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Notulen vergadering dorpsraad Velp 
 
Datum:           27 oktober 2020 
Aanwezig:      René, Rob, Suzanne, Wendy, Hans, Robert, Jan 
Gasten:           x 
 
 

1. Opening 
Na gebak opent René de vergadering om 20:15 uur.  
 
 

2. Vaststelling agenda 
Toevoeging agendapunt 5a: aangelegenheden secretariaat n.a.v. afscheid van onze 
secretaris Robert.  
 
 

3. Notulen 22 september 
Met enkele kleine aanpassing worden de notulen vastgesteld. 
 
 

4. Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
 
- Update trekveer, (Rob) 
Subsidie van Bernhardfonds is afgewezen omdat niet gesubsidieerd wordt in voer- en 
vaartuigen. De aanvraag voor vergunning bij het Waterschap loopt nog. Voor de grond in 
Paterswiel zal namens de Erven van Wim van Kuppeveld nog toestemming verleend moeten 
worden. Jan houdt contact hierover met Ans. 
 
- Factuur domeinrechten 
Besloten is dat deze domeinnaam (tegen een kleine jaarlijkse bijdrage) wordt aangehouden. 
Ook vanwege communicatie en bij zoekopdrachten naar deze domeinnaam (automatisch 
wordt doorverwezen naar www.dorpsraadvelp.nl 
 
- Bericht Advincie m.b.t. kerkenvisie 
René en Jan melden zich aan voor een gesprek met Advincie. 
  
 

5. Terugkijken op contact wijk- en dorpsraden brandbrief provincie, vraagt Jochem 
Jacobs om vaker thema’s te bespreken. 
 
Uiteindelijk is de brandbrief namens de wijk- en dorpsraden niet uitgegaan omdat binnen 
gemeente tijdig overeenstemming is gekomen over inhuur ambtenaren Land van Cuijk. Het 
was goed om namens alle partijen een signaal af te geven (ondanks dat er verschil van inzicht 
bestond m.b.t. inmenging.  
 
Gezamenlijke wijk- en dorpsraden zullen Evert van Schoonhoven uitnodigen van de VKK. 
 
5a. KVK en post secretariaat 
Postadres Dorpsraad Velp op Trefpunt. Rob vraagt hiervoor goedkeuring aan bestuur van 
Ons Trefpunt. 
 
Naamswijziging secretariaat van Robert naar Hans (Robert en Hans regelen resp. uit- en 
inschrijven bij de KVK). Check tevens naamgeving email en website. 
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6. Update oud papier 
De bijeenkomst met vertegenwoordigers van de buurtverenigingen op 27 oktober is vanwege 
COVID-19 niet doorgegaan. Zie mail van 2 en 25 oktober. Bijeenkomst wordt uitgesteld totdat 
ellende COVID-19 grotendeels voorbij is. 
 
 

7. Update oude welkomstborden 
René heeft offerte van Bas nog niet ontvangen. Locatie oude borden in afwachting van 
overleg Bronkhorstweg met de Stichting GVE over de “problemen” met de nieuwe borden. 
Rene neemt contact op met Tom Opsteegh m.b.t. een tijdelijke locatie voor de oude borden.   
 

8. Actiepunten 22 september 
 
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 (gem. Grave) en ook Evert van 
Schoonhoven (VKK), voor de volgende bijeenkomst op dinsdag 27 oktober 
2020. Susan gaat deze taak op zich nemen. Dit is afgezegd vanwege COVID-
19 maatregelen; we gaan dit voorbereiden voor de volgende vergadering in 
november. 
 
Vraag aan Teun van Gelder: Wat verwacht de gemeente Grave van ons? 
Hans nodigt Teun uit. 

9. Rondvraag 
Wordt geen gebruik van gemaakt. 

 
10. Sluiting 
René bedankt Robert voor zijn bijdrage in de Dorpsraad als secretaris gedurende 11 jaar, vanaf 
de oprichting van de Dorpsraad in 2008. René blikt terug op een aantal mooie mijlpalen en 
activiteiten voor Velp.  

 
ACTIEPUNTEN VOOR VERGADERING 24 NOVEMER 2020 

271020-1 Contact opnemen over gronden Paterswiel (trekpontje) Jan 
271020-2 Gesprek met Advincie over Kerkenvisie  René / Jan 
271020-3 Mutaties secretariaat DRV (KVK etc.) Robert/Hans 
271020-4 Bijeenkomst buurtverenigingen m.b.t. inzameling oud papier; PM René 
271020-5 Uitnodigen Teun van Gelder (gem. Grave) Hans 

 


