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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                             

 

Datum         Dinsdag 25 augustus 2020 

Aanwezig        René, Rob, Hans, Suzanne, Wendy, Martin, Jan en Robert, 

 
 

Agenda 
 

19:30 uur bespreking Marcel en André, besteding gelden oud papier  
 
1 Opening 

 
2 Vaststelling agenda  

 
3 Notulen 21 juli  

 
4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  

 
5 Terugkoppeling gesprek Marcel en André, besteding gelden oud papier + evaluatie 

inzameling oud papier 
 

6 Welkomstborden, stand van zaken update klacht bronkhorstweg (gesprek Jochem 
(GVE), Rob, René en Hans) 
 

7 Waar staat de dorpsraad voor, welke speerpunten welke expertise/rol heeft eenieder 
binnen de Dorpsraad  
 

8 Update trekveer (Rob)  
 

9 Actiepunten 21 juli  
 

10 Rondvraag 
 

11 Sluiting 
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1 Opening 

 
2 Vaststelling agenda  

 
Goed gekeurd 

 
3 Notulen 21 juli  

 
Deze worden goed gekeurd 

 
4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  

 
- Martin geeft aan dat bij de doorontwikkeling van Dichterbij het aantal inwoners van 120 

terug gebracht wordt naar 90 inwoners. Het is nog onduidelijk wat er met de gebouwen in 
de beukenlaan en het lindenplein gaat gebeuren.  

- Uitnodiging: Informatieavond oud papier maandag 31 augustus 19:00 uur uiterlijk 26 
augustus doorgeven→René gaat hier als afgevaardigde van de dorpsraad naar toe.  

- Verzoek wijziging website de zaalheuvel naar www.dezaalheuvel.com-- →wordt als 
kennisgeving aangegeven en is gewijzigd.  

- Email Roselle Broekaart openbaar vervoer richting Wijchen i.v.m. graafsche brug→ er is 
een oplossing voor het openbaar vervoer;vanaf volgende week gaat de vervoerder met 
aangepaste (lichtere) bussen mensen vervoeren over de brug. Roselle woont vanaf mei 
2020 in (oud-)Velp en zou wel graag een bijdrage willen leveren voor de Dorpsraad. Door 
de coronaregels zal ze zichzelf gaan melden bij ons, indien hier ruimte voor is. 

- Reactie Jan Opsteegh communiceren berichtgeving oud papier→ we gaan de 
berichtgeving voor de volgende editie naar de Arena versturen.  

- Verzoek van het bestuur van ONS trefpunt om de opbrengst van de oudpapier gelden aan 
te wenden voor besteding aankleding van ONS trefpunt→ zie agendapunt 5 
 

5 Terugkoppeling gesprek Marcel en André, besteding gelden oud papier + evaluatie 
inzameling oud papier 

Marcel van Haaren en André van Schie worden welkom geheten voor het mee denken over 
de besteding van de gelden van de inzameling van het oud papier in Velp.  
René beschrijft de situatie van de inzameling van het oud papier tot nu toe. Er is in totaal in 
2019 € 626,20 en in 2020 € 325,25  aan opbrengsten door de gemeente Grave over gemaakt.   
Op 31 augustus is een bijeenkomst bij de gemeente voor de wijk- en dorpsraden over de 
inzameling van het oud papier, waarbij zij in gesprek met ons willen. Het is onduidelijk wat het 
doel is van dit gesprek.  
 
Op de inwonersavond is gevraag of er ideeën zijn voor de besteding van de opbrengsten van 
de inzameling van het oud papier. Tot nu toe is hier reactie op gekomen.  
De belangrijkste reden voor de Dorpsraad om een commissie “verdeling opbrengsten oud 
papier” in te stellen is dat de andere posten/bedragen in onze begroting gelabeld zijn en de 
opbrengsten van het oud papier zijn dit niet. Voor een commissie blijkt geen animo te zijn, 
waardoor we het nu op deze manier willen bekijken.  
Na overleg is besloten om het geld onder alle inwoners van Velp te verdelen. Hierbij lijken de 
buurtverenigingen een belangrijke rol te kunnen spelen, die zijn te verdelen over 7 
verenigingen, waarbij Dichterbij als 1 vereniging wordt gezien. Daarbij is het belangrijk dat er 
naar het aantal huizen (met vaste woonplek) wordt gekeken en niet naar de leden van de 
buurtvereniging.  

http://www.dezaalheuvel.com--/
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Het idee is om het bedrag wat nu beschikbaar is, op 1 december 2020 te verdelen. Voor de 
opvolgende bedragen gaan we de opbrengsten van de inzameling van het oud papier elk jaar 
op 1 december verdelen 
We gaan bovengenoemd plan op de website zetten en naar de voorzitters van de 
buurtverenigingen sturen. Hierbij komt de deadline 1 november te staan waarin mensen 
hierop kunnen reageren.  
Dit plan wordt pas rond gestuurd na de bijeenkomst van de gemeente op 31 augustus op de 
website en naar de voorzitters van de buurtverenigingen. Susan en Robert gaan de tekst voor 
dit stuk verzorgen.  
 

 
6 Welkomstborden, stand van zaken update klacht bronkhorstweg (gesprek Jochem 

(GVE (stichting gericht voor Elkaar/grave velp escharen, Rob, René en Hans) 
Een aantal mensen binnen de bronkhorstweg hebben via social media gepolst hoe er tegen 
de nieuwe welkomstborden gekeken wordt. Uit deze enquête is gebleken dat enkele 
bewoners van de bronkhorstweg aangegeven hebben niet tevreden te zijn met de 
welkkomst-borden. Met 2 leden van het GVE en een delegatie vanuit de Dorpsraad hebben, 
voorgaand aan deze vergadering, een overleg gehad hierover met 2 bewoners van de 
bronkhorstweg. De aanwezigheid van de dorpsraad hierbij is, omdat zij in beeld is geweest 
bij de communicatie met de velpse burgers over de aanschaf en plaatsing van deze borden.  
Vanuit deze bewoners wordt felheid van het licht, de zichtbare pixels, de uitingen (reclame) 
en de plek van de welkomstborden genoemd als onoverkomelijke zaken.  
We moeten vaststellen dat de procedure over de plaatsing van de borden correct is 
doorlopen. In de aanloop naar de plaatsing is de velpse burger meermalen meegenomen in 
de plannen en gevraagd om zijn kijk hierop, waarop nimmer een reactie is gekomen.  
De rol van de dorpsraad is na deze procedure van aanschaf en bepaling van de plaats van 
de welkomstborden voorbij. Indien mensen klachten hebben over de welkomstborden, 
dienen ze zich te melden bij de stichting GVE, waarbij René als lid van de raad van toezicht 
van het GVE, dit samen met Jochem op zal pakken.  
Daarnaast heeft Jochem Jacobs middels email de vraag aan de Dorpsraad gesteld of wij 
vanuit de velpse burgers, een mening hebben over het plaatsen van een camera op de 
digitale welkomstborden om de veiligheid van de velpse burger te vergroten. Jochem zal 
worden aangegeven dat dit echt een zaak is van de GVE en niet van de Dorpsraad. 
Daarnaast zal dit naar ons inziens via de afdeling veiligheid van de gemeente dienen te 
lopen, zodat deze behoeftes bij inwoners kunnen peilen, mede aan de hand van cijfers over 
inbraak.   

 
7 Waar staat de dorpsraad voor, welke speerpunten welke expertise/rol heeft eenieder 

binnen de Dorpsraad  
Dit onderwerp wordt door geschoven naar de volgende dorpsraadvergadering.  
Zoals eerder aangegeven zijn er binnenkort een tweetal vacatures vacant binnen de 
Dorpsraad, die van voorzitter en die van secretaris. We gaan dit bericht rondsturen binnen 
de website en met een emailbom. Robert en Susan pakken dit op. 
 

8 Update trekveer (Rob)  
De subsidieaanvraag va het trekveer wordt 7 september a.s. behandeld. De 
vergunningaanvraag bij waterschap is momenteel in behandeling. Rob heeft gesproken met 
Teun van Gelder (beleidsmedewerker sociaal domein) over de aansprakelijkheid rondom het 
trekveer. Hij komt hier met Rob op terug. 
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9 Actiepunten 21 juli  

Robert  -Email naar Jochem over nieuwe welkomstborden→gedaan 

  -Email naar Willie v D. over bijdrage dorpsfeest→gedaan 
 

Rob navragen eigenaarschap trekveer dhr. Lemmens, gemeente Grave→is 
gebeurd 

 
Allen nadenken over de speerpunten voor de toekomst en de rol die een ieder heeft 

bij de dorpsraad→komt volgend jaar  
  Evalueren inzameling oud papier→zie punt 5 

 
 

10   Rondvraag 
Geen punten 
 

11    Sluiting 
 
 
 
 
Actiepunten 22 september 
 
Robert -Berichtgeving oud papier→ we gaan de berichtgeving voor de volgende editie 

naar de Arena versturen. 
-Tekst opmaken voor plan verdeling opbrengsten oud papier na de bijeenkomst 
van de gemeente op 31 augustus op de website en naar de voorzitters van de 
buurtverenigingen. (samen met Susan) 
-Er zijn binnenkort een tweetal vacatures vacant binnen de Dorpsraad, die van 
voorzitter en die van secretaris. Bericht rondsturen binnen de website en met 
een emailbom. (samen met Susan) 

 


