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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:           20 april 2021 

Aanwezig:      Suzanne, Rob, René, Wendy, Hans (afwezig: Jan) 

Gasten:           Pastoor Herman Schaepman, Pieter van de Ven 

 

Agenda 

 

1 Opening en mededelingen 

Suzanne opent om 20:18 uur de vergadering. 

 

2 Vaststelling agenda 

 

3 Kennismaking Pastoor Schaepman en Pieter van de Ven 

Pieter van de Ven is lid van het Kerkbestuur en heeft de portefeuille Vastgoed, hij is 

betrokken bij de Kerkenvisie. Herman Schaepman is sinds 1 januari 2021 pastoor in onze 

gemeente.  

Sinds 2014 is de gemeente Grave bezig met de Kerkenvisie met de vraag: “Hoe in de 

toekomst om te gaan met het vastgoed”?  In de periode 2017-2018 heeft de dorpsraad 

deelgenomen aan de werkgroep Kerkenvisie en heeft de dorpsraad binnen het dorp gepeild 

wat een mogelijke bestemming kan zijn voor de kerk wanneer deze zou sluiten. Op de 

uitvraag is echter een zeer geringe response gekomen. Verder hebben wij enkele maanden 

gelegen gereageerd op de enquête.  

Nu wil de gemeente samen met de protestante gemeenschap en het dorp (dorpsraad) en het 

bureau Da Vinci de kerkenvisie weer vlot trekken om uiteindelijk tot een gemeenschappelijke 

visie te komen die gedragen wordt door de gemeenschap.  

Actie: Hans, de dorpsraad zal de resultaten van enquête Kerkenvisie 2018  delen met de 

initiatiefnemers van de Kerkenvisie.  

 

4 Notulen 23 maart 2021 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  

- Mail Wijkraad Grave-West (10-4) 

Fusie van wijkraden Grave-West, de Mars en Blauwe Dorp. 

- Wijzigingen in gemeentegids (10-4) 

Contactgegevens zijn aangepast door het secretariaat. 

- Mail Welzijn Ouderen Grave (9-4) 

Het is een zorgelijke ontwikkeling dat de nog jonge Stichting Welzijn 

Ouderen Grave weer opgeheven dreigt te worden door het opdrogen van de 

subsidie a.g.v. de ombuiging van subsidies per 1-1-22 in de gemeente Grave. 

Via het bestuur van Ons Trefpunt is dit onder onze aandacht gekomen. 

Ondanks de a.s. fusie van gemeenten binnen LvC zullen de bestaande 

subsidieregelingen voorlopig doorlopen en binnen een periode van 3 jaar in 

elkaar worden geschoven.  

Actie: Jan, Rob (Hans) zullen namens de dorpsraad een brief versturen aan 

de gemeente om de subsidie aan “WOZ” te heroverwegen.   
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- Mail Pastoor Schaepman (8-4) 

M.b.t. bijwonen vergadering dorpsraad. 

- Mail m.b.t. afval aanbieden vanaf 2022 (8-4) 

Informatie is door secretariaat gedeeld t.b.v. nieuwe aanbesteding.  

- Brief toekenning Contractsubsidie (3-4) 

Actie: Rob en Hans verantwoorden richting gemeente uitgaven 2020 bij 

subsidieaanvraag voor 2022. 

- Mail ombuiging subsidies herstel programmabegroting (2-4) 

Contractsubsidie blijft bestaan. 

- Mail Regionale gezondheidsbeleid en preventieakkoord in LVC (31-3) 

Suzanne houdt dit in de peiling omdat zaken anders gaan lopen na de fusie 

van gemeenten in LVC 

- Mail Peute Recycling: opbrengst oud papier febr. 2021 ad. €164,79 (23-3) 

- Per Post: Kleine Kernen Magazine (maart 2021) 

- Bijeenkomst Visiegroep CDA m.b.t. fusie LVC:  

Suzanne heeft deze bijgewoond en input aangeleverd t.a.v. de thema’s 

wonen, leefbaarheid, zorg en welzijn. 

 

6 1ste concept Strategisch Beleidsplan 

Vanwege de kort beschikbare tijd wordt het Strategisch Beleidsplan inhoudelijk behandeld in 

een aparte bijeenkomst. Vanwege de a.s. fusie in LvC wordt ons Beleidsplan nog belangrijker 

en urgenter. Nogmaals aan ieder het verzoek om portefeuilles aan te leveren waar jouw 

expertise of interesse ligt. Het Beleidsplan wordt tevens gekoppeld aan de 

Kernendemocratie. Teun begeleidt dit vanuit de gemeente.   

Actie allen: portefeuilles aanleveren en bijeenkomst 11 mei van 20:00 – 21:30 uur. 

 

7 Voorstel bijdrage AED Thomashuis 

Suzanne en Rob hebben overleg gehad met de eigenaren van het Thomashuis. De AED hangt 

er al. Dus feitelijk is een bijdrage niet meer aan de orde. Wel is een bijdrage vanuit de 

dorpsraad mogelijk voor aanvullende maatregelen ten behoeve van de vindbaarheid voor 

passanten. (bordje / bewegwijzering). Ook de eigenaren zullen worden benaderd voor 

deelname aan de reanimatiecursus. Hans stuur Rob en Suus info over bebording.  

Noot: dit moeten we via gemeente Grave regelen omdat ook toestemming van de 

gemeenten nodig is om een bordje aan een lantaarnpaal te mogen ophangen. Hetzelfde is 

destijds gebeurd met de bordjes “Whats app Buurtpreventie”. 

 

8 Visie op Vincentiuskerkje 

T.o.v. van vorige maand geen ontwikkelingen. Een plenaire bijeenkomst voor inwoners van 

Velp volgt nog. 

 

9 Trekveer Paterswiel (update) 

Voor de noodzakelijke aansprakelijkheidsverzekering die moet worden afgesloten conform 

de gebruiksovereenkomst heeft Rob contact gehad met Mark van Bree van Wolters Advies te 

Escharen. Die geeft aan dat wij waarschijnlijk kunnen terugvallen op de collectieve 

verzekering voor vrijwilligers die de gemeente Grave kent. De condities van deze verzekering 
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zal Rob aan het Waterschap verstrekken. N.B. De Regiobank wil het trekveer graag sponseren 

door een bijdrage! 

 

10 Welkomstborden (digitaal en oud) 

Er liggen nog een aantal uitdagingen voor de Raad van Toezicht van GVE. Op donderdag 22 

april is er een afspraak met de RvT. Voor de Bronkhorstweg wordt een vervolgoverleg 

ingepland zodra dat fysiek mogelijk is. Locaties voor de oude welkomstborden worden nog 

even aangehouden in afwachting van de ontwikkelingen m.b.t. de digitale borden. 

 

11 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. GEREED 

Suzanne/Rob 

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

GEREED 

Hans 

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

230321-4 Telefonisch contact opnemen met Marty over detailhandelsvisie: 

LOOPT 

Suzanne 

230321-5 Reactie per mail naar Suzanne op concept strategisch 

beleidsplan: GEREED 

Allen 

230321-6 Bijeenkomst digitale welkomstborden (RvT GVE, Bronkhorstweg): 

LOOPT 

Suzanne/René 

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

 

12 Rondvraag 

Wordt geen gebruik van gemaakt. 

 

13 Sluiting 

ACTIEPUNTEN VOOR VERGADERING 20 MEI 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 

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

230321-4 Telefonisch contact opnemen met Marty over detailhandelsvisie: 

LOOPT 

Suzanne 

230321-6 Bijeenkomst digitale welkomstborden (RvT GVE, Bronkhorstweg): 

LOOPT 

Suzanne/René 

200421-1 Delen resultaten van enquête Kerkenvisie 2018  met de 

initiatiefnemers van de Kerkenvisie.  

Hans 
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200421-2 Brief versturen aan de gemeente om de subsidie aan “WOZ” te 

heroverwegen. 

 

Jan, Rob (Hans) 

200421-3 Uitgaven contractsubsidie 2020 verantwoorden bij 

subsidieaanvraag voor 2022. 

Rob, Hans 

200421-4 Portefeuilles expertise en interesse aanleveren en bijeenkomst 

11 mei van 20:00 – 21:30 uur. 

Allen 

 


