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Notulen vergadering dorpsraad Velp 

 

Datum:           26 januari 2021 

Aanwezig:      Suzanne, Wendy, René, Rob, Hans 

Afwezig:         Jan           

 

1 Opening en mededelingen 

René opent om 20:03 uur deze digitale beeldvergadering en geeft Suzanne virtueel de 

voorzittershamer door. Suzanne heeft er veel zin in om als voorzitter de dorpsraad te mogen 

leiden. 

- Suzanne heeft een verzoek van de pastoor ontvangen om niet op het Kerkplein te 

voetballen omdat er de laatste tijd ruiten zijn gesneuveld. Vriendelijk verzoek aan de jeugd 

om naar elders uit te wijken.  

Actie Wendy: plaatsen bericht op FB m.b.t. niet voetballen op Kerkplein. 

- Suzanne en Wendy maken een afspraak met de pastoor voor een nadere kennismaking. 

Actie Suzanne: contact opnemen met pastoor voor kennismaking. 

- Via Jochem is het verzoek binnengekomen van de Stichting padipadi (vrijwilligerswerk 

Afrika) voor opslagruimte in Velp. Contact opnemen met Bep Fest: 06-10759350.  

Actie Suzanne: contact opnemen met Bep m.b.t. m2 opslagruimte en publicatie van haar 

oproep op FB.  

 

2 Bestuurswisseling 

Suzanne bedankt René voor ruim 11 jaar voorzitterschap van de dorpsraad en prijst hem 

voor zijn enthousiasme en het vele werk dat hij heeft verzet. René is blij met zijn nieuwe rol 

als bestuurslid en vindt dat het voorzitterschap bij Suzanne in goede handen is. Hans heeft 

sinds eind vorig jaar het secretariaat van Robert overgenomen. 

Actie Hans: aanpassen concept tekst voor website en Facebook aan stuurt deze door naar 

Wendy voor plaatsing.  

Actie Wendy: aanpassen ledenlijst op de website en plaatsen tekst bestuurswisseling. 

Actie allen: website screenen op actualiteit, gedateerde berichten doorgegeven aan Wendy 

om te verwijderen. 

 

3 Vaststelling agenda  

Akkoord met toevoeging van 4 nagekomen stukken. 

4 Notulen 24 november 2020 

Kleine aanpassing: René geeft aan dat alle kosten van de kerstactiviteit door de Stichting 

Folkloristische Festiviteiten zijn betaald en dat de opbrengsten van het oud papier hier niet 

voor aangewend zijn.  

 

5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  

- De kerk van alle kanten (25-11) 

Actie Suzanne: eventueel andere bestemming voor de kerk wordt ingebracht 

in het gesprek met de nieuwe pastoor. 
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- Oud papier inzameldata 2021 

Actie Wendy: inzameldata op website en FB plaatsen; ook naar 

buurtverenigingen, cc aan Wendy) 

- Mail Jochem Jacobs m.b.t. welkomstborden 

Stichting GVE organiseert een persoonlijk gesprek met alle aanwonenden 

van de Bronkhorstweg n.a.v. eerdere mailwisseling. 

- Platform dorps en wijkraden (digitaal) 

Woensdag 3 februari is een volgende bijeenkomst, 2 vertegenwoordigers 

DRV: René en Rob.  Actie Hans: doorgeven aan organisatie. 

- VKK Nieuwsbrief 

donderdag 25 febr. 2021: digitale bijeenkomst Vereniging Kleine Kernen. 

Actie Suzanne en Hans: deelname aan bijeenkomst VKK  

- Detailhandelsvisie Grave 

Actie Rob: deelt zijn bevindingen over rapport Detailhandelsvisie Grave met 

ons per mail voor een reactie richting gemeente Grave. 

6 Jaarrekening Dorpsraad 2020 

Rob deelt mee dat er minder uitgaven voor activiteiten in 2020  zijn en dat daardoor €703 is 

over gehouden. Eigen vermogen: €845. Balans: overschot op balans komt voort uit 

opbrengsten WK Voetbal, kinderdisco en partijen (€900). Voor het iDOP is voor 2020 in totaal 

€2500 gereserveerd voor het trekpontje Paterswiel. 

 

Actie bestuur: voor kascontrole Jochem + iemand anders benaderen.  

Actie bestuur: jaarvergadering inplannen zodra dat weer mogelijk is. 

Wat moeten we met gift BVV (€2000), opbrengsten oud papier, IDOP subsidie (vanwege 

hoge saldo)? 

Actie Rob en Hans: voorstel voor bestedingen vanwege saldo. 

7 Positie DRV en toekomstvisie 

Suzanne is gestart met het opstellen van een Strategisch beleidsplan voor de dorpsraad. 

Wanneer in concept gereed, stuurt Suzanne deze door naar de leden.  

8 Vergaderstructuur dorpsraad 

Suzanne komt met het voorstel de vergaderingen gestructureerd te laten verlopen: agenda + 

notulen tijdig versturen en voorbereiden. Zelf punten inbrengen en ook voorbereiden 

inclusief een voorstel voor behandeling en besluitvorming. Agenda een week van tevoren 

versturen. Suzanne haar plan is om van 20:00 – 21:30 uur te vergaderen, daarna drankje aan 

de bar met mogelijkheid voor dorpsgenoten om onderwerpen met ons te delen. Optie om 

20:00 uur aanschuiven blijft open, afhankelijk van het onderwerp.  

 

Actie Suzanne en Hans: nieuwe drive aanmaken voor secretariaat en opschonen mailbox. 

(Suzanne en Hans) 

9 Trekveer Paterswiel (update) 

Waterschap heeft reeds een vergunning afgegeven.  

Actie Rob: omgevingsvergunning trekveer aanvragen bij Gemeente Grave.   
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10 Oude welkomstborden  

Nieuwe platen worden gemaakt door Bas van de Pelt. Mail naar gemeente uitgedaan voor 

toestemming plaatsing oude borden op drie nieuwe locaties in Velp (komgrenzen). 

Actie René en Hans: pimpen oude borden en plaatsing voorbereiden.  

11 Evaluatie Kerstactiviteit 2020 

Veel positieve reacties van bewoners. Fijne samenwerking tussen/met de verschillende 

buurtverenigingen en alles is zeer goed verlopen. Fijn dat dit mogelijk was in deze Coronatijd. 

Voor volgend jaar herhaling en wanneer mogelijk een grootser evenement op het Kerkplein. 

N.B. De kerststal is door de Pastoor geschonken aan Dorpsraad (beelden zijn opgeslagen in 

de Pastorie).  

12 Inwonerspeiling Velp fuseren met LVC 

Mark van der Linden (3 eenheid en inwoner van Escharen) heeft de dorpsraden benaderd om 

iets te doen met inwonerspeiling op 17 maart 2021. Doel: wat vinden de inwoners van de 

kerkdorpen om al dan niet te fuseren met LVC. Hoe denken de dorpen daarover? Zijn 

voorstel is om enquête h.a.h. te verspreiden en weer op te halen. Ze willen de Dorpsraad 

gebruiken om hierover te communiceren doch zónder een mening te geven. De Dorpsraad 

vraagt zich af wat de meerwaarde is van deze enquête? Vanwege de suggestiviteit van de 

vragen is het standpunt van de Dorpsraad om hier geen invulling aan te geven. De inwoners 

van gemeente Grave zijn op 17 maart 2021, tegelijk met de verkiezingen voor de Tweede 

Kamer, in de gelegenheid om hun mening over al dan niet fuseren met gemeenten LVC  te 

geven. 

Actie Suzanne en René:  gaan het gesprek aan met de initiatiefnemers van de 

inwonerspeiling op 4 februari.  

13 Vergaderschema 2021 

Akkoord. 

14 Actiepunten 15 december 2020 

 

ACTIEPUNTEN VOOR VERGADERING 15 DECEMBER 2020 

271020-1 Contact opnemen over gronden Paterswiel (trekpontje); LOOPT Jan (volg verg) 

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

PM 

René 

241120-1 Uitwerking positie DRV en toekomstbeeld. (zie strategisch 

dorpsplan Velp) LOOPT 

Suzanne 

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

medewerking te peilen. Susan maakt groepsapp aan. GEREED 

René, Suzanne, 

Rob, Nicole 

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

vragen enquête om deze in te vullen. GEREED 

Wendy 

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

GEREED 

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

GEREED 

Rob 

241120-6 Oude Welkomstborden: opdracht fabriceren onderplaat naar 

Bas; regels/vergunning herplaatsing informeren bij Mark. 

LOOPT. 

René, Hans 

241120-7 Opschonen dropbox en aanmaken google drive. 2 FEB 19:00 Hans / Suzanne 

 

15 Rondvraag 

- René: voor de volgende vergadering: hoe moeten uitgekeerde 

garantstellingen in de toekomst worden verantwoord door aanvrage? (actie: 

allen) 

- Contact leggen met directrice van de school om school / jeugd meer en beter 

te betrekken in activiteiten(actiepunt: Suzanne en Wendy) 

 

ACTIEPUNTEN VOOR VERGADERING FEBRUARI 2021 

271020-1 Contact opnemen over gronden Paterswiel (trekpontje); LOOPT Jan (volg verg) 

271020-4 Bijeenkomst buurtverenigingen m.b.t. inzameling oud papier; PM René 

241120-1 Uitwerking positie DRV en toekomstbeeld. (zie strategisch 

dorpsplan Velp) LOOPT 

Suzanne 

241120-7 Opschonen dropbox en aanmaken google drive. 2 FEB 19:00 Hans / Suzanne 

260121-1 Plaatsen bericht op FB m.b.t. niet voetballen op Kerkplein. Wendy 

260121-2 Contact opnemen met pastoor voor kennismaking. Suzanne 

260121-3 Contact opnemen met Bep m.b.t. m2 opslagruimte en publicatie 

van haar oproep op FB.  

Suzanne 

260121-4 Eventueel andere bestemming voor de kerk wordt ingebracht in 

het gesprek met de nieuwe pastoor. 

Suzanne 

260121-5 Inzameldata op website en FB plaatsen; ook naar 

buurtverenigingen, cc aan Wendy). 

Wendy 

260121-6 Deelname aan bijeenkomst VKK 25 februari 2021 Suzanne/Hans 

260121-7 Bevindingen rapport Detailhandelsvisie Grave  voor een reactie 

richting gemeente Grave. 

Rob 

260121-8 Omgevingsvergunning trekveer aanvragen bij Gemeente Grave. Rob 

260121-9 Pimpen oude welkomstborden en plaatsing voorbereiden. René/Hans 

260121-10 Gesprek aan met de initiatiefnemers van de inwonerspeiling op 4 

februari. 

Suzanne/René 

 


