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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            30 november 2021 

Aanwezig:       Suzanne, Wendy, Jan, René, Rob, Wim en Hans 

Gast:  Marijn Engelen (agendapunt 2) 

 

1 Opening 
René opent om 20:00 uur de vergadering. 
 

2 Kennismaking Marijn Engelen 
Marijn is de nieuwe vertegenwoordiger namens de Dorpsraad in de RvT van de Stichting 
GVE). Korte inleiding door Suzanne m.b.t. achtergronden GVE: bestuur (3 leden) en Raad van 
Toezicht (3 leden). Het heeft de voorkeur vanuit de Dorpsraad om een onafhankelijk persoon 
namens de Dorpsraad in de RvT zitten te laten nemen en niet de voorzitter om eventuele 
belangenverstrengeling te voorkomen. RvT vergadert circa 2x per jaar of naar behoefte.  Met 
de kennis en achtergrond van Marijn hebben wij een zeer geschikte kandidaat voor de RvT 
gevonden. 
Actie Rob: toesturen documentatie o.a. statuten naar Marijn.  
 

3 Vaststelling agenda 
Conform vastgesteld. 
 

4 Notulen 26 oktober 2021 
Conform vastgesteld. 
 

5 Mededelingen/ingekomen stukken (cursief zijn bijgesloten als bijlage)  
 
- Mail met actiepunten Platform dorps- en wijkraden (2-11) 
- Mail Caroline van de Wiel m.b.t. communicatie Reanimatie/AED (2-11) 
Actie Hans: mail versturen aan buurtverenigingen over AED-cursus. 
- Aanmeldingen reanimatiecursus (3-11) 
- Verzoek overleg Nel Schuts m.b.t. Kerkenvisie (3-11) 
Actie Hans: zodra dit weer live kan, wordt een afspraak ingepland. 
- Diverse mails m.b.t. Bouwteam KernenCV (@-11) 
- Mail Kerkbestuur m.b.t kerkklokken Velp (8-11) 
Reactie van Kerkbestuur is doorgestuurd naar fam. Vollenberg. 
- Mail Marijn Engelen m.b.t. RvT GVE (9-11) 
- Mail IVN Grave met aanvraagformulier fin. bijdrage belevingsbos (10-11) 
De Dorpsraad steunt het initiatief maar vindt het niet reëel het volledige bedrag te betalen. 
Mogelijkheden voor een bijdrage van andere partijen zijn niet onderzocht.  N.B. mogelijk 
heeft de gemeente nog projectsubsidie beschikbaar.  
Actie Hans/Rob: contact opnemen met IVN om andere subsidiekanalen aan te boren 
(Oranjefonds / Brabants Landschap). 
- Mail Bestuur Ons Trefpunt m.b.t financiële bijdrage voor terrasmeubilair (10-11) 
Het opwaarderen van Ons Trefpunt is gelabeld kan t.l.v. de iDOP-gelden worden gebracht. 
Hiervan is tot op heden €3.200 van de begrote €10.500 besteed. 
Actie Hans: reactie naar Bestuur Ons Trefpunt met verzoek voor een concrete uitwerking 
inclusief raming. 
- Mail Bestuur Ons Trefpunt m.b.t. gebruikersplatform op 2 dec. (10-11) 
- Mail Kernendemocratie m.b.t. eindverslag Bouwteam (11-11) 
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- Mail bureau HHM m.b.t. vragenlijst Woonzorgvisie LVC (15-11).  
Zie o.a. Bouwteam KernenCV m.b.t. beantwoording. Actie: René , Hans  
- Mail Platform dorps- en wijkraden met bericht aan Platform Cuijk (15-11) 
- Mail VKK met nieuwsbrief november 2021 (17-11); doorsturen. 
- Mail Peute Papierrecycling m.b.t. opbrengst oud papier oktober (17-11) 
- Mail Kernendemocratie m.b.t. afronding KernenCV (18-11) 
- mail Kernendemocratie m.b.t. overleg 15 december (24-11) 
Actie René: vertegenwoordigt het Bouwteam KernenCV Velp op de plenaire bijeenkomst van 
15 december Kernendemocratie.  
 
Actiepunt Suus: app klankbordgroep aanvullen met bouwteamleden 
- Arthur en Erik (Bouwteam KernenCV) willen keertje een vergadering van de Dorpsraad 
bijwonen om een gevoel te krijgen  wat er in Velp speelt.  
Actie Hans: uitnodigen wanneer we weer live bijeen kunnen komen in Ons Trefpunt. 
 
Update Dichterbij 
Veel besmettingen door Corona op dit moment waar alle aandacht naar uitgaat. Qua 
personele bezetting geeft dit problemen en dit legt een grote druk op de woongroepen. 
Binnenkort zit de taak van Wim als verandermanager erop en komt er een nieuwe manager. 
Wim zal ervoor zorgdragen dat de relatie met Velp wordt geborgd. Wim heeft contact met 
gemeente en projectontwikkelaar. Er is nog geen overleg geweest met alle gebruikers van de 
terreinen, dit moet verder opgepakt worden en Dorpsraad zal hierin betrokken worden. Wim 
pakt de suggestie op van Suzanne om te informeren bij de Binkhorst m.b.t. tiny houses op 
het terrein en de huisvesting van vrijwilligers (n.a.v. uitzending Hart van Nederland).  
  

6 Bouwteam KernenCV, eindverslag / Beleidsplan 
Het eindverslag is ontvangen. Vanaf januari worden inwoners van Velp in de gelegenheid 
gesteld om hierop te kunnen reageren via een link op de website. Vervolgens worden de 
opmerkingen verwerkt door het Bouwteam. De planning is als volgt:  
 

Planning Kernendemocratie 

1. We zetten alle kernenCV’s nogmaals open voor reacties op Ons Land van 
Cuijk: https://ons.landvancuijk.nl. 

hele maand 
januari 2022 

2. De reacties komen bij ons secretariaat binnen. januari 2022 

3. Het secretariaat stuurt een mail met de reacties die zijn binnengekomen. 
Ook als er geen reacties binnenkomen ontvang je een bericht.  

begin 
februari 

4. We vragen jullie om binnen twee weken aan te geven of en hoe jullie het 
kernenCV willen aanpassen o.b.v. de reacties. 

vóór 17 
februari 

5. Wij verwerken de reacties in een definitief kernenCV. We delen het 
definitieve kernenCV met jullie, we publiceren het definitieve kernenCV én 
we bieden het namens jullie aan, aan het nieuwe gemeentebestuur.  

begin maart 

 
 
 
 
 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fons.landvancuijk.nl&c=E,1,NiShqQ8adA2HcwENDy_jgadM5wPknyOlXoI1wJftTwfNJbB-B9huMCTO7givekqi3VmapfeFm9V8GlKAadKR4JS49cf2xaAHec9c3QZ86g,,&typo=1
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7 Trekveer Paterswiel (update) 
Rob meldt dat de Rabobank het project voor een bedrag van €5.000 sponsort waarmee het 
totaalbedrag op €18.000 komt. Met nog een extra bijdrage vanuit het iDOP van €2.500 zal in 
totaal €20.500 beschikbaar zijn. De vergadering is het er unaniem over eens dat een bijdrage 
van in totaal €5000 aan iDOP-gelden een goede en legitieme besteding is.  
Er loopt nog een subsidieverzoek bij de ANWB. In het 1ste kwartaal 2022 komt hier meer 
duidelijkheid over. De vaste jaarlijkse onderhoudskosten moeten nog in beeld worden 
gebracht en een reservering voor worden gemaakt. Complimenten voor Rob die vele 
subsidiebronnen heeft aangeboord! 
 

8 Inrichting Kerkplein na afronding 2de fase Vetwei 
René inventariseert wie er in de projectgroep gaat zitten. Deze zal live bijeenkomen wanneer 
het weer mogelijk is. Noot secretariaat: ook 1 van de nieuwe bewoners die grenst aan het 
Kerkplein hiervoor uitnodigen. Voor een nieuwe locatie voor respectievelijk glasbak en 
kledingcontainer zijn enkele suggesties gedaan.   
 

9 Financiën 
René en Rob hebben nog contact over enkele vragen financiële vragen van René. Wordt 
vervolgd.  
 

10 Bestemming oude welkomstborden 
Geen ontwikkelingen. Actie: René en Hans komen met voorstel voor nieuwe locaties van de 
oude welkomstborden. 
 

11 Opening kerststal 19 december 2021 
Rene, Edith Opsteegh, Jochem en Suzanne hebben het initiatief genomen om dit jaar weer 
kerststal te realiseren in de garage van de Pastorie. Mogelijk wordt hieraan op zondag 19 
december rond 17:00 uur een officieel tintje gegeven met ontsteking van de verlichting en 
een glaasje glühwein/chocomel.  
 

12 Actiepunten 30 november 2021 
 

Actiepunt 
nummer: 

Taak: Status: Actie van: 

260121-9 Pimpen oude welkomstborden en nieuwe locaties 
bepalen / verder 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 : 
vervolgactie is om mensen persoonlijk te benaderen 
en/of op FB en website plaatsen. Tekst Hans. 

Gereed Hans/Wendy 

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; nieuwe datum inplannen. 

loopt Suzanne 

261021-1 Beantwoorden mail/enquête LVC over woonzorgvisie oppakken René/Hans 
261021-2 Subsidiemogelijkheden Brabantslandschap versturen 

naar IVN 
loopt Rob/Hans 

261021-3 Informeren bij IVN en MLVC naar alternatieve locatie 
klimboom MLVC in belevingsbos  

gereed Hans 
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261021-4 Platformbijeenkomst dorps- en wijkraden 1 nov. 2021 gereed Rene/Hans 
261021-5 Terug plaatsen vlaggenstokhouders Bronkhorstweg en 

Zaalheuvelweg worden evt. aangepast en teruggeplaatst. 
loopt Rene 

261021-6 Reactie op mail m.b.t. ontsluiting Mariëndaal in toekomst gereed Hans 
261021-7 Bundelen en verzenden reactie op verslag Bouwteam gereed Suzanne 
261021-8 Formeren Commissie inrichting Kerkplein loopt Rene 
261021-9 Verzoek carnavalsvereniging mbt oude welkomstborden Gereed Rene 

 
13 Rondvraag 

Kerstattenties! 
 

14 Sluiting 
René sluit om 21:55 de vergadering. 

 
Actiepunten 14 december 2021 

Actiepunt 
nummer: 

Taak: Status: Actie van: 

260121-9 Pimpen oude welkomstborden en nieuwe locaties 
bepalen / verder voorbereiden. 

loopt  René/Hans 

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

loopt Rob/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; nieuwe datum inplannen. 

loopt Suzanne 

261021-1 Beantwoorden mail/enquête LVC over woonzorgvisie oppakken René/Hans 

261021-5 Terug plaatsen vlaggenstokhouders Bronkhorstweg en 
Zaalheuvelweg worden evt. aangepast en 
teruggeplaatst. 

loopt Rene 

261021-8 Formeren Commissie inrichting Kerkplein loopt Rene 

301121-1 Toesturen documentatie GVE naar Marijn. oppakken Rob 

301121-2 Mail versturen aan buurtverenigingen over AED-cursus. oppakken Hans 

301121-3 Afspraak inplannen zodra dit weer live kan met Nel 
Schuts ca. over Kerkenvisie  

oppakken Hans 

301121-4 Contact opnemen met IVN m.b.t. alternatieve 
subsidiebronnen bij aanvraag bijdrage klimhut 

oppakken Rob/Hans 

301121-5 Reactie naar Bestuur Ons Trefpunt m.b.t. aanvraag 
bijdrage terrasmeubilair. 

oppakken Hans 

301121-6 Deelnemen aan plenaire bijeenkomst van 15 december 
Kernendemocratie 

loopt René 

301121-7 app klankbordgroep aanvullen met bouwteamleden oppakken Suzanne 

301121-8 Uitnodigen Arthur en Erik voor vergadering wanneer we 
weer live bijeen kunnen komen in Ons Trefpunt. 

oppakken Hans 

301121-9 Opening Kerststal 19 december 2021 loopt Suzanne/René 

 


