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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:           23 maart 2021 

Aanwezig:      Suzanne, Rob, Jan, Hans (m.k.a. Wendy en René) 

Gasten:           - 

 

1 Opening 

Suzanne opent de vergadering om 20:00 uur 

 

2 Vaststelling agenda 

Akkoord. 

  

3 Notulen 23 februari 2021 

Vastgesteld. 

 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  

- Wasstraat St. Jozef 
Wasstraat St. Jozef is inmiddels geleverd op school, 1/3 deel bijdrage ad. 
€100 voor Dorpsraad; formele aanvraag wordt nog door de school verstuurd.  

- Concept ouderennota Grave 
Via buurtzorg is Suzanne hiervan op de hoogte gekomen. Als Dorpsraad zijn 
wij niet benaderd maar worden we wel genoemd in de nota. Ook bij Jan 
(KBO) is de nota nog niet bekend. Suzanne zal aanwezig zijn bij eerste 
overleg. 

- Aanvraag financiële tegemoetkoming AED Thomashuis Velp 
Bij deze aanvraag gaat het om een totaalbedrag van ruim €3000; dat hebben 
wij niet beschikbaar. Naast eigen gebruik voor het Thomashuis is de AED 
tevens beschikbaar voor passanten (o.a. recreatief verkeer: fietsers en 
wandelaars). AED zal aangemeld moeten bij het netwerk. Vanuit de 
Dorpsraad is een geoormerkt bedrag beschikbaar voor deze AED. Actie: 
Suzanne en Rob maken een afspraak met het Thomashuis om details en 
voorwaarden te bespreken. 

- Mooiste vestingstad van Nederland ANWB (mail Marita Schouten) 
Actie: delen op FB pagina door Suzanne 

- Mail van Bouwkollektief m.b.t. bouwconcept voor starters 
Dit is een commerciële actie van het Bouwkollektief. Als Dorpsraad zijn wij 
niet de partij om hier actie in te ondernemen. Actie: Hans zal het bericht van 
Bouwkollektief beantwoorden en aangeven dat gemeente en eventuele 
starters met elkaar in verbinding brengen. Wij kennen op dit moment niet in 
de behoefte binnen Velp. 

- Mail gem. Grave m.b.t. afscheid burgemeester Roolvink (digitaal 
receptieboek) 
Hans heeft reeds een bericht namens de Dorpsraad op het digitaal 
receptieboek geplaatst. 

- Uitnodiging voor online bijeenkomst “Eenzaamheid gem. Cuijk, Grave en 
Mill” 
Actie: Suzanne en Jan gaan aan deze bijeenkomst deelnemen. 

- Mail Welzijn Ouderen Grave (9 maart) 
Suzanne heeft deze mail reeds beantwoord. Als gevolg van bezuinigingen bij 
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gemeente kan Welzijn met de beperkt beschikbaar gestelde middelen niet 
verder voortbestaan. Het gaat om 80 vrijwilligers; hier gaat weinig 
waardering uit van de gemeente. 

- Platformbijeenkomst Dorps en wijkraden (presentatie Welzijn Ouderen) 
De presentatie is verstuurd en bijgesloten bij de agenda. 

- Detailhandelsvisie (mail Marty van Esch) 
Suzanne heeft nogmaals een mail verstuurd omdat wij geen antwoord 
hebben ontvangen op onze vraag, vervolgens weer een vage reactie retour. 
Actie: Suzanne zal telefonisch contact opnemen met Marty van Esch.  
 

5 Visie op Vincentiuskerkje 

Rob heeft het 1ste overleg bijgewoond dat bestond uit een inventarisatie van wensen bij de 

verschillende stakeholders. Rob heeft aangegeven wat er binnen Velp onder de inwoners 

leeft. Tevens heeft Rob het initiatief rond het trekveer toegelicht dat heel positief werd 

ontvangen door de werkgroep.  Visie: “stapvoets verblijven”. Tot op heden maakt de 

Stichting kunst in Kerkje alleen in het weekend gebruik van het Kerkje. Een breder 

multifunctioneel gebruik zal door de werkgroep worden gestimuleerd. 

 

6 1ste concept Strategisch Beleidsplan 
Actie: allen wordt verzocht om per mail op het concept te reageren.  Daarnaast wil Suzanne 
themadeskundigen persoonlijk benaderen nu een plenaire bewonersbijeenkomst in Velp 
voorlopig niet mogelijk is. Aan de te onderscheiden thema’s en speerpunten binnen het plan 
zullen thematrekkers worden gekoppeld. Zodra het mogelijk is een bewonersbijeenkomst te 
organiseren zal input worden gevraagd van de inwoners. 
   

7 Trekveer Paterswiel (update) 
De aanvraag omgevingsvergunning is verstuurd en gepubliceerd. De gemeente heeft een 
bijdrage van €500 toegezegd. Inmiddels is er dekking van 1/3 deel van de totale 
realiseringskosten. 
 

8 Welkomstborden (digitaal en oud) 
Het geschil tussen de Stichting GVE en de Bronkhorstweg over het digitale welkomstbord is 
spijtig genoeg verder geëscaleerd. Als voorzitter van de Dorpsraad zit Suzanne in de Raad van 
Toezicht van de Stichting GVE en zal zij hierin bemiddelen. Met in achtneming van de COVID-
19 maatregelen zal een fysiek overleg in Ons Trefpunt worden georganiseerd met enkele 
afgevaardigden van de betrokken partijen. Daarnaast heeft Suzanne contact met de andere 
leden van de RvT m.b.t.  taken, afspraken en problematiek Gassel. De oude 
welkomstborden worden momenteel opgeknapt maar de locatiekeuze wordt voorlopig 
geparkeerd. 
 

9 N.a.v. overleg met wethouder Lemmen (8 maart 2021) 
De belangrijkste thema’s van het overleg waren de samenwerking tussen gemeente en 
Dorpsraad, dorpsontwikkelingsplannen en de rol van de Dorpsraad Velp in de oude/nieuwe 
gemeente Grave – gemeente LVC (noot: het overleg vond plaats voor de inwonerspeiling van 
17 maart). Eens te meer was ook duidelijk dat wij de rol van Teun als verbinder tussen 
gemeente en Dorpsraad moeten koesteren. Opvallend was dat de gemeente zelf geen 
agendapunten had ingebracht.  
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10 Actiepunten 23 maart 2021 
 

 
11 Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

12 Sluiting 
21:30 uur. 
 

  

271020-1 Contact opnemen over gronden Paterswiel (trekpontje); GEREED 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. GEREED 

Suzanne 

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

260121-8 Omgevingsvergunning trekveer aanvragen bij Gemeente Grave. 

GEREED 

Rob 

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

230221-1 Plaatsen aanmoedigingsbrief opiniepeiling op sociale media. 

GEREED 

Wendy 

230221-2 Plaatsen advertentie Leergeld LVC op website. GEREED Wendy 

230221-3 Plaatsen van artikel Vincentiuskerkje op sociale media. GEREED Wendy 

230221-4 Voorstel voor besteding middelen Dorpsraad. GEREED Rob/Hans 

230221-5 Agenda overleg wethouder Lemmen mailen naar gemeente. 

GEREED 

Hans 

230221-6 Informatie ophalen over kledingcontainer Kerkplein bij Teun.  

<container is door gemeente geplaatst> GEREED 

Suzanne 
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ACTIEPUNTEN VOOR VERGADERING 20 APRIL 2021 

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 

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

230321-1 Afspraak Thomashuis om details, voorwaarden en bijdrage AED 

te bespreken. 

Suzanne/Rob 

230321-2 Reactie op mail van Bouwkollektief m.b.t. starterswoningen Hans 

230321-3 Deelname aan online bijeenkomst “Eenzaamheid” Suzanne/Jan 

230321-4 Telefonisch contact opnemen met Marty over detailhandelsvisie Suzanne 

230321-5 Reactie per mail naar Suzanne op concept strategisch beleidsplan Allen 

230321-6 Bijeenkomst digitale welkomstborden (RvT GVE, Bronkhorstweg) Suzanne/René 

230321-7 Bericht mooist vestingstad van Nederland delen op FB Suzanne 

 


