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1 Opening 
 

2 Goedkeuring agenda 
Er worden 2 punten toe gevoegd.  
 

3 Notulen 26 februari 2019 
Met een enkele aanpassing worden deze goed gekeurd.  
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken 
- Dinsdag 23 april komt Berthol Smits, woonconsulent van Mooiland, langs om 

19:00 uur voor een gesprek met delegatie van de dorpsraad. Hij wil graag 
mee denken en ons eventueel ondersteunen bij activiteiten, initiatieven etc. 
Maar dit met name als de (potentiele) huurders van Mooiland aar het 
voordeel/plezier van hebben.  

- Overleg wijk en dorpsraden 3 april 2019 Grave (uitnodiging voorzitter Jochem 
Jacobs)→ Rob en René gaan hier naar toe. 

- Vertegenwoordiging Dorpsraad Ons Trefpunt→Rob zal vanuit de Dorpsraad 
in het bestuur van ONS Trefpunt plaats nemen, hij is van harte welkom daar.  

- De iDOP-subsidie is op onze rekening binnen gekomen.  
- Op de welkomstborden is nog steeds de uitnodiging voor sinterklaas te lezen. 

Wendy gaat mensen benaderen om de letters en cijfers van de 
welkomstborden te achterhalen 

- Er is nog geen vertegenwoordiging aangeschoven vanuit Dichterbij, dit is de 
manager Sandra Elber. 

 
5 Werving bestuursleden Dorpsraad Velp, update 

Er zijn helaas nog geen reacties binnen op de emailbom en advertenties in de 
plaatselijke nieuwsbladen. Er wordt een nieuwe oproep geplaatst met als 
reactiedatum 30 april 2019. 
 

6 Oud papier, update 
Het volgende antwoord is gekomen van Melissa Degen van gemeente Grave:  
Als u namens de dorpsraad een inzamelvergunning wilt aanvragen kunt u dat schriftelijk doen door een brief 
te sturen naar de gemeente Grave. U kunt uw aanvraag online sturen naar info@grave.nl. Hieronder staan 
de gegevens  
Eerder hebben we contact gehad over de afvalstoffenverordening, dat is het kader waarin de aanvraag 
getoetst zal worden.  
Daarnaast is het van belang om te weten waar, hoe en wanneer u wenst in te zamelen.  

- Waar: graag de exacte locatie aangeven op kaart (en evt met extra foto als dat nodig is) 
- Hoe: een permanente container staat altijd op één locatie, maar kan op bepaalde tijden ‘geopend’ zijn. 

Lediging van de container gebeurt als deze vol is, u belt hiervoor naar de door ons gecontracteerde 
verwerker. Een periodieke container wordt gehaald en gebracht binnen een bepaalde tijdsperiode; een 
dagdeel, een dag of een weekdeel. Voor de plaatsing van een container is een objectvergunning nodig. U 
kunt deze tegelijk of na afgifte van de inzamelvergunning aanvragen. 

- Wanneer: frequentie en tijd, bijvoorbeeld iedere eerste maandagavond van de maand van ongeveer 17:00 
tot 20:00 uur. 

o Wij vragen deze specifieke gegevens omdat deze uiteindelijk gecommuniceerd naar inwoners als 
de vergunning wordt uitgegeven. Ook is het mogelijk dat we naar aanleiding van de aanvraag in 
gesprek gaan over bijvoorbeeld de locatie en de tijden omdat er bepaalde (on)mogelijkheden zijn. 

Rene gaat de vergunning aanvragen.  
 

mailto:info@grave.nl
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Grave/CVDR469197.html
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7 Actiepunten 
Rob & Hans Aanvragen iDOP- en contractsubsidie→ wordt door hen nogmaals 

opgepakt. De uitleg, voorwaarden komen op de website te staan.  
Verzamelt informatie over AED’s→ Rob zal de EHBO-vereniging 
benaderen om hen om advies vragen→ Er is geen coördinator die 
gaat over de ideale plaatsing van een AED, dit moeten we zelf 
regelen. Een cursus voor AED’s wordt doorgaans door ieders 
individuele ziektekostenverzekering betaald. Regionaal is het beleid 
om iedereen de cursus te laten volgen, zodat deze zich aanmelden 
bij het landelijk punt, waardoor je een goede dekking krijgt. Dit punt 
zal besproken worden tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de 
wijk- en dorpsraden op 3 april, zodat je gezamenlijk op kunt 
trekken. 

Rene  Aanvragen vergunning oud papier in Velp→zie punt 6 
 
 

8 Rondvraag 
Wendy Het koeienpad (van Vogelenzang naar rotonde) is in slechte staat 

en er wordt veel gebruik van gemaakt door fietsers. Hans gaat hier 
achter aan bij verantwoordelijke bij gemeente.   

 
 Vrijwilligerspunt Grave, wij hebben vanuit de Dorpsraad nog een 

account bij hen. Vanuit ONS trefpunt worden vrijwilligers gevraagd, 
waardoor wordt besloten dat de account van de Dorpsraad wordt 
omgezet naar ONS trefpunt. 

    
Er wordt weinig informatie aangeleverd voor onze website, we 
moeten in de toekomst de Velpse burgers stimuleren om deze 
informatie aan te leveren.  

 
9 Sluiting 

 
 
Actiepunten voor 23 april 2019 
 

Wendy Wendy gaat mensen benaderen om de letters en cijfers van 
de welkomstborden te achterhalen 

Suzanne/Wendy Gaan de oproep voor een nieuw Dorpsraadlid oppimpen 
voor emailbom 

Rene Aanvragen vergunning oud papier in Velp 
Hans Neemt contact op met Martijn Janssen van gemeente grave 

over staat koeiepad 
 
 


