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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:           25 mei 2021 

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

 

 

1 Opening en mededelingen 

Suzanne opent om 20:25 uur de vergadering.  

 

2 Vaststelling agenda 

Agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3 Notulen 20 april 2021 

Ongewijzigd vastgesteld. 

 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  

- Perikelen Nonnenklooster (Marcel van Haren, 04-05) 

Marcel heeft verslag gedaan van de bijeenkomst met Roelofs & Haase en een 

vertegenwoordiging vanuit de buurt. Over enkele weken wordt een 

vervolggesprek ingepland. Indien nodig zullen wij daarbij aansluiten. 

 

- Buurtvereniging Zaalheuvelweg (Maarten van Haren, 04-05) 

Website is opgeheven. Voorlopig emailadres van Nicole de Klein gebruiken 

voor buurtvereniging Zaalheuvelweg. 

 

- Dichterbij m.b.t. woonzorgcomplex Beukenlaan (07-05) 

De bouwplannen op het terrein van het voormalig zwembad tegenover de 

Zorgresidentie omvatten 20 wooneenheden. ACTIE: Hans zal Dichterbij 

nogmaals benaderen voor een vertegenwoordiger in de dorpsraad. 

 

- Aftrapbijeenkomst kernen CV gemeente Grave, 27 mei 19 - 20:30 uur (17-

05) 

ACTIE: Suzanne en Hans zullen deelnemen aan de bijeenkomst. 

 

- Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (gem. Grave 17-05) Zie op 

wbtr.nl/wat-is-wbtr  

Statuten voorzien in de eisen die in de wet gesteld worden. Geen concrete 

actie voor ons. ACTIE allen: kascommissie aanwijzen om verantwoording van 

ons kasboek af te leggen.  

 

- Communie 6 juni 2021, vlaggen (Janneke Veekens, 17-05) 

Vlaggen rondom kerk ophangen. (vlaggen liggen bij Wim Brands). ACTIE: 

Suzanne neemt contact op met aanvrager om via Wim Brands X-sets vlaggen 

te halen en op te hangen. Via FB verzoek aan aanwonenden om Velpse vlag 

buiten te hangen op 6 juni 2021 en eventueel anders te koop.   
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- Detailhandelsvisie Grave (Marty van Esch, 20-05) 

Concept is gereed met verzoek oproep voor eventuele reactie via 

inspreekrecht in de Raad. Op 1 juni reactie aanleveren voor 12:00 uur. 

Voorstel: we leggen onze reactie bij Jochem neer t.a.v. detailhandel in kleine 

kernen neer om eventuele nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Actie: 

Hans 

 

- Onderhoud Wandelpad Hertogwetering (Marcel van Haren, 20-05) 

Ter info dat schoonhouden van het wandelpad door de gemeente wordt 

opgepakt in 2022. 

 

5 Strategisch Beleidsplan 

Na donderdag 27 mei kernen CV gemeente Grave pakken we dit verder op. 

 

6 Visie op Vincentiuskerkje 

A.s. vrijdag 28 mei is er weer een bijeenkomst gepland. Volgende keer verslag van Rob. 

 

7 Trekveer Paterswiel (update) 

Geen bijzonderheden. 

 

8 Welkomstborden (digitaal en oud) 

Vrijdag 21 mei is er een overleg geweest met een vertegenwoordiging van de Bronkhorstweg 

en de Raad van Toezicht GVE. Het verwijt wordt gemaakt dat er niet goed gecommuniceerd 

is en er onvoldoende draagvlak is voor de huidige locatie van het digitale welkomstbord, 

terwijl daar vanuit de Stichting GVE voldoende aandacht aan is besteed. Discussie omtrent 

communicatie is afgesloten en zal niet meer worden gevoerd. De mogelijkheden en kosten 

voor eventuele verplaatsing worden in kaart gebracht door de Stichting GVE. Daarna 

vervolgoverleg met RvT GVE. Vanuit Dorpsraad zijn overigens geen middelen beschikbaar om 

het bord te verplaatsen.  

Voor toekomstige activiteiten is communicatie een belangrijk aandachtspunt.   

 

9 AED Thomashuis 

AED bord voor verwijzing vanaf de dijk (passanten) naar Thomashuis. Hiervoor zal 

toestemming bij de gemeente moeten worden gevraagd. ACTIE: Rob neemt contact op met 

Teun.  

 

10 Actiepunten 25 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”: GEREED Suzanne/Jan 

230321-4 Telefonisch contact opnemen met Marty over detailhandelsvisie: 

GEREED 

Suzanne 
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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. PP via Jochem vragen. 

Hans 

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

heroverwegen. AFVOEREN 

 

Jan, Rob (Hans) 

200421-3 Uitgaven contractsubsidie 2020 verantwoorden bij 

subsidieaanvraag voor 2022. GEREED 

Rob, Hans 

200421-4 Portefeuilles expertise en interesse aanleveren en bijeenkomst 

11 mei van 20:00 – 21:30 uur. GEREED 

Allen 

 

11 Rondvraag 

 

12 Sluiting 

Volgende bijeenkomst 22 juni a.s. zal waarschijnlijk weer in Ons Trefpunt plaatsvinden! 

 

ACTIEPUNTEN VOOR VERGADERING 22 JUNI 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 

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

LOOPT 

Suzanne/René 

200421-1 Delen resultaten van enquête Kerkenvisie 2018  met de 

initiatiefnemers van de Kerkenvisie. PP via Jochem vragen. 

Hans 

250521-1 Dichterbij benaderen voor een vertegenwoordiger in dorpsraad Hans 

250521-2 Deelname CV kernenbijeenkomst gem. Grave 27 mei 2021 Suzanne/Hans 

250521-3 Kascommissie 2020 aanwijzen Rob/allen 

250521-4 Contact opnemen met Janneke m.b.t. vlaggen Communie 6 juni Suzanne 

250521-5 Contact opnemen met Jochem over reactie op detailhandelsvisie Hans 

250521-6 Contact opnemen met Teun over AED bord Thomashuis Rob 

250521-7 Contact opnemen met Jochem over PP Kerkenvisie 2018 Hans 

 


