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Notulen vergadering dorpsraad Velp 

 

Datum:           24 november 2020 

Aanwezig:      René, Rob, Suzanne, Wendy, Jan, Martin, Hans 

Gasten:           Nicole de Kleijn, Teun van Gelder 

 

 
1 Opening 

Om 20:05 uur opent René de vergadering.  
 

2 Welkom Nicole de Kleijn en Teun van Gelder (gem. Grave) 
 
2.a Teun van Gelder (gem. Grave) 
Teun werkt voor de CGM en is contactpersoon voor dorps- en wijkraden in de gemeenten 
Grave en Cuijk; in zijn rol is hij verbinder tussen gemeente en wijk- en dorpsraden.  
 
Vraag van Teun: Hoe en waar willen jullie als dorpsraad zijn? Welke kant gaat het op? 
Eigenlijk zouden wij de vraag willen omdraaien: Wat verwacht de gemeente van ons? Waar 
gaat het met gemeente LVC naar toe?  
Voorlopig heeft Grave nog een eigen positie en wordt geen actief beleid gevoerd t.a.v. wijk- 
en dorpsraden. Vraag vanuit gemeente is hoe elke wijk- en dorpsraad erin staat?  
 
Wij acteren vooral op uitvoeringsniveau. Voorbeeld Trekveer: positieve ervaringen met Teun 
als verbinder; hij heeft de juiste mensen bij elkaar gebracht. In gesprek met gemeenschap 
vanuit gemeente.  
 
Informatiestromen gemeente – dorpsraad vice versa is nodig om elkaar vroegtijdig te 
informeren, ook in beleidsvormende processen. De toekomst is onzeker. Ook vanuit 
Omgevingswet (participatie) speelt dit een belangrijke rol. De dorpsraad wil graag pro-
actiever zijn dan voorheen. Teun verwijst naar het project Kernendemocratie: wat speelt er 
in de kernen? De eigen gemeenschap uitdagen hoe zij de toekomst zien in 2035. Gelet op 
onze ervaringen m.b.t. communicatie is de vraag: Hoe zou je dat moeten insteken?  
 
Teun is te benaderen per mail, maar telefonisch werkt het beter en sneller geeft hij aan.  
 
Actie: agendapunt voor volgende vergadering: uitwerking positie DRV en toekomstbeeld. 
 
2.b Nicole de Kleijn 
Nicole stelt zich voor en wil graag enkele vergaderingen van de dorpsraad bijwonen om te 
bezien of ze definitief als bestuurslid zal deelnemen. Zie verder onder punt 5. 
 

3 Vaststelling agenda  
Wordt conform vastgesteld.  
 

4 Notulen 27 oktober 2020 
Wordt conform vastgesteld met aanvulling van de actiepunten. 
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5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
- Idee Nicole de Kleijn (Kerst 2020) 

Nicole heeft een idee om voor de kerstdagen iets te organiseren voor alle 
inwoners van Velp om de contacten in deze Coronatijd iets te versterken. 
Uiteraard mag de actie geen evenement zijn en moet deze ook 
“Coronaproof” zijn. Het idee is om met een of enkele platte karren inclusief 
kerstman door de Velpse straten te gaan in de week voor Kerst waarbij aan 
de inwoners glühwein of warme chocomel wordt uitgedeeld. Het idee moet 
nog verder worden uitgewerkt. Eerst zal bij de verschillende 
buurtverenigingen gepolst worden of daar animo voor is en of men wil 
meewerken. Overigens lopen in De Hei al enkele initiatieven en bij de 
Bronkhorst is jaarlijks op Oudejaarsdag oliebollenverkoop. Rob stelt voor om 
de opbrengsten van oud papier hieraan te besteden.  
Actie: René, Rob en Susan nemen contact op met de buurtverenigingen om 
animo en medewerking te peilen. Susan maakt een groepsapp hiervoor aan.  
  

- Enquête Kerkenvisie  
Voor de inhoud van de enquête: zie link in de mail van Advinci. 
Actie: via website en FB bekendheid geven aan de inwoners en vragen om 
deze enquête in te vullen. Wendy zorgt voor plaatsing. DRV zal op de hoogte 
worden gehouden door Advinci over de resultaten.  
 
N.a.v. dit punt: zowel de formele en informele wegen bewandelen (tip van 
Teun). 
  

- Ondersteuning voor groene buurtinitiatieven 
Vanuit de Provincie is er een stimuleringssubsidie voor groene 
buurtinitiatieven.  
Actie: Wendy plaatst het pamflet op de website en FB. 
 

6 Trekveer Paterswiel (update en bijdrage Postcodeloterij) 
Wij zijn verrast door een bijdrage van de Postcodeloterij van €5000; deze is reeds ontvangen. 
Vergunningverlening verloopt moeizaam, behoorlijk wat (milieu)eisen vanuit het 
Waterschap. Ontheffing bestemmingsplan wanneer een bouwwerk (steiger + leuning) 1m 
boven maaiveld komt. Kosten leges: €600. Totale kosten: ruim € 20.000.   
 
Vanuit gemeente Grave (Toerisme en Recreatie: wandelpaden verbinden) en het Waterschap 
kan mogelijk nog een bijdrage komen. Ook andere subsidiebronnen zullen we nog moeten 
aanboren. Optie: stimuleringssubsidie bij gemeente Grave aanvragen. 
WS en Gem willen de trekveer niet in beheer nemen en dus zal hiervoor nog een oplossing 
(Stichting?) voor gezocht moeten worden. Dorpsraad is akkoord om door te gaan met dit 
project. 
Actie: eerst vergunningen rond, daarna financiering regelen. 
 

7 Oude welkomstborden (zie bijlage voor ontwerp) 
De oude panelen (drie torentjes) worden schoongemaakt en gepolijst. Voor de onderplaat 
“welkom in Velp” is gekozen voor voorbeeld 3: RVS plaat met rechte uitgefreesde letters en 
een cortenstaal achterplaat. 
Actie: René zet opdracht fabriceren onderplaat uit bij Bas; Hans neemt contact op met Mark 
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over eventuele regels/vergunning voor herplaatsing oude borden op nieuwe locaties. 
 

8 Actiepunten 27 oktober 2020 
 

271020-1 Contact opnemen over gronden Paterswiel (trekpontje) = loopt Jan 

271020-2 Gesprek met Advincie over Kerkenvisie = afgerond. René / Jan 

271020-3 Mutaties secretariaat DRV (KVK etc.) = geregeld. Robert/Hans 

271020-4 Bijeenkomst buurtverenigingen inzameling oud papier = PM René 

271020-5 Uitnodigen Teun van Gelder (gem. Grave) = geregeld. Hans 

 
9 Rondvraag 

- We nemen afscheid van Martin (vertegenwoordiger namens Dichterbij); Martin wordt 
samen met Robert uitgenodigd voor de afscheidsbijeenkomst volgend jaar wanneer de 
COVID-19 maatregelen het toe laten. 
- Dropbox is vol; wie maakt hier gebruik van? Suggestie: Dropbox opschonen en zo nodig 
nieuwe google drive aanmaken met overzichtelijke mappenstructuur (actie: Hans) 
- Op 9 december is er een bespreking voor overdracht voorzittersrol van René naar Suzanne 
(aanwezig: René, Suzanne en Hans) 
 

10 Sluiting 
 

Volgende vergadering 15 december om 20:00 in Ons Trefpunt. 

 

ACTIEPUNTEN VOOR VERGADERING 15 DECEMBER 2020 

271020-1 Contact opnemen over gronden Paterswiel (trekpontje); loopt Jan 

271020-4 Bijeenkomst buurtverenigingen m.b.t. inzameling oud papier: 

uitstel tot wanneer COVID-19 maatregelen het weer toelaten. 

René 

241120-1 Uitwerking positie DRV en toekomstbeeld. allen 

241120-2 Kerstevent: contact met de buurtverenigingen om animo en 

medewerking te peilen. Susan maakt groepsapp aan. 

René, Suzanne, 

Rob, Nicole 

241120-3 Enquête Kerkenvisie: plaatsing op website en FB en inwoners 

vragen enquête om deze in te vullen.  

Wendy 

241120-4 Groene buurtinitiatieven: pamflet plaatsen op website en FB Wendy 

241120-5 Trekveer: eerst vergunningen rond, daarna financiering regelen. Rob 

241120-6 Oude Welkomstborden: opdracht fabriceren onderplaat naar 

Bas; regels/vergunning herplaatsing informeren bij Mark. 

René, Hans 

241120-7 Opschonen dropbox en aanmaken google drive. Hans 

 


