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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:           24 augustus 2021 

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

 

1 Opening en mededelingen 

Suzanne opent om 20:10 uur de vergadering. 

 

2 Vaststelling agenda 

Agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3 Notulen 27 juli 2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  

• mails m.b.t. stand van zaken bouwteams, gemeente LVC (29-07 en 12-08), zie punt 5 

• mail uitnodiging Goei Leven Food tour (04-08); zie punt 5. 

• mail boom planten, i.h.k.v. 40 jaar jubileum Milieuvereniging LVC (04-08): in principe 
akkoord, tegenover de school is een optie. Actie Hans: benadert gemeente over 
toestemming en eventuele voorwaarden aan deze locatie.  

• mail DeGraeF (20-08) met het verzoek om kopij bij nieuwsfeiten uit Velp. 

• 23 sept. 12:30 – 13:00 uur: afspraak met leerlingenraad St. Jozefschool en DRV. 
(Wendy en Suzanne) 

 
5 Dichterbij 

Bij afwezigheid van Wim wordt dit agendapunt niet behandeld. 
 

6 Bouwteam KernenCV / Strategisch Beleidsplan 
Er is voldoende animo vanuit Velp voor deelname aan het Bouwteam KernenCV (max. 15 
deelnemers). De bijeenkomsten zijn gepland op 12 oktober en 5 november a.s. en zullen via 
Teams plaatsvinden. Op 16 oktober komt de Goei Leven Food Tour in Velp waarbij 
deelnemers van het Bouwteam de gelegenheid krijgen om in gesprek te gaan met de 
inwoners om zodoende nog relevante informatie op te halen en/of te delen. De Foodtour zal 
tussen 17 en 19 uur bezoeken.  
ACTIE Hans: aanmelden bij Goeileven voor bezoek van de Foodtour aan Velp 
ACTIE Hans: definitieve uitnodiging versturen naar deelnemers Bouwteam KernenCV  
ACTIE Suzanne/Wendy: communicatie over KernenCV via sociale media 
 

7 Visie op Vincentiuskerkje 
Geen bijzonderheden. 
 

8 VKK Noord Brabant 
De laatste nieuwsbrief is gescand door Rob waarbij wordt opgemerkt dat er geen relevante 
onderwerpen voor Velp in stonden. 
 

9 Welzijn Ouderen Grave / Ouderennota  
Suzanne zal de volgende vergadering een samenvatting geven van de inhoud van de 
Ouderennota en haar rol bij Welzijn Grave. 
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10 Trekveer Paterswiel (update) 
Door Rob en Hans is een inventarisatie gedaan naar sponsormogelijkheden voor het 
trekveer. Het Waterschap heeft al positief gereageerd en wil nog aanvullende informatie. 
Andere organisaties zoals de Provincie, VKK Noord Brabant, Rabobank etc. zullen ook nog 
worden benaderd.  
 

11 Inrichting Kerkplein na afronding 2de fase Vetwei 
Voor de inrichting van het Kerkplein is een gelabeld budget (iDOP) beschikbaar. Actie 
Suzanne: informeren bij gemeente Grave (Teun) of er plannen voor een andere inrichting ná 
afronding van de 2de fase Vetwei. De dorpsraad is van mening dat er nu een kans ligt om de 
verrommeling van het Kerkplein aan te pakken. 
 

12 Kascontrole 2019-2020 
Jochem en André zijn bereid om de kascontrole te doen. ACTIE Rob: zal de beide heren begin 
september uitnodigen. 
 

13 Welkomstborden (digitaal en oud) / GVE 
Geen bijzonderheden. Actiepunt voor een afgevaardigde in de RvT blijft staan. 
 

14 Actiepunten 27 juli 2021 
 

ACTIEPUNTEN VOOR VERGADERING 27 JULI 2021 

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

250521-3 Kascommissie 2020 aanwijzen; Jochem en André zijn hiervoor 

benaderd. GEREED 

Rob/allen 

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

De Raad heeft de visie aangenomen. Dit betekent voor Velp dat 

alleen kleinschalige detailhandel is toegestaan en bijvoorbeeld 

geen Aldi zoals in de Reek. GEREED 

Hans 

270721-1 Voorstel voor bestedingsdoelen 2021-2022 en verder Dorpsraad 

LOOPT 

Rob/Hans 

270721-2 Oproep plaatsen voor aanmelding KernenCV op Facebook GEREED Suzanne 

270721-3 Persoon zoeken voor Raad van Toezicht Stichting GVE LOOPT Allen 

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

270721-5 Inwonersbijeenkomst vastleggen voor dinsdag 19 oktober 19-21 

uur. (onder voorbehoud). GEREED 

Hans/Wendy 

270721-6 Uitvraag bijdragen Dorpsraad voor verenigingen in 2022 opstellen 

(ook punt voor jaarvergadering) 

Rob/Hans 
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15 Rondvraag 

 

- Jan bedankt de Dorpsraad voor de bloemen. 

- René vraagt om een totaaloverzicht van beschikbare budgetten en giften (is 

per ommegaande verstuurd door de penningmeester). 

- Korte inventarisatie van onderwerpen voor de bewonersbijeenkomst op 19 

oktober: 

- Inrichting Kerkplein 

- Subsidies aanvragen voor 2022 

- Bestemming Oud papier gelden 

- Bestedingen initiatieven en projecten (o.a. iDOP) 

- KernenCV 

- Ontwikkelingen Dichterbij 

- Trekveerpontje 

- Samenwerking 

- Vacatures DRV 

 

16 Sluiting 

 

De volgende bijeenkomst is op dinsdag 21 september 2021 (Hans is dan niet aanwezig).  

 

ACTIEPUNTEN VOOR DE VERGADERING VAN 21 SEPTEMBER 2021 

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

270721-1 Voorstel voor bestedingsdoelen 2021-2022 en verder Dorpsraad 

LOOPT 

Rob/Hans 

270721-3 Persoon zoeken voor Raad van Toezicht Stichting GVE LOOPT Allen 

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

270721-6 Uitvraag bijdragen Dorpsraad voor verenigingen in 2022 opstellen 

(ook punt voor jaarvergadering) LOOPT 

Rob/Hans 

240821-1 Afspraak Leerlingenraad St. Jozefschool op 23-09 om 12:30 uur Suzanne/Wendy 

240821-2 Aanmelden bij Goeileven voor bezoek van de Foodtour aan Velp 

(16-10) 

Hans 

240821-3 Uitnodiging versturen naar deelnemers Bouwteam KernenCV Hans 

240821-4 Communicatie over KernenCV via sociale media Wendy/Suzanne 

240821-5 Informeren over inrichtingsplan Kerkplein bij gemeente (Teun) Suzanne 

240821-6 Jochem en André uitnodigen voor kascontrole begin september Rob 

240821-7 Gemeente benaderen over toestemming en eventuele 

voorwaarden aan locatie boom planten (40 jr MLvC). 

Hans 
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