (datum overleg 

Nico Heeren) 
10  Bespreken ingevulde Jaarplan gemeente projecten Grave (zie bijlage) 
11  Actiepunten vorige bijeenkomst 
12  Rondvraag 
13  Sluiting 
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1 Opening 

 
2 Welkom Theo en Bea van Gent, “ Stichting Grave helpt” (20:00-20:20 uur) 

Theo en Bea zijn actief met het helpen van mensen die leven op een minimumniveau 
en hulp kunnen gebruiken. Ze hebben allerlei initiatieven gehad de afgelopen weken. 
Grave helpt is er niet alleen voor Gravenaren, maar ook voor burgers uit de omringende 
dorpen. Mensen die in stille armoede leven schamen zich vaak en treden niet naar 
buiten, maar zijn heel blij met hulp.  
Het zou mooi zijn als mensen elkaar makkelijker zouden kunnen vinden. Er ontstaan 
veel dubbele initiatieven, maar deze zouden elkaar ook kunnen versterken.  
Theo is momenteel bezig om de Koningsdag in Velp nieuw leven in te blazen.  
In Grave zijn 63 gezinnen die van de voedselbank gebruik maken.  
Anja Henisch heeft aangegeven dat er iemand vanuit de gemeente wordt ingezet om  
de lokale initiatieven in kaart te brengen.  
De kern van “ Grave helpt” is met 5 a 6 mensen (denktank), die de kar trekken. In totaal 
zijn er zo’n 20 a 30 vrijwilligers. Er is subsidie aangevraagd om een stichting op te gaan 
richten. Grave helpt is op zoek naar een pand, daar ze nu geen plek hebben. De 
gemeente heeft het oude jongerencentrum aangeboden, maar dit vinden ze niet 
geschikt gezien de afgelegen ligging. Ze hebben een eigen facebookpagina.  
“Grave helpt” heeft voor mensen met een smalle beurs op 15 april een bijeenkomst, 
waar je je kunt opgeven bij gravehelpt@outlook.com.  
Er wordt afgesproken dat we elkaar weten te vinden en dat ze in gesprek gaan met 
Anja Henisch om te bekijken of het Trefpunt voorlopig een vaste basis voor Grave Helpt 
zou kunnen betekenen. Als tip wordt ook de leegstaande ruimten in de basisschool 
genoemd.  
 

3 Notulen 14 februari 2017 
Na kleine aanpassingen wordt deze goed gekeurd.  
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken 
• Uitnodiging algemene ledenvergadering Kleine Kernen 
• Stvz. stichting beheer Trefpunt/Presentatie gemeente Grave Veiligheid 

Suzanne heeft morgen overleg met Jolein Dortmans van de gemeente over de 
invulling van de avond wat betreft de brandweer en politie. Als het goed is krijgen we 
deze week de cijfers van Quadrant over 2014 en 2015.  
De bijeenkomst van de stichting beheer Trefpunt, gecombineerd met de bijeenkomst 
van de brandweer en politie zal op 22 mei zijn om 20:00 uur in het Trefpunt plaats 
vinden. Er is een e-mailbom rond gestuurd, zodat iedereen al op de hoogte is.  

• Harry Peters van de Raad van Inspiratie heeft gesprekken gevoerd met een aantal 

wijk- en dorpsraden om een bijdrage te verkrijgen voor het actieplan om de historische 

stad Grave en haar kerkdorpen zodanig te verbijzonderen dat zij in 2025 behoren tot 

de top 5 van de Nederlandse vestingsteden. De Raad van Inspiratie heeft in haar 

vergadering van 16 maart besloten om op maandag 24 april 2017 2 personen als 

afgevaardigden per wijk- en dorpsraden uit te nodigen in de bibliotheek te Grave 

Trompetterstr. 26 om 19.30 u, teneinde de wensen en ideeën voor te dragen.  

• Suzanne heeft met de leerlingenraad en Jeanne gesproken. We hebben ze mee laten 
denken over wat ze graag willen. Dit gaan ze terug koppelen naar het emailadres van 
Suzanne.  
 
 
 

mailto:gravehelpt@outlook.com
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5 Kinderdisco 
Er zijn gelden van de disco, die zijn overhandigd aan de penningmeester die ze onder 
de post jongerenactiviteiten van de Dorpsraad zal beheren. Suzanne heeft contact 
gehad met een aantal mensen die momenteel de kar trekken bij de kinderdisco. Het is 
een enthousiaste club waar Suzanne als achterwacht gebruikt wordt bij het besluit om 
spullen voor de kinderdisco te kopen.   
 

6 Koningsdagcomité 
Er zijn een aantal vrijwilligers opgestaan (Theo en Bea) die met Suzanne aan het kijken 
zijn wat de mogelijkheden zijn voor deze dag. Ze zijn bezig met een flyer waar het logo 
van de Dorpsraad ook op komt te staan. De bedoeling is dat er kraampjes, pony rijden, 
volleyballen, het smartlappenkoor en de deurdouwers, etc….komen.  
 

7 Zorgcoöporatie 
Vanuit Jan van Thiel is een verzoek gekomen om onze medewerking te verlenen aan 
een onderzoek onder ouderen in Velp door het PON. Vanuit het Pon (in samenwerking 
met de VKK) is een projectvoorstel in gediend bij Fonds Nuts Ohra om een aantal 
kleine dorpen in Brabant te kunnen ondersteunen. De bedoeling is dat PON helpt met 
een onderzoek wat de knelpunten, wensen en behoeften die er zijn van de ouderen in 
het dorp (bijv. sociale netwerk, voorzieningen, activiteiten, mobiliteit e.d.) en wat de 
gemeenschap en betrokken organisaties in het dorp zelf zouden kunnen doen (en dat 
dan ook daadwerkelijk helpen organiseren) om deze knelpunten op te lossen zodat de 
ouderen langer zelfstandig in het dorp kunnen blijven wonen. 
Wij vinden dit een goed plan en hebben deze overeenkomst getekend.  
 

8 Digitale borden 
Jochem heeft met de andere dorpen gekeken naar de mogelijkheden. Aanbieder 
Suurland komt binnenkort langs om een presentatie te geven bij de commissie (Velp-
Escharen-Gassel) die hier meer bezig is. Ze hebben ook offertes opgevraagd bij 
Betoled. Jochem blijft dit uitzoeken en volgen, waarvoor onze dank.  
 

9 Overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het groen (datum overleg 
Nico Heeren) 
Er ligt een nieuw plan groenbeheer om in de tolschestraat heesters weg te halen en 
hier gras voor in de plaats te leggen. Begin april gaan Nico Heeren samen met 
wethouder Daandels met Rene en Hans de plannen bekijken.  
Als wij het groenonderhoud in eigen beheer nemen, krijgen wij 70% van het geld wat nu 
aan de IBN wordt betaald. René en Hans hebben een aantal opmerkingen voorbereid 
die ze met hen gaan bespreken. Hans zal Wendy ook uitnodigen voor dit gesprek 
omdat de basisschool ook bezig is met het behalen van het Verkeers Veiligheid Label.  
 

10 Bespreken ingevulde Jaarplan gemeente projecten Grave (zie bijlage) 
Is doorgenomen en reeds opgestuurd naar de gemeente Grave.  
 

11 Actiepunten vorige bijeenkomst 

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 is verstuurd.  

 

Suzanne 
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• 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 zie mededelingen en punt 5. 

 

• Bewoners informatiebijeenkomsten Veiligheid/buurtpreventie- gemeente Grave 
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.  De bijeenkomst is gepland 
op maandag 22 mei, tezamen met de bijeenkomst waarbij de voortgang van de 
werkgroep beheer gemeenschapshuizen wordt besproken.  

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.  de WhatsApp borden zijn geplaatst. Ruud gaat kijken of er een wit 

vlak bij het kruisbeeld gemaakt kan worden, zodat dit meer op valt.   

 
 

12 Rondvraag 
Jochem  Jochem heeft begrepen dat er misschien een kleine kliniek komt, in 

samenwerking met de zorgresidentie.  
 

   
13  Sluiting 

 

Actiepunten bijeenkomst 18 april 2017 

 

Wendy Suzanne neemt contact op met de gemeente om het hekje te gaan regelen   
 Wendy gaat dit overnemen.  
 
Hans Begin april gaan Nico Heeren samen met wethouder Daandels met Rene en 

Hans de plannen groenbeheer bekijken. 


