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Notulen vergadering dorpsraad Velp 

 

Datum:           23 februari 2021 

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

Gasten:           - 

 

1 Opening 

Suzanne opent de vergadering om 20:00 uur 

 

2 Vaststelling agenda 

Akkoord. 

  

3 Notulen 26 januari 2021 

Met enkele aanpassingen akkoord. 

 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  

- Aanmoedigingsbrief opiniepeiling Grave Dorpsraden (wordt nog 

nagezonden) 

Op het concept is nog geen reactie ontvangen van de andere dorpsraden en 

definitieve datum voor gezamenlijk verzending is nog niet bekend. Wij zullen 

de oproep via FB, website en de mailchimp delen (actie: Wendy). Suzanne is 

benaderd door een journalist van De Gelderlander met de vraag of de 

Dorpsraad dezelfde positie inneemt als Gassel m.b.t. opiniepeiling Grave 

n.a.v. een ingezonden brief van Stichting Dorpsbelangen Gassel. De 

Dorpsraad is neutraal en geeft geen stemadvies.   

- Nieuwsbrief VKK februari 2021 

Op 25 februari is er een regiobijeenkomst N-O Brabant waaraan Suzanne en 

Hans zullen deelnemen. 

- Uitnodiging overleg wethouder Lemmen 8 maart 2021  

Zie agendapunt 10. 

- Plaatsing advertentie Leergeld Land van Cuijk 

Van de Stichting Leergeld Land van Cuijk is het verzoek ontvangen om een 

advertentie op onze website te plaatsen. Deze stichting heeft als doel het 

voorkomen van sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen van 4 tot 18 

jaar. Zij willen dat deze kinderen meedoen met hun leeftijdgenootjes. 

Actie: Wendy plaatst deze op de website van DRV. 

 

5 Visie op Vincentiuskerkje https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-

cuijk/grave/velp/commissie-werkt-aan-visie-op-het-vincentiuskerkje  

Rob meldt zich aan als vertegenwoordiger namens de Dorpsraad voor deze onafhankelijke 

commissie die zich zal buigen over een nieuwe bestemming voor de Drie-eenheid. Wij zullen 

het artikel uit de Arena op de website, FB DRV en FB Velp plaatsen om Velpenaren te 

attenderen en de mogelijkheid geven om zich aan te melden (actie: Wendy) 

 

6 Strategisch beleidsplan Dorpsraad 

Hier wordt nog aan gewerkt door Suzanne. Het is de bedoeling om het beleidsplan voor het 

overleg met wethouder Lemmen gereed te hebben. De besteding van middelen van de 

https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/velp/commissie-werkt-aan-visie-op-het-vincentiuskerkje
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-van-cuijk/grave/velp/commissie-werkt-aan-visie-op-het-vincentiuskerkje
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Dorpsraad zal tevens in het plan worden opgenomen (actie: Rob en Hans). 

 

7 Trekveer Paterswiel (update) 

Vergunning Waterschap is verleend maar Rob heeft verzoek gekregen deze aan te passen. 

Aanvraag omgevingsvergunning bij gemeente via omgevingsloket Grave is zeer complex en 

daarmee weer een doorverwijzing naar het Waterschap. Dit beperkt zich vermoedelijk tot de 

vraag of het trekveer past binnen het bestemmingsplan. 

 

8 Oude welkomstborden  

I.o.m. Willie van Dinther worden de nieuwe locaties bepaald. Er zal een vooroverleg 

plaatsvinden met de gemeente om te bekijken of voor de nieuwe locaties een vergunning 

noodzakelijk is. Hiertoe zal Rob de gegevens voor E-herkenning t.b.v. inloggen bij Gemeente 

Grave mailen naar secretariaat.  

 

9 Mutaties jaarrekening 2019 en 2020 

Vanwege nagekomen facturen van Ons Trefpunt m.b.t. huur vergaderruimte door de 

Dorpsraad zijn de jaarrekeningen van respectievelijk 2019 en 2020 aangepast.  

 

10 Bespreekpunten overleg met wethouder Lemmen (inbrengen in vergadering) 

De gemeente heeft ons verzocht een agenda op te stellen voor het overleg met de 

wethouder. De volgende punten worden door ons geagendeerd: 

- Strategisch Beleidsplan Dorpsraad Velp 

- Rol Dorpsraad in oude/nieuwe gemeente 

- Samenwerking Dorpsraad – Gemeente; Wat verwacht de gemeente van de Dorpsraad? 

- Legesplicht Dorpsraad 

- Rapport Detailhandelsvisie Grave 

Actie Hans: agenda overleg wethouder Lemmen verzenden naar de gemeente  

 

11 Actiepunten 26 januari 2021 

 

271020-1 Contact opnemen over gronden Paterswiel (trekpontje) met 

erfgenamen; 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 

Beleidsplan Velp) LOOPT 

Suzanne 

241120-7 Opschonen dropbox en aanmaken google drive. 2 FEB 19:00; 

GEREED 

Hans / Suzanne 

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

GEREED 

Wendy 

260121-2 Contact opnemen met pastoor voor kennismaking; GEREED. Suzanne 

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

van haar oproep op FB; GEREED.  

Suzanne 

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

het gesprek met de nieuwe pastoor; LOOPT. 

Suzanne 

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

buurtverenigingen, cc aan Wendy); GEREED. 

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

260121-7 Bevindingen rapport Detailhandelsvisie Grave  voor een reactie 

richting gemeente Grave; GEREED. 

Rob 

260121-8 Omgevingsvergunning trekveer aanvragen bij Gemeente Grave; 

LOOPT. 

Rob 

260121-9 Pimpen oude welkomstborden en plaatsing voorbereiden; 

LOOPT. 

René/Hans 

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

februari; LOOPT. 

Suzanne/René 

 

12 Rondvraag 

René geeft een korte toelichting op de bijeenkomst wijk- en dorpsraden van 3 februari jl. Het was 

dit keer een videobijeenkomst. Korte presentatie door de Ouderenbond. Presentatie 

energieverkenning door gemeente: energieneutraal in 2050 en van het gas af. Hoe 

verduurzamen? Voor ideeën etc. kan men bij de gemeente Grave terecht. De uiteenzetting van 

de dorpsraad Langenboom t.a.v. aanpak verbeterpunten in het dorp was interessant.  

 

Wendy: Idee t.a.v. handenwasstraat basisschool “de Verrekijker”. Willen we daar iets mee? 

Hoort dit bij ons thuis? Formeel hoort dit bij de gemeente thuis. Wordt meegenomen in het a.s. 

overleg met de school. 

 

N.a.v. de vraag van Suzanne over de te organiseren jaarvergadering is besloten deze uit te stellen 

totdat het weer fysiek mogelijk is om inwoners te ontmoeten. 

 

Sinds kort staat er een kledingcontainer op het Kerkplein? Wie de eigenaar is, is onbekend. Actie 

Suzanne: informeren bij Teun. 

 

13 Sluiting 

 

ACTIEPUNTEN VOOR VERGADERING 23 MAART 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 

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

het gesprek met de nieuwe pastoor. 

Suzanne 

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

260121-8 Omgevingsvergunning trekveer aanvragen bij Gemeente Grave. Rob 

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

230221-1 Plaatsen aanmoedigingsbrief opiniepeiling op sociale media Wendy 

230221-2 Plaatsen advertentie Leergeld LVC op website Wendy 

230221-3 Plaatsen van artikel Vincentiuskerkje op sociale media Wendy 

230221-4 Voorstel voor besteding middelen Dorpsraad Rob/Hans 

230221-5 Agenda overleg wethouder Lemmen mailen naar gemeente Hans 

230221-6 Informatie ophalen over kledingcontainer Kerkplein bij Teun Suzanne 

 


