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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            21 september 2021 

Aanwezig:       René, Wendy, Wim en Suzanne (notulist/voorzitter) 

Afwezigen: Jan, Rob en Hans (allen vooraf afgemeld) 

 

1 Opening en mededelingen 

Suzanne opent om 20:10 uur de vergadering. 

 

2 Vaststelling agenda 

Agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3 Notulen 24 augustus 2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  

• Mail Rabobank mbt clubsupport (25-08): Deze wordt doorgestuurd naar de inwoners 
via de buurtverenigingen zodat  

• Nieuwsbrief Ver. Kleine Kernen (03-09): I.v.m vakantie nog niet nagekeken op 
interessante onderwerpen voor de Dorpsraad. Suzanne pakt dit op en plaatst actuele 
onderwerpen op de volgende agenda. 

• Info KNHM over Kernen met Pit (07-09): Wendy plaatst de flyer op FB en Website 

• Sociom voorzorgcirkels (14-9) op agenda geplaatst door Suzanne: In samenwerking 
met Sociom wordt er een pilot gedraaid over het opzetten van voorzorgcirkels; 
netwerken in de buurt samengesteld uit een beperkt aantal (oudere) inwoners die 
elkaar onderling helpen met hand en spandiensten. Volgende vergadering is  

• Welzijn Ouderen Grave nieuwbrief (20-9) op agenda geplaatst door Suzanne:  
Er is een samenwerkingsverband met WOG gelegd. Zij sturen de nieuwsbrief naar 
ons en wanneer er projecten zijn die voor ons Dorps gelden of waarin samenwerking 
een meerwaarde heeft leggen we contact. (info@welzijnouderengrave.nl) In de 
week van de eenzaamheid (is in Velp genaamd de dag van de saamhorigheid) wordt 
er ism KBO/Dorpsraad en Trefpunt op 4 oktober een mooi programma gemaakt. 
Men kon zich hiervoor opgeven. Er is gevraagd om een sponsoring aan de Dorpsraad. 
Dit wordt na overleg met en akkoord van de penningmeester goedgekeurd.  

 
5 Dichterbij:  

De Carrousel woningruil op het Dichterbij terrein loopt. Er is een wens om het terrein meer 
in balans met de omgeving te krijgen. Er is nog geen duidelijkheid over de strategie en 
invulling van het terrein. Wim Erdnich vraagt na wat er inmiddels al bekend is om dit 
vervolgens mee te kunnen nemen in het nieuw op te stellen kernenCV c.q. dorpsplan. 
 

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 9 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.  
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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: 
I.v.m. afwezigheid van de portefeuillehouder wordt dit onderwerp volgende vergadering 
behandeld 
 

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

9 Welzijn Ouderen Grave (WOG)/ Ouderennota: 
Uit een gesprek tussen WOG en Suzanne blijkt dat er vaak veel meer georganiseerd wordt 
dan men van elkaar weet. We vinden het beiden van groot belang om de lijntjes tussen WOG 
en de Dorpsraad kort te houden zodat men het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden en 
projecten samen opgepakt kunnen worden waar dat kan/handig is. We hebben elkaars 
gegevens uitgewisseld. Ouderenzorg is een onderdeel dat ook in de portefeuille van de 
Dorpsraad zit (Suzanne) en voor de toekomst willen we bekijken hoe we elkaar daarin 
kunnen versterken/helpen.  
De nieuwe ouderennota wordt voor eind 2021 ingediend bij de Raad. (Nog niet duidelijk of er 
al een  uitkomst van is op dit moment). Kort samengevat is dit een nieuwe nota voor het 
ouderenbeleid van 2021-2023. Het is opgesteld i.s.m. diverse partijen zoals WOG, 
Sociom,Mooiland, Huisartsenpraktijken Grave, Buurtzorg etc. Het doel is te omschrijven 
welke activiteiten de gemeente Grave doet/gaat doen in de omschreven periode voor en 
met de ouderen en hoe de financiering verloopt. Dit document kan in de basis evt. gebruikt 
worden voor het KernenCV. 
 

10 Trekveer Paterswiel (update) 

I.v.m. afwezigheid van de portefeuillehouder wordt dit onderwerp volgende vergadering 

behandeld. 

 

11 Inrichting Kerkplein na afronding 2de fase Vetwei 
Voor de inrichting van/rond het Kerkplein is een gelabeld budget (iDOP) beschikbaar. Actie 
Suzanne: Zij heeft geïnformeerd bij gemeente Grave (Teun van Gelder) of er plannen voor 
een andere inrichting zijn ná afronding van de 2de fase Vetwei. Deze plannen zijn er 
momenteel niet. Dit zou, wanneer wel van toepassing in de toekomst en afhankelijk van de 
plannen mbt de kerkenvisie, besproken moeten worden met de gemeente en het 
kerkbestuur. Wanneer er wel plannen zelf stelt Teun ons op de hoogte. De glasbak en kleding 
container zijn een doorn in het oog van diverse inwoners. Dit is tevens aangekaart bij Teun. 
Hij geeft aan dat er een aantal opties opgegeven kunnen worden voor de verplaatsing ervan . 
Dit wordt opgepakt tijdens een volgende vergadering (mogelijk inwonersavond).  
 

12 Kascontrole 2019-2020 
Jochem en André zijn bereid om de kascontrole te doen. ACTIE Rob blijft openstaan: hij zal 
de beide heren zsm uitnodigen. 
 

13 Welkomstborden (digitaal en oud)/GVE 
Actiepunt voor een afgevaardigde in de RvT blijft staan. 
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14 Afscheidsfeest gemeente Grave: Janny Niessen heeft opnieuw een mail/app gestuurd met de 
vraag voor een afgevaardigde uit Velp om mee te denken over het afscheidsfeest van 
gemeente Grave. Er is in de eerste mail niet gevraagd om de vraag verder te verspreiden 
onder de inwoners. Het blijkt dat zij tot op heden nog geen inwoner hebben kunnen vinden 
hiervoor. Suzanne heeft telefonisch contact met Janny gehad. Zij stuurt informatie toe zodat 
de Dorpsraad eventueel via de Buurtverenigingen kan vragen of er animo onder de inwoners 
voor is. 
 

15 Actiepunten 24 augustus 2021 
 

Actiepunt nummer: Taak: Status: Actie van: 

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. 

Ja, datum is gepland 
17 oktober 17:00-
21:00, met partner. 
Hoe is de verdere 
invulling? Martin 
uitnodigen voor BBQ. 

Suzanne zet vraag in 
app wie organisatie op 
zich neemt. René belt 
Martin. 
 

270721-6 Uitvraag bijdragen 
Dorpsraad voor 
verenigingen in 2022 
opstellen 
(ook punt voor 
jaarvergadering) 

LOOPT MOET VOOR 
19 OKTOBER KLAAR 
ZIJN!! 
 

Rob/Hans 
 

240821-1 
 

Afspraak 
Leerlingenraad St. 
Jozefschool op 23-09 
om 12:30 uur 
 

 Suzanne 

240821-2 
 

Aanmelden bij 
Goeileven voor bezoek 
van de Foodtour aan 
Velp (16-10) 
 

gedaan Hans 
 

240821-3 
 

Uitnodiging versturen 
naar deelnemers 
Bouwteam KernenCV 

gedaan Hans 
 

240821-4 
 

Communicatie over 
KernenCV via sociale 
media 

gedaan Wendy/Suzanne 
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240821-5 
 

Informeren over 
inrichtingsplan 
Kerkplein bij 
gemeente (Teun) 
 

Nog geen antwoord, 
opnieuw vragen (Teun 
was op vakantie) 

Suzanne 

240821-6 
 

Jochem en André 
uitnodigen voor 
kascontrole begin 
september 
 

Er is nog geen datum 
gepland 
 

Rob 

240821-7 Gemeente benaderen 
over toestemming en 
eventuele 
voorwaarden aan 
locatie boom planten 
(40 jr MLvC).  
 

Mail verzonden naar 
Jan.  

Hans 

 

16 Rondvraag: Niemand 

17 Sluiting vergadering 21:30 

 

Actiepunten voor vergadering 26 oktober 2021 (opgesteld op 21-9-2021): 

 

Actiepunt nummer: Taak: Status: Actie van: 

210921-1 Mail 
Buurtverenigingen 
voor Inwonersavond, 
Goei Leven Foodtour 
en Kern met Pit. 

 Suzanne 

210921-2 Powerpoint en agenda 
Inwonersavond 
opstellen 

 Suzanne 

210921-3 Contact janny Giessen 
voor Afscheidsfeest 
gemeente Grave 

 Suzanne 

210921-4 Flyer Dorpsquiz mailen  Suzanne 

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 
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270721-4 (vervolg) Datumprikker 
versturen afscheid-
BBQ Robert en Martin. 

Ja, datum is gepland 
17 oktober 17:00-
21:00, met partner. 
Hoe is de verdere 
invulling? Martin 
uitnodigen voor BBQ. 

Suzanne zet vraag in 
app wie organisatie op 
zich neemt. René belt 
Martin. 

270721-6 Uitvraag bijdragen 
Dorpsraad voor 
verenigingen in 2022 
opstellen 
(ook punt voor 
jaarvergadering) 

LOOPT MOET VOOR 
19 OKTOBER KLAAR 
ZIJN!! 
 

Rob/Hans 
 

240821-1 
 

Afspraak 
Leerlingenraad St. 
Jozefschool op 23-09 
om 12:30 uur 
 

Afgemeld door 
directrice, had nog 
geen leerlingenraad 
samengesteld. 
Afwachten volgend 
gesprek. 

Suzanne 

240821-5 
 

Informeren over 
inrichtingsplan 
Kerkplein bij 
gemeente (Teun) 
 

Gedaan. Nadenken 
over verplaatsing 
kleding en 
glascontainer 

Suzanne 

240821-6 
 

Jochem en André 
uitnodigen voor 
kascontrole begin 
september 
 

Er is nog geen datum 
gepland 
 

Rob 

240821-7 Gemeente benaderen 
over toestemming en 
eventuele 
voorwaarden aan 
locatie boom planten 
(40 jr MLvC).  
 

Suzanne heeft 
inmiddels ook locatie 
doorgegeven en 
navragen bij de 
gemeente doet Jan 

Suzanne 

 

 

 

 


