
Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp        

                                                                                                                           
        
Datum:            Dinsdag 19 december 2017 
Aanwezig:      René, Suzanne, Jochem, Hans, Rob, Babette, Wendy en Robert 
Afwezig:    

Agenda 
  

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 
3 Notulen 23 november 2017 
4 Stand van zaken Jumbo en Minicamping (Babette) 
5 Update BeheerstichtingTrefpunt (Suzanne en Wendy) 
6 Terugkoppeling bijeenkomst dorps en wijkraden 
7 Actiepunten vorige bijeenkomst 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Opening 
 

2 Mededelingen/ingekomen stukken 
 
- Visie op de vestingstad Grave 

In verband met andere prioriteiten delen we hier niet aan mee. 
- Oud papier (René en Jochem) 

René gaat Marcel van Haren en Jan van Thiel benaderen voor een gesprek over het 
verzamelen van oud papier (klavertje 4) 

- Update enquête kerk en zorgcoöperatie 
De enquête loopt tot 7 januari.  

- Bijeenkomst Kleine Kernen 
Rob heeft in verband met weersomstandigheden (code rood) zich afgemeld bij de 
organisatie. Het is onduidelijk of het wel of niet is door gegaan.  

 
3 Notulen 23 november 2017 

Zijn goed gekeurd en worden op de website gezet.  
 

4 Stand van zaken Jumbo en Minicamping (Babette) 
Dichterbij heeft toestemming gekregen van de gemeente Grave om een Jumbo te 
realiseren. Begin februari gaat de Jumbo open in het A.C.  
Dichterbij is bezig met de minicamping en het is al duidelijk dat deze niet tegenover de 
Breede school gaat komen. De woningen van Dichterbij aan de Beukenlaan worden 
gebruikt voor cliënten (jongeren) die komen logeren.  
 

5 Update BeheerstichtingTrefpunt (Suzanne en Wendy) 
Er dient nog een hoop geregeld worden, maar de taken zijn verdeeld onder de 
werkgroep. Aanstaande vrijdag is de stichting Beheerstichting Ons Trefpunt een feit. Op 
4 januari zal het strategisch beleidsplan opgestuurd worden naar de gemeente. Op 6 
januari zal de opening zijn van “Ons Trefpunt”. Vanavond zal de facebookpagina van het 
Trefpunt over genomen worden door het bestuur.  
 

6 Terugkoppeling bijeenkomst dorps en wijkraden 
Rob en Jochem (voorzitter) zijn hier geweest. Het was verhelderend om te horen naar 
de verhalen van de wijk- en dorpsraden in het contact/communicatie met de gemeente.   
Escharen zal bij elke raadsvergadering aanwezig zijn en krijgt zodoende informatie die 
relevant is voor hun dorp. Er wordt nu een brief opgesteld door het blauwe Dorp waarin 
de ambtenaren van de gemeente, verantwoordelijk voor de groenvoorziening worden 
uitgenodigd om verduidelijking hierover te geven. De brief gaat nog rond gestuurd 
worden. Rob zal binnenkort een raadsvergadering bijwonen. Volgend jaar zal de 
bijeenkomst door de dorpsraad van Escharen georganiseerd worden.  
 

7 Actiepunten vorige bijeenkomst 
Robert 

• Email naar gemeente over verkeersituatie pannestaartwegà is gebeurd, 
nog geen reactie, Robert vraagt om reactieàis verstuurd. 

Jochem 



• Vraagt de statuten op voor de folkloristische stichting bij Haroldà zijn 
binnen, Johan heeft aangegeven dat hij voorzitter wil blijven. Wendy zal 
bij de KvK haar naam als secretaris opgeven.   

 
 

8 Rondvraag 
Rob Rob is benaderd door de buurtvereniging Bronkhorst voor een bijdrage 

vanuit de Dorpsraad aan een kerstboomverlichting op de kruising 
Hanenstraat/Bronkhorstweg. Hiervoor zal Jochem een bedrag van € 50,- 
naar de buurtvereniging over maken. à Rob zal hiervoor een lijstje 
maken voor wat we in de toekomst van de contractsubsidie voor de 
verschillende activiteiten van de Velpse verenigingen gaan reserveren.  

Jochem Jochem heeft een subsidieaanvraag verstuurd voor het 
leefbaarheidsbudget voor de werkgroep voor de Kerk en voor de 
eventuele op te richten zorgcoöperatie.  

De vergaderdata voor 2018 worden door Suzanne in de agenda van ONS Trefpunt 
genoteerd. 

9 Sluiting 
 

 

Er zijn geen actiepunten voor onze bijeenkomst op 23 januari 

 

 

 


