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Bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                             

 

Datum         Dinsdag 21 juli 2020 

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

Afwezig, met kennisgeving         Martin en Wendy 

 
 
Agenda 
 

1 Opening 
 

2 Notulen 23 juni 2020  
 

3 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
 

4 Welkomstborden, stand van zaken update (René en Hans) 
 

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

6 Trekveer (Rob)  
 

7 Terugkoppeling wijk- en dorpsraadvergadering 
 

8 Inzameling oud papier (zie bijlage email) 
 

9 Vlaggen (René) 
 

10 Actiepunten 23 juni  
 

11 Rondvraag 
 

12 Sluiting 
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1 Opening  
 
2 Notulen 23 juni 2020  
Deze worden goed gekeurd 
 
3 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
-Nieuwsbrief Vereniging Kleine Kernen 
- Vraag bijdrage dorpsfeest Willie van Dinther; we besluiten een bedrag van € 450,- als 
borgstelling te reserveren voor het dorpsfeest. Robert zal Willie hierover via email 
berichten.  
 
4 Welkomstborden, stand van zaken update (René en Hans) 
René heeft met Willie v D. en Bas vd Pelt gesproken. Bas wil met alle plezier mee werken 
en kan na week 34 tijd vrijmaken voor het maken van de roestvrijstalen panelen in de 
welkomstborden. Waarschijnlijk zal er “Welkom in Velp” op komen te staan.  
We zijn benaderd voor de uitstraling van de nieuwe welkomstborden.  
Zo wordt er aangegeven dat de lichtopbrengst erg hoog is en de tekst niet altijd in zijn 
geheel te lezen is en de pixels goed zichtbaar zijn. Robert stuurt Jochem hier een email 
over.  

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

ieder binnen de Dorpsraad  

• Meer zichtbaar 

• Slagvaardiger 

• Laagdrempeliger benaderbaar 

• Thema’s (zorg, communicatie, financiën, huisvesting, religie, leefbaarheid, verkeer 
en veiligheid, infrastructuur, politiek,) gekoppeld aan leden 

Suzanne heeft de uitslag van het kleine kernenspel, een eerder overleg uit 2012 waarbij 
naast bovenstaande naar voren komt dat we als dorpsraad reactief reageren en we dan 
pas allemaal in de actiemodus komen, maar we niet proactief zijn.   
We slagen er niet in om het contact te krijgen met de inwoners uit Velp. Zij weten niet wat 
zij voor ons kunnen betekenen en wij weten nauwelijks wat hen bezig houdt. 
-René geeft aan dat hij de reactieve houding die we nu hebben prima vindt, we moeten 
ons als Dorpsraad niet bezig houden met het organiseren van activiteiten. René heeft 
affiniteit met de thema’s verkeer en veiligheid, infrastructuur, leefbaarheid en politiek.  
-Rob geeft aan dat hij vindt dat wij proactiever moeten zijn in contact met de burger. Rob 
heeft wat met de thema’s financiën, leefbaarheid en communicatie.  
-Jan vertegenwoordigd naast de inwoners van de Heikant, de velpse ouderen in de 
Dorpsraad, hij wil proactief zijn en wil zich bezig houden met thema ouderen. 
-Hans geeft aan dat hij vindt dat hij proactief moet zijn en in het verleden is dit ook 
gebeurd. Vanuit de inwoners van Velp komt er weinig initiatief, ook vanuit de gemeente 
wordt er niet gecommuniceerd met ons, maar ook niet met inwoners. Door deze redenen 
voelt Hans de motivatie moeilijk op te brengen om proactief te zijn. Hans heeft iets de 
thema’s met mobiliteit, ruimtelijke ordening en verkeersveiligheid.  
-Suzanne geeft aan dat ze graag proactief wil zijn. Ze heeft vaak het idee dat ze tegen de 
bierkaai aan het vechten zijn. Als we proactief zijn, kunnen we veel meer uit de 
communicatie met onze bewoners halen. Zorg en Welzijn, communicatie en pr.   
-Robert omschrijft dat de visie proactief dient te zijn, maar door de ervaringen met de 
gemeente en de geringe communicatie met de inwoners de motivatie is weg gezakt. 
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Doordat hij de dorpsraad gaat verlaten i.v.m. een verhuizing is een verdeling van de 
thema’s niet van toepassing.  
Volgende keer komt dit terug op de agenda, waarin een ieder voor zichzelf de thema’s en 
affiniteit op schrijft.  
 
6 Trekveer (Rob)  
Rob heeft een aanvraag gedaan voor een vergunning bij het waterschap ingediend.  
Ondanks dat er geen vergunning bij de gemeente noodzakelijk is, zal Rob hen wel 
informeren. Daarnaast gaat hij vragen hoe het eigenaarschap en hiermee de 
aansprakelijkheid van het trekveer geregeld dient te worden. Rob zal dhr. Lemmens 
hiervoor benaderen.  
 
7 Terugkoppeling wijk- en dorpsraadvergadering 
Rob en René zijn naar deze energieke bijeenkomst geweest, wat waarschijnlijk te maken 
had met een verversing van personen in een aantal wijkraden. Arjan van Peer stopt als 
beleidsmedewerker van sociaal domein bij CGM, dus ook als ons contactpersoon.  
Er is een omgevingswet (wet waarin staat wat de regels, kaders en procedures) in de 
maak, waarbij een lager bestuursorgaan een hogere bestuursorgaan aan kan manen om 
in actie te komen. Er komt hiervoor een extra wijk- en dorpsraadvergadering, op initiatief 
van Jochem en de vereniging kleine kernen. Er is nog geen verslag beschikbaar van de 
wijk- en dorpsraadvergadering, René heeft Jochem gevraagd om dit op te sturen naar de 
Dorpsraad.  

 
8 Inzameling oud papier (zie bijlage email) 
De laatste keer is gebleken dat de inzameling redelijk is verlopen. We evalueren na de 
volgende inzameling hoe we verder gaan. 
Voor de volgende bijeenkomst van de dorpsraad op 25 augustus zal René het eerder 
geselecteerde petit comité uitnodigen om de besteding van de inkomsten van het oud 
papier te bespreken. Hierbij stellen we als enige eis dat de inkomsten besteed dienen te 
worden voor een activiteit voor alle Velpenaren.  
 
9 Vlaggen (René) 
Iedere buurtvereniging in Velp heeft in het verleden (12 jaar geleden) steunen en vlaggen 
gekregen. Als het goed is heeft Wendy ook de vlaggen gekregen van Johan H. René heeft 
nog een aantal stokken en kleine vlaggen liggen. Het voorstel is om 7 setjes aan de 
buurtvereniging de Zaalheuvel te verstrekken, de andere setjes worden opgeslagen in het 
Trefpunt.  
 
10 Actiepunten 23 juni Robert 
  -Email naar burgers over inzameling oud papier→ gedaan 

-Email naar Willie v D. over bijdrage dorpsfeest en voorstel oude 
welkomstborden→gedaan 

  -Email naar Ferry Janssen over plaatsen container→gedaan 
 

Allen nadenken over de speerpunten voor de toekomst en de rol die een ieder heeft 
bij de dorpsraad→ zie punt 5 
 

11 Rondvraag 
René geeft aan dat hij de rol van voorzitter in het 4e kwartaal neer wil leggen en als lid van 
de Dorpsraad verder wil. 
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Robert geeft aan dat de rol van secretaris vrij komt zodra hij niet meer in Velp woont en 
dus zo spoedig mogelijk opgevuld dient te worden. 
 
12 Sluiting 

 
 
 
 
Actiepunten voor 25 augustus 2020 
 

 
Robert  -Email naar Jochem over nieuwe welkomstborden 
  -Email naar Willie v D. over bijdrage dorpsfeest  
 
Rob  navragen eigenaarschap trekveer dhr. Lemmens, gemeente Grave 
 
Allen nadenken over de speerpunten voor de toekomst en de rol die een ieder heeft bij de 

dorpsraad.  
 Evalueren inzameling oud papier 
 


