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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 
        
Datum:            Dinsdag 26 september 2017 
Aanwezig:      René, Suzanne, Jochem, Hans W, Wendy, Rob, Robert 
Afwezig:  Babette 

Agenda 
  

1 Opening, welkom nieuw dorpsraadlid Rob Meijs 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 
3 Notulen 27 juni 2017 
4 Terugkoppeling overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het 

groen (update Hans) 
5 Terugkoppeling gesprek Henish 13 juli (Robert en Jochem) 
6 Ontwikkelingen Dichterbij, nieuws uit bijeenkomst 19 september met Dichterbij en 

gemeenteraad (link op website voor toekomstplannen en voortgang Dichterbij, Babette) 
7 Update oppimpen oude welkomstborden (Hans) 
8 Update Digitale borden (Jochem) 
9 Update bijeenkomst BeheerstichtingTrefpunt 
10 Zorgcoöperatie (Jochem) 
11 Update kerk, bijeenkomst kerkenvisie 25 september, drie-eenheid, gesprek 

burgemeester 13 september (Jochem) 
12 Actiepunten vorige bijeenkomst 
13 Rondvraag 
14 Sluiting 

 
 
 
 
 
 
 

1 Opening, welkom nieuw dorpsraadlid Rob Meijs 
Rob geeft aan dat hij namens de Bronkhorstweg in de Dorpsraad zitting gaat nemen, 
i.p.v. Marcel van Haaren.  
 

2 Mededelingen/ingekomen stukken 
- Hekje zaalheuvelweg voor veiligheid van kinderenà er blijkt geen draagvlak te zijn 

voor een hekje bij de omwonenden. Toen de gemeente (Sjaak Vos) met een 
tekening kwam van hoe het zou worden, kwam de kritiek van mensen uit de buurt. 
Door de persoonlijke reacties die komen vanuit de buurt/aanwonenden lijkt het 
moeilijk haalbaar om dit te realiseren. Aan Sjaak wordt gevraagd of hij de 
communicatie naar de burgers op wil pakken. De verdere communicatie zal via de 
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Dorpsraad verlopen. Wendy wacht even de reactie van de Sjaak af, voordat verder 
actie wordt ondernomen. 

- Bijeenkomst klankbordgroep Subsidiestelsel Grave 13 juli gemeentehuisà wij zijn 
niet aanwezig geweest, verslag is op de website terug te vinden. De individuele 
verenigingen zijn al op de hoogte gebracht van de wijzigingen. Voor ons als 
Dorpsraad veranderd is niets.  

- René gaat naar de informatiebijeenkomst op woensdag 4 oktober om 16.00 uur van 
Dichterbij (zie punt 6). 

- We hebben een uitnodiging voor de netwerkbijeenkomst ‘1 jaar Jongeren Op 
Gezond Gewicht (JOGG) Grave’  op donderdag 12 oktober. Dit laten we voorbij 
gaan. 

- Dichterbij laat weten dat ze op 9 december van 13.00 tot 17.00 uur in de beukenlaan 
een kerstmarkt voor Velp en omstreken wil geven. Onduidelijk is nog of en op welke 
manier ze samen willen werken met de Breede School. 

- Jochem heeft contact gehad met de wijkraad het blauwe dorp. Ze willen in oktober 
een nieuwe platformbijeenkomst organiseren met alle wijk- en dorpsraden van 
Grave.  
 

3 Notulen 27 juni 2017 
Deze worden goed gekeurd.  
 

4 Terugkoppeling overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer van het 
groen (update Hans) 
De gemeente heeft gereageerd op alle negatieve reacties die de burgers op het eerste 
(groen-) plan hebben laten horen. De bomen in de tolschestraat blijven allemaal 
bestaan. De heesters gaan ze vervangen voor een nieuw soort heesters, zodat het er 
netter uit ziet. De heg aan de tolschestraat (tuinafscheiding) blijft ook gehandhaafd. Bij 
het kerkplein komt er i.p.v. het gras, lage heester. Bij de verbinding met lievendaal en 
de zaalheuvel waren omwonenden het in eerste instantie niet eens over wat er moest 
komen. Een vertegenwoordiger van deze buurt is in gesprek gegaan met de andere 
bewoners en heeft uiteindelijk namens hen voor gesteld dat er heesters zouden 
moeten komen. De perenbomen die er nu zijn, zouden ook vervangen moeten worden. 
Het is nu wachten op antwoord van de gemeente over dit voorstel.  
Hans en René gaan nog in gesprek met klavertje 4 (Dichterbij). Ook zal samen met 
Johan Brands bekeken worden of er draagvlak is voor zelfbeheer van het onderhoud 
van het groen, vooralsnog lijkt dit niet het geval.   

 
5 Terugkoppeling gesprek Henish 13 juli (Robert en Jochem) 

We hebben kennis gemaakt met onze nieuwe contactpersoon Arjan van Peer 
(arjan.vanpeer@cgm.nl) Verder waren er geen bijzonderheden.  
 

6 Ontwikkelingen Dichterbij, nieuws uit bijeenkomst 19 september met Dichterbij 
en gemeenteraad (link op website voor toekomstplannen en voortgang Dichterbij, 
Babette) 
Dichterbij heeft de organisatie Phidias opdracht gegeven om na te denken over de 
toekomst van het terrein van Dichterbij. Dit is wereldwijd uitgezet (bij scholen, 
universiteiten, etc..) alwaar ze ideeën ophalen en deze plannen worden 4 oktober met 
een ieder besproken. Hier komen dan 4 ideeën uit, die weer intern worden besproken 
bij Dichterbij.  
In gesprek met de gemeente zijn er geen bijzonderheden naar voren gekomen over de 
plannen van Dichterbij. 
 

7 Update oppimpen oude welkomstborden (Hans) 
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Wordt vervolgd, Hans is hier mee bezig.  
 

8 Update Digitale borden (Jochem) 
Er is inspraak gevraagd op het plan voor het plaatsen van de borden via de website, 
facebook en de lokale krantjes. Tot nu toe is er geen kritiek op gekomen. Er is een 
businessplan geschreven dat nu compleet is. Dit plan is ingediend bij de gemeente en 
ligt ter bespreking klaar, wachtend op de nieuwe wethouder. Wordt vervolgd….  

 
9 Update bijeenkomst BeheerstichtingTrefpunt 

De beheerstichting heeft een positief advies aan de gemeente gegeven over de 
plannen om het Trefpunt vanaf 1 januari in eigen (Beheerstichting Trefpunt) beheer te 
hebben.  De beheerstichting en het gebruikersplatform is druk bezig om alle 
noodzakelijke voorbereidingen hiervoor te treffen. Dit loopt allemaal op schema. 
 

10 Zorgcoöperatie (Jochem) 
Voor ons is het belangrijk om eerst te gaan polsen of er vrijwilligers zijn die hier iets in 
willen. Jochem gaat zich verdiepen in de enquête die destijds is rond gestuurd in 
Escharen, waarbij gekeken wordt of gelijksoortige vragen gesteld kunnen worden. Na 
het versturen van de enquête zal bekeken worden of we als Dorpsraad hier überhaupt 
mee verder gaan en of er voldoende draagvlak is voor een zorg coöperatie. Dit om te 
voorkomen dat wij iets aan het verzinnen zijn, alwaar geen behoefte aan is.   
 

11 Update kerk, bijeenkomst kerkenvisie 25 september, drie-eenheid, gesprek 
burgemeester 13 september (Jochem) 
Jochem heeft met de burgemeester gesproken over de plannen van de gemeente van 
de drie-eenheid die zijn overhandigd en kort toe gelicht.   
De gemeente wil een 1 miljoen euro investeren, de provincie 4 miljoen en de 
investeerders 6 miljoen in het kleine kunstkerkje, het nonnenklooster en het (oude) 
kapucijnenklooster. Het miljoen van de gemeente wordt gebruikt voor de infrastructuur, 
het kunstkerkje en alles rondom de gebouwen. Voor uitgebreide informatie verwijzen 
we naar onze website waarop de informatie hierover is geplaatst.  
Op 25 september zijn René en Jochem naar de bijeenkomst van de kerkenvisie 
geweest. Deze was geïnitieerd door de gemeente. Het kerkbestuur heeft aangegeven 
dat ze de kerken in de dorpen gaan sluiten, in opdracht van het Bisdom. Er is en wordt 
enkel geïnvesteerd in het wind en waterdicht maken en houden van de kerk. De 
doelstelling van het Bisdom is om de kerk tussen 2020 en 2030 af te stoten.  
De gemeente wil dat ieder dorp een eigen visie gaat ontwikkelen voor de toekomst van 
de kerk. Het Bisdom heeft als eis dat er geen moskee of hoerentent in mag komen.  
Onze plan is om een werkgroep op te richten om het te hebben over de bestemming 
van onze kerk. De bedoeling is om deze werkgroep voor 1 februari op te richten. Het 
initiatief voor het oprichten van de werkgroep en 1e bijeenkomst ligt bij de Dorpsraad. 
De gemeente zal de eerste bijeenkomst financieren, waarna we in gesprek gaan met 
de gemeente over de eventuele vervolgkosten. Jochem en René gaat deze kar 
trekken.   

 
12 Actiepunten vorige bijeenkomst 

Robert  Terugkoppeling overleg over groenplannen in Velp en zelfbeheer 
van het groen naar alle burgers in de vorm van een emailbomàis 
gebeurd 

Wendy zal opnieuw een oproep plaatsen op facebook. Hans laat weten 
aan Wendy of hier nog een specifieke oproep bij moet. Er zal nog een 
emailbom rond gestuurd worden door Robertà is gebeurd 
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 Jochem Enquête opstellen voor inventariseren behoeft zorgcoöperatieà komt 
volgende maand op de agenda 

   Begroting met bedragen als bijdrage aan activiteitenàkomt volgende 
maand terug  

 Wendy  Plaatsen businessplan digitale borden op website en link naar 
facebookàis gebeurd 

 

13 Rondvraag 
Rob  Op 5 oktober om 19:00 uur is een informatieavond over de herinrichting 
van de Bronckhorstweg in het 

 gemeentehuis. Het uitvoeringsplan wordt dan besproken is al eerder 
een inspraakavond geweest.  

  
14 Sluiting 

 

 

 

Actiepunten 24 oktober 

Agendapunt: Communicatie en website leden Dorpsraad  

 

Wendy 

o Verslag bijeenkomst klankbordgroep Subsidiestelsel Grave 13 juli op website 
plaatsen 

o Informatie plannen drie-eenheid kerken op website plaatsen 
o Stand van zaken hekje zaalheuvel/vetwei 
o  

Jochem 
o Enquête opstellen voor inventariseren behoeft zorgcoöperatieà komt 

volgende maand op de agenda 
o Begroting met bedragen als bijdrage aan activiteitenàkomt volgende maand 

terug  
o Oprichten werkgroep kerkvisie Velp 
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