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Verslag inwonersbijeenkomst Dorpsraad Velp 

 

Datum:           19 oktober 2021 

Aanwezig:      43 belangstellenden (excl. Leden Dorpsraad) 

 

Voor de presentatie wordt verwezen naar het bijgesloten pdf-document met de presentatie. Uit 

privacyoverwegingen worden geen namen genoemd in dit verslag. 

 

Opening 

De voorzitter van de Dorpsraad opent om 19:35 uur de bijeenkomst en spreekt haar blijheid uit over 

de grote opkomst en dat wij sinds het uitbreken van de COVID-19 pandemie weer een fysieke 

inwonersbijeenkomst kunnen houden. 

 

Rol en taken Dorpsraad 

Achtereenvolgens wordt de agenda besproken, worden de leden van de Dorpsraad en de 

contactpersoon van gemeente Grave voorgesteld en wordt ingegaan op de rol en taken van de 

Dorpsraad. Met de a.s. fusie van 5 gemeenten tot één gemeente Land van Cuijk zal de rol van de 

Dorpsraad nog belangrijker worden om zichtbaar te blijven binnen een grote gemeente met 33 

kernen en circa 90.000 inwoners.   

 

Een inwoner merkt op dat de Dorpsraad nog wat zichtbaarder zou moeten zijn.  Hiervoor wordt 

vanuit de Dorpsraad opgemerkt dat wij vele mogelijkheden gebruiken om te communiceren zoals 

sociale media (website: www.dorpsraadvelp.nl , Facebook) en pers en dat wij steeds meer de 

verbinding zoeken met gemeente en verenigingen. Voor suggesties staan wij altijd open. 

 

Ontwikkelingen, initiatieven en projecten 2019 - 2021 

Met verwijzing naar de presentatie passeren een aantal projecten en initiatieven de revue waarmee 

de Dorpsraad in de bovengenoemde periode actief is geweest. Wat uitgebreider wordt stil gestaan 

bij het KernenCV. 

 

KernenCV Velp en Foodtour 

Het doel van het KernenCV is dat Velp zich voorstelt aan het nieuwe College en de nieuwe 

gemeenteraad van het Land van Cuijk. Waar staan wij als dorp voor?! Hiertoe wordt een schets 

gemaakt van ons dorp met sterke punten, verbeterpunten en de prioriteiten die wij stellen. In dit 

KernenCV wordt aangegeven wat er nodig is om de leefbaarheid in Velp te behouden en te 

verbeteren.  Het KernenCV wordt aangeboden aan het bestuur van de nieuwe gemeente waarbij zij 

een belangrijk handvat hebben bij het maken van plannen en beleid. 

 

De KernenCV wordt opgesteld met behulp van input van een zogenaamd bouwteam. Velp heeft een 

bouwteam met 15 enthousiaste leden met een verschillende achtergrond. Daarbij is het fijn om te 

zien dat ook nieuwe inwoners zeer betrokken zijn. De gesprekken gaan over de huidige 

voorzieningen, de kwaliteit ervan, over de zaken die worden gemist en over de prioriteiten die het 

dorp heeft. Het bouwteam is 1x bij elkaar geweest en op 9 november volgt een tweede bijeenkomst. 

Daarna bestaat er nog gelegenheid dat het KernenCV met de rest van de inwoners van Velp wordt 

gedeeld. In het kader van het KernenCV heeft de Foodtour op 16 oktober jl. Velp aangedaan, ook 

daar was de opkomst groot. 

 

http://www.dorpsraadvelp.nl/
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Voor inwoners die meer willen weten van het Bouwteam KernenCV die kunnen contact opnemen 

met de Dorpsraad of één van de deelnemers van het Bouwteam (zie bijlage).  

 

Opwaarderen Ons Trefpunt 

N.a.v. het ‘opwaarderen van het Trefpunt’ wordt door inwoner opgemerkt dat voor slechthorenden 

geluidsboxen ontbreekt in Ons Trefpunt. Daarop wordt het volume van de aanwezige 

geluidsinstallatie aangepast. 

 

Kerkenvisie 

N.a.v. ‘Kerkenvisie Gemeente Grave’ zal het conceptrapport op de website van de Dorpsraad worden 

geplaatst. Een inwoner vraagt wat de inbreng van de Dorpsraad is geweest? De Dorpsraad heeft 

begin van dit jaar via een Teams bijeenkomst met de nieuwe pastoor en een lid van de Kerkbestuur 

informatie aangeleverd. Aanvullend wordt opgemerkt dat er in totaal 85 enquêtes zijn ingevuld. De 

vertegenwoordiger van de gemeente geeft aan dat inwoners actiever zullen worden benaderd 

wanneer een serieuze sluiting van de kerk dreigt. De vragensteller wil graag met de Dorpsraad van 

gedachten wisselen over de Kerkenvisie.   

 

Eindfeest Gemeente Grave  

Vanuit Velp zijn er twee enthousiaste inwoners die zich hebben opgegeven om het afscheidsfeest 

van Gemeente Grave voor Velp te organiseren.  Het eindfeest vindt plaats op 10,11 en 12 december. 

 

Financiële verantwoording Dorpsraad 

De kascommissie heeft de jaarstukken 2019 – 2020 beoordeeld en goedgekeurd. Eén van de leden 

van de kascommissie brengt verslag uit en geeft dat zij zich vinden in het gevoerde financiële beleid. 

Eén van de beide leden wordt bedankt en treedt terug, een andere inwoner is bereid om volgend 

jaar in de kascommissie zitting te nemen. Vervolgens wordt aan de penningmeester decharge 

verleend.  

 

Vervolgens geeft de penningsmeester toelichting op de balans en subsidievormen. Jaarlijks ontvangt 

de Dorpsraad van de gemeente een contractsubsidie om Dorpsraad draaiende te houden. Dit bedrag 

wordt besteed aan vaste lasten zoals zaalhuur, website, attenties etc.; een gedeelte van het bedrag 

wordt besteed aan activiteiten in Velp waarvoor een bijdrage of garantstelling gevraagd kan worden. 

Naast de contractsubsidie is er de iDOP subsidie die overigens in 2022 eindigt. Aanvankelijk was dit 

een provinciale subsidie en deze is later vanaf 2019 door de gemeente voortgezet. Deze subsidie is 

beschikbaar voor grotere thema’s en projecten die in het iDOP Velp genoemd en gelabeld zijn. N.B. 

Verzoeken voor (nieuwe) initiatieven die passen binnen het iDOP kunnen via de Dorpsraad worden 

aangemeld.  

Tot slot beschikt de Dorpsraad over een stukje ‘eigen’ vermogen bijvoorbeeld door een schenking 

van de Bewoners Vereniging Velp (€2000) en een schenking van LVC-net (€3231) vanwege de inzet 

van vrijwilligers ter promotie van glasvezel in het LVC.  

 

Trekveerpontje Paterswiel 

Het initiatief om een trekveerpontje te realiseren in het Paterswiel om zodoende een ononderbroken 

recreatief ommetje te kunnen maken, krijgt steeds concretere vormen. We weten wat en hoe we het 

willen, wat de kosten zijn en de benodigde vergunningen zijn verleend. Momenteel wordt gezocht 

naar fondsen om één en ander mogelijk te maken. Vanuit het iDOP is ook een bijdrage beschikbaar. 
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Oud papier gelden 

Sinds twee jaar heeft de Dorpsraad de vergunning voor maandelijkse inzameling van het oud papier 

op het Kerkplein. Inmiddels is er een bedrag gespaard van ruim €3300. De Dorpsraad doet het 

voorstel om dit bedrag over alle buurtverenigingen en Dichterbij te verdelen (circa €2,50 per 

inwoner) en gaat hier nog over in gesprek met de betreffende vertegenwoordigers.  

 

Herinrichting Mariëndaal / Terrein Dichterbij  

Een inwoner  vraag waarvoor de middelen Mariëndaal gereserveerd zijn? Deze middelen zijn destijds 

besteed aan het verfraaien van het terrein direct gelegen naast Ons Trefpunt: puinvrij maken, 

egaliseren, opnieuw inzaaien en afrasteren.  Het terrein kan gebruikt worden voor evenementen en 

wordt ook regelmatig gebruikt door de basisschool.  

 

De rest van de gronden zijn in eigendom van een nieuwe projectontwikkelaar. Hierover wordt 

aangegeven dat het aantal te bouwen kavels/woningen is bijgesteld van 92 naar 55 + eventueel 15 

huurwoningen van Mooiland. De gemeente geeft aan dat begin volgend jaar een 

inwonersbijeenkomst door de projectontwikkelaar wordt gehouden om bewoners te informeren 

over verdere plannen. 

 

Kinderboerderij / belevingsbos 

Een vertegenwoordiger van de Kinderboerderij en een vertegenwoordiger van IVN  vragen aandacht 

voor het belevingsbos bij de kinderboerderij. De huidige boomhut voldoet niet aan de eisen van 

certificering en mag daardoor niet meer gebruikt worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van 

IVN echter zij kunnen de kosten ad. € 1000 – 1200 niet dragen. Daarom doen zij bij deze een beroep 

op een bijdrage van de Dorpsraad. Via de website van de Dorpsraad is een aanvraagformulier voor 

een dergelijk initiatief beschikbaar.  

 

Ontwikkelingen bij Dichterbij 

De vertegenwoordiger van Dichterbij en tevens lid van de Dorpsraad gaat in op de ontwikkelingen bij 

Dichterbij. De bewoners van Dichterbij zijn voornamelijk meervoudig beperkte mensen met 

gedragsproblemen die ook steeds kwetsbaarder worden, m.a.w. complexe (jeugd)zorg. Dat vraagt 

bijzondere aandacht voor de inrichting van het terrein dat wordt afgestemd op doelgroep. Daarnaast 

is de impact van COVID-19 op zowel bewoners als personeel groot geweest. Personeelsbezetting is 

een groot probleem . 

 

Voor het terrein is er een nieuwe investeerder die minder woningen wil realiseren. Bij de definitieve 

ontwikkeling wordt aandacht gevraagd voor het samenspel tussen gemeente, Dichterbij en de 

andere gebruikers van het terrein. Samenspel geldt ook voor de belevingstuin van IVN waar de 

bewoners van Dichterbij ook gebruik van maken.  

 

Een inwoner vraagt aandacht voor de gebouwen van Dichterbij want die kunnen wel een 

opknapbeurt gebruiken. Dit wordt bevestigd door Dichterbij en het signaal wordt meegenomen. 

Dichterbij vraagt ook om stukje input vanuit het verleden.  

 

Een ander inwoner vraagt aandacht voor de vele wisselingen bij Dichterbij: verhuizingen, spelregels 

etc. Ze is als vrijwilliger betrokken en kan het langzamerhand niet meer volgen. Ze mist continuïteit 
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en communicatie. Vanuit Dichterbij wordt de toezegging gedaan om graag met bewoners in gesprek 

te gaan over ontwikkelingen en knelpunten. 

 

De vertegenwoordiger van de Kinderboerderij zegt dat in het verleden een verzoek aan het College is 

gedaan om alle gebruikers van de terreinen bij elkaar te brengen.  Zijn oproep is om hier gevolg aan 

te geven. Voorgesteld wordt een werkgroep te formeren die het totaalplaatje van het terrein in 

beeld brengt om verbeteringen aan te brengen. De Dorpsraad is hier de schakel en Dichterbij pakt dit 

op om afspraken te maken. 

 

Samenwerking en activiteiten Velp 

Vanuit de Dorpsraad loopt het initiatief om het overleg / de dialoog met verenigingen en clubs te 

versterken. De Dorpsraad heeft een app voor een Klankbordgroep waarin nu 6 deelnemers zitten die 

worden aangevuld met de deelnemers van het Bouwteam KernenCV. Het doel van de app is om 

elkaar te informeren maar ook om input te krijgen hoe er over bepaalde thema’s wordt gedacht.   

 

Activiteitenteam Velp in oprichting 

Vanuit Ons Trefpunt en de Dorpsraad is het initiatief gekomen om een activiteitenteam Velp op te 

richten. Iedereen kan aansluiten en kan een bijdrage leveren. Actieve verenigingen worden ook 

vooral uitgenodigd om verbinding te maken en om dubbele acties te voorkomen. Voorbeelden van 

activiteiten zijn “Oktoberfest” of Kerstactiviteit.  

 

Vacatures 

De voorzitter vraagt aandacht voor een aantal vacatures (zie presentatie). Het betreft: 

- 2 vacatures Bestuur Dorpsraad 

- 2 vacatures Bestuur Ons Trefpunt 

- 1 vacature Raad van Toezicht voor Stichting GVE 

- 1 persoon voor controle kascommissie Dorpsraad 

(hierin is tijdens de bijeenkomst voorzien). 

 

Mededelingen en rondvraag 

Voor de mededelingen zie de presenstatie. 

 

- Een inwoner doet de suggestie om het oude evenemententerrein bij de 

Vogelenzangscheweg te bestemmen voor woningen vanwege de grote vraag naar woningen.   

- Een inwoner spreekt haar waardering uit voor een goed georganiseerde avond en inbreng.  

 

Sluiting 

Om 21:40 uur sluit de voorzitter de inwonersbijeenkomst en dankt allen voor de positieve en 

constructieve inbreng.  

 


