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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:           27 juli 2021 

Aanwezig:      Suzanne, Rob, René, Hans, Wim van Ernich / Wendy en Jan (afwezig), 

 

 

1 Opening en mededelingen 

Suzanne opent om 20:00 uur de vergadering en heet Wim van Ernich van harte welkom. Wim 

is verandermanager bij Dichterbij (ontwikkeling 24 uurs zorg) en is vanaf heden de 

contactpersoon / vertegenwoordiger namens Dichterbij. 

 

Wim geeft een korte toelichting op zijn werkzaamheden en de ontwikkelingen bij Dichterbij 

waar een veranderproces loopt sinds ½ jaar. Het veranderproces heeft betrekking op een 

visie op de samenstelling, het veranderen en opnieuw inrichten van leefgroepen (carrousel) 

inclusief personeelsbeleid. N.B. voor correspondentie richting Wim graag het emailadres van 

Caroline Hendriks (Secretariaat Dichterbij regio Noord en Midden) gebruiken. 

 

2 Vaststelling agenda 

Aan de agenda wordt de ingekomen mail van de Stichting GVE toegevoegd. 

 

3 Notulen 25 mei 2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met de aanvulling dat nog een terugmelding 

moet worden ontvangen van een vertegenwoordiger van de raadscommissie betreffende de 

besluitvorming over de detailhandelsvisie Grave.  

 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
- Voucher LVC-net (31-05): Er is €3231,33 gestort vanwege onze inspanning 

enkele jaren geleden om glasvezel in Velp / gem. Grave te promoten. ACTIE: 
Rob en Hans voorstel t.b.v. volgende vergadering om de bestedingsdoelen 
vaststellen. 

- Nieuwsbrief Ver. Kleine Kernen (31-05) 
- Informatiepakket KernenCV (31-05) 
- Nieuwsbrief Bestuur Ons Trefpunt (04-06) 
- Bukbieb (02-06) 
- Wijkplannen gem. Grave (08-06) 
- Redactie de Graef (17-06): ACTIE secretariaat: colofon opslaan t.b.v. 

eventuele informatieverstrekking in de toekomst. 
- Organisatiefeest afscheid gemeente Grave (07-07), geen actie Dorpsraad. 

 

5 Bouwteam KernenCV 
Op onze oproep via de buurtverenigingen zijn reeds vele aanmeldingen ontvangen waarbij 
het opvalt dat zich vooral nieuwe inwoners van Velp hebben aangemeld.  Vanuit het 
secretariaat is/wordt een ontvangstbevestiging verstuurd met de mededeling dat 
belangstellenden op een lijst worden geplaatst en medio september worden benaderd. 
Actie: Suzanne plaatst nogmaals een oproep op Facebook om met name ook de jongere 
generatie te werven.  
De opgave voor het bouwteam: Wat is typisch voor Velp, waarin onderscheidt Velp zich 
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andere kernen? Wat zijn onze sterke punten en waar liggen onze kansen?  Voor de 
bijeenkomst van het Bouwteam zijn reeds 2 avonden ingepland: op dinsdag 12 oktober en 
dinsdag 9 november waarschijnlijk via Teams, maar dit heeft niet onze voorkeur. 

 
6 Strategisch Beleidsplan 

Zie punt 5. 
 

7 Visie op Vincentiuskerkje  
Er is recent een sessie geweest met betrokkenen om mee te denken over de toekomst en dat 
leverde veel nieuwe ideeën en inzichten op. Communicatie hierover loopt via de Stichting.  
 

8 Platformbijeenkomst Wijk en Dorpsraden 10 juni jl. 
N.a.v. deze bijeenkomst is een artikel in de Arena over de fusie van de gemeenten in het 
Land van Cuijk geplaatst. 
 

9 Trekveer Paterswiel (update) 
Alle lichten staan nu op groen om extra middelen te generen en sponsoren te benaderen. 
Rob meldt dat de collectieve vrijwilligers verzekering van de gemeente eventuele 
aansprakelijkheid bij pontje dekt. Beheer en onderhoud van het pontje ligt in principe bij de 
eigenaar = Dorpsraad. Daarom zal een Reserve aangehouden moeten worden om te kunnen 
voorzien in onderhoud, vervanging en het repareren van eventuele schades.  
 

10 Inrichting Kerkplein na afronding 2de fase Vetwei 
Vanwege de beperkte tijd komt dit agendapunt de volgende vergadering aan bod. 

 
11 Welkomstborden (digitaal en oud) / GVE 

Overleg met een vertegenwoordiging van de Bronkhorstweg en Raad van Toezicht GVE over 
de digitale welkomstborden is constructief geweest. Vervolgacties liggen bij de Stichting GVE 
en niet bij de Dorpsraad. 
 
N.a.v. het verzoek van de voorzitter van de GVE is de Dorpsraad unaniem van mening dat de 
vertegenwoordiger vanuit Velp door een onafhankelijk persoon zonder banden met de 
Dorpsraad in de Raad van Toezicht zitting moet nemen. Indien nodig legt deze persoon 1x 
per jaar of zoveel als nodig verantwoording af richting dorpsraad. Actie allen: zoeken naar 
een persoon voor de RvT van de Stichting GVE. 
 

12 Actiepunten 22 juni / 27 juli 2021 

 

ACTIEPUNTEN VOOR VERGADERING 22 JUNI / 27 JULI 2021 

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

GEREED: op 5 oktober wordt bewonersavond georganiseerd en 

komt de dorpsraad op dit punt terug. N.a.v. Jan 

René 

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

dorpsplan Velp) GEREED 

Suzanne 

260121-9 Pimpen oude welkomstborden en plaatsing voorbereiden. LOOPT René/Hans 
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230321-6 Bijeenkomst digitale welkomstborden (RvT GVE, Bronkhorstweg): 

GEREED 

Suzanne/René 

200421-1 Delen resultaten van enquête Kerkenvisie 2018  met de 

initiatiefnemers van de Kerkenvisie. PP via Jochem vragen 

GEREED (resultaten waren helaas niet meer vindbaar vanwege 

een computercrash). 

Hans 

250521-1 Dichterbij benaderen voor een vertegenwoordiger in dorpsraad 

GEREED 

Hans 

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

GEREED 

Suzanne/Hans 

250521-3 Kascommissie 2020 aanwijzen LOOPT; JOCHEM EN ANDRÉ VAN 

SCHIE BENADEREN. 

Rob/allen 

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

GEREED 

Suzanne 

250521-5 Contact opnemen met Jochem over reactie op detailhandelsvisie 

LOOPT, besluitvorming raadscommissie? 

Hans 

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

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

 

13 Rondvraag 

- Datumprikker versturen voor afscheid-BBQ Robert en Martin. Opties voor 

vrijdag 3, 10, 17 of 24 september. N.B. in weekend van 3 – 5 september is 

mogelijk ook het uitgestelde Dorpsfeest (actie Hans). 

- Inwonersbijeenkomst 5 oktober; Trefpunt vastleggen via Wendy (actie 

Hans).  

- Eind 2021 de uitvraag opstellen voor bijdragen van de Dorpsraad in 2022 

t.b.v. dorpsactiviteiten e.d. door verenigingen (actie Rob/Hans).   

 

14 Sluiting 

De volgende bijeenkomst is op 24 augustus 2021.  

 

ACTIEPUNTEN VOOR DE VERGADERING VAN 24 AUGUSTUS 

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

250521-3 Kascommissie 2020 aanwijzen LOOPT; JOCHEM EN ANDRÉ VAN 

SCHIE BENADEREN. 

Rob/allen 

250521-5 Contact opnemen met Jochem over reactie op detailhandelsvisie 

LOOPT, besluitvorming raadscommissie? 

Hans 

270721-1 Voorstel voor bestedingsdoelen 2021-2022 en verder Dorpsraad Rob/Hans 

270721-2 Oproep plaatsen voor aanmelding KernenCV op Facebook Suzanne 
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270721-3 Persoon zoeken voor Raad van Toezicht Stichting GVE  Allen 

270721-4 Datumprikker versturen afscheid-BBQ Robert en Martin Hans 

270721-5 Inwonersbijeenkomst vastleggen voor 5 oktober (onder 

voorbehoud) 

Hans/Wendy 

270721-6 Uitvraag bijdragen Dorpsraad voor verenigingen in 2022 opstellen Rob/Hans 

 


