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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum         Dinsdag 22 september 2020 

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

Afwezig  ( met kennisgeving) Martin, Hans 
 
Agenda 

 
 
1 Opening 
2 Vaststelling agenda  
3 Notulen 25 augustus 
4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  

- Jubileucadeau LMVC 
- Verslag platformbijeenkomst 8 juli 
- Update trekveer, afwijzing aanvraag bijdrage Bernard Cultuurfonds 

(Rob)  
5 Terugkoppeling informatieavond oud papier (René, reactie dorpsraad, zie bijlagen) 
6 Welkomstborden, stand van zaken update klacht bronkhorstweg (René en bijlage) 
7 Waar staat de dorpsraad voor, welke speerpunten welke expertise/rol heeft eenieder 

binnen de Dorpsraad  
8 Actiepunten 25 augustus 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 
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1 Opening 
 
2 Vaststelling agenda  

Puntje van Hans, (rondvraag) wordt goed gekeurd 
 

3 Notulen 25 augustus 
Na een aantal aanpassingen worden deze goed gekeurd 
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
- Jubileucadeau LMVC wij antwoorden; succes met jullie initiatief, wij 

voelen ons niet geroepen 
- Verslag platformbijeenkomst 8 juli ter kennisgeving 
- Update trekveer, afwijzing aanvraag bijdrage Bernard Cultuurfonds 

(Rob) Rob gaat een brief sturen naar het fonds, met het verzoek om 
motivatie van hun besluit. Hij gaat ook vragen bij “de kleine kernen” welk 
fonds of financiering nog meer kans van slagen heeft.  

 
5 Terugkoppeling informatieavond oud papier (René, reactie dorpsraad, zie 

bijlagen) 
René is bij deze bijeenkomst geweest met de vergunninghouders van de inzameling 
van het oud papier. Het oud papier is elke jaar een aanbesteding en de verwachting is 
dat er volgend jaar een kostenstijging zal zijn van 300%. Bij een onduidelijke 
berekening kwam de gemeente uit op € 10,- voor elk arbeidsuur die de inzameling van 
het oud papier op levert. Als de container er permanent staat zal hij € 21,- per ton 
opleveren. René heeft vanuit de Dorpsraad voor Velp 10 uur per inzameling 
opgegeven, dit is inclusief de inzet van de inwoners van Dichterbij. We wachten de 
reactie van de gemeente af.  

 
6 Welkomstborden, stand van zaken update klacht bronkhorstweg (René en 

bijlage) 
Op 29 september is een bijeenkomst gepland door de buurtvereniging van de 
bronkhorstweg over dit onderwerp. We wachten dit verder af. René heeft contact gehad 
met Bas vd Pelt over de oude welkomstborden, die samen met ons gaat kijken hoe het 
eruit moet komen zien. Het uiteindelijke ontwerp zal nog aan Johan Oomen en Willie 
van Dinther (oorspronkelijke sponsoren oude welkomstborden) voor gelegd worden. De 
tekst “welkom in Velp” zal hierop komen te staan. René en Hans dragen hier zorg voor.  

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

eenieder binnen de Dorpsraad  
Wendy was de vorige keer niet aanwezig bij de bespreking van dit punt. Wendy vindt 
zichzelf een verbinder, die een direct lijntje heeft met een groot deel van de bevolking 
met affiniteit voor Communicatie en Pr, en de leefbaarheid in Velp.  
Suzanne geeft aan dat we een duidelijkere visie neer kunnen zetten. We gaan nu 
voornamelijk reactief te werk en “scoren” hierdoor ook te weinig. Wat hebben we ervoor 
nodig om proactief te zijn als Dorpsraad. We besluiten dat we Teun van Gelder en ook 
Evert van de kleine kernen uitnodigen, voor de volgende bijeenkomst op dinsdag 27 
oktober 2020. Susan gaat deze taak op zich nemen. 

 
8 Actiepunten 25 augustus 

Robert -Berichtgeving oud papier we gaan de berichtgeving voor de volgende 
editie naar de Arena versturen wordt opgepakt met Suzanne. 
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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.--> wordt nog opgepakt 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. Wordt nog opgepakt, samen met Susan 

 
9 Rondvraag 

- Hans heeft ons gewezen op het artikel van 20 september uit de Gelderlander waarbij 
wordt bericht dat CGM antwoord wil hebben van de gemeente grave welke ambtenaren 
er straks nog werken bij de gemeente Grave. We gaan de verschillende wijk- en 
dorpsraden polsen of ze actie hierin willen ondernemen. Wij zijn als dorpsraad 
benaderd door een verontruste ouder die de lange wapper in Dichterbij bezoekt. René 
is naar de bijeenkomst van Dichterbij geweest, die was bedoeld voor familie en 
verwanten. Dichterbij gaf aan dat ze naar een ander personeelsbestand willen, waarbij 
ze minder willen werken met ZZP-ers. Ze willen beter kijken naar de populatie binnen 
deze locatie, waarbij ze gaan voor minder diversiteit. Er gaan zaken veranderen, maar 
het is nog niet helder welke dit zijn. We zien geen rol voor de Dorpsraad weg gelegd, 
dit zal René communiceren naar de ouder die ons heeft benaderd.  
-Rob geeft aan dat we nog niets hebben gehoord van exploitatie van de kindermiddag 
en dorpsfeestquiz. Wordt vervolgd.  
-Hans heeft aangegeven dat hij de taak van secretaris tijdelijk over wil nemen van 
Robert (i.v.m. verhuizing). Suzanne heeft aangegeven dat zij de rol van voorzitter over 
wil nemen van René in januari. René zal dan als dorpsraadlid actief blijven.  

 
10 Sluiting 
 

 
 
Actiepunten 27 oktober 2020 
 
Robert -Berichtgeving oud papier we gaan de berichtgeving voor de volgende 

editie naar de Arena versturen wordt opgepakt met Suzanne. 
-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 Suzanne) 
-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 Suzanne) 

Suzanne We besluiten dat we Teun van Gelder en ook Evert van de kleine kernen 
uitnodigen, voor de volgende bijeenkomst op dinsdag 27 oktober 2020. 
Susan gaat deze taak op zich nemen. 

 


