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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            14 december 2021 

Aanwezig:       Suzanne, René, Rob, Wim en Hans 

Afwezig: Wendy, Jan 

 

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

2. Vaststelling agenda 
Agenda wordt vastgesteld met 2 aanvullende punten:  
- brief buurtcomité Oud Velp m.b.t. zorgen over de 3-eenheid 
- ontwikkelingen bij Dichterbij.  

 
3. Notulen 30 november 2021 

Conform vastgesteld. 
 

4. Mededelingen/ingekomen stukken (cursief is bijgesloten als emailbijlage)  
- Nieuwsbrief leefbaarheid in dorpen, CGM (30-11) 
Het secretariaat van de dorpsraad wordt opgegeven als ambassadeur via “informatie 
aanmelden” (actie: Hans). 
- Afscheid gemeente Grave, comité Velp (div. data) 
Heel geslaagd evenement; via Facebook en website zullen de organisatoren Nick Janssen en 
Martin Janssen namens de inwoners van Velp worden bedankt (actie: Wendy en Suzanne). 
- Kerkklokken Velp, s.v.z. door Pieter van de Ven (06-12) 
Er ligt een offerte bij het Kerkbestuur voor reparatie van de kerkklokken.  
- Reanimatie + AED-training, Caroline van de Wiel (06-12) 
N.a.v. overleg met Caroline wordt een mail voor aanmelding in januari 2022 verstuurt naar 
de buurtverenigingen. 
- Nieuwsbrief Koppelteken, Welzijn Ouderen (07-12) 
- Mail Marijn Engelen m.b.t. benoeming RvT (08-12) 
Mail opstellen dat Marijn Engelen namens dorpsraad Velp zitting neemt in de Raad van 
Toezicht van de Stichting GVE, afschrift mail aan GVE (actie: Hans). 
- Inzameling Oud Papier Velp 2022 (09-12) 
Zie agendapunt 8. 
- Marktberichten van oud papier, CGM (09-12) 
Ter kennisgeving. 
- Thema-avond Gezondheid, MLvC Omgevingswet (09-12) 
Ter kennisgeving; geen directe rol voor dorpsraad. 
 
- Actie: Jan Nabuurs bellen m.b.t. bijdrage klimboom in belevingsbos met verwijzing naar 
verstuurde brief (actie: Suzanne).  
 

5. Bouwteam KernenCV, eindverslag / Beleidsplan 
Dit loopt. Woensdag 15 december is er een bijeenkomst over het vervolg voor de KernenCV 
voor alle dorpen waarbij René namens het Bouwteam aanwezig is. Planning Kernen CV 
doorsturen naar de leden van het Bouwteam met enig begeleidend schrijven (actie: Hans). 
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6. Trekveer Paterswiel (update) 
Suzanne meldt dat Louis heeft gevraagd naar de status van het project omdat hijzelf ook 
bezig is met plannen in dit gebied. Contact opnemen met Louis (actie: Rob). Rob heeft tevens 
gesproken met een organisatie om via crowdfunding het project te promoten om nog extra 
middelen te genereren. Gedacht wordt aan 0486 (Peter Linders) om een filmpje te maken of 
de persoon uit de Zaalheuvel te benaderen die met een drone mooie filmbeelden maakt 
(Martijn ….). 
 

7. Ontwikkelingen Dichterbij 
Corona blijft parten spelen op de groepen en dat legt veel druk op, zowel op bewoners als 
personeel. De carrousel loopt. Er zijn nieuwe managers gestart en vanaf 1 januari is het MT 
compleet. De rol van Wim zal door Anouska van Crey worden overgenomen 
(contactgegevens via Carolien Hendriks). Wim wil m.b.t. de ontwikkelingen op het terrein van 
Dichterbij wel vanuit Dichterbij betrokken blijven. 
 
Dichterbij heeft overleg met projectontwikkelaar over de inrichting van het binnenterrein (55 
woningen + 14 sociale woningbouw). Vanuit Dichterbij is diversiteit in woningen wenselijk; 
dit zou ook beter aansluiten bij het terrein. Verder zou het terrein opener en toegankelijker 
gemaakt moeten worden.  
 
De Dorpsraad voelt zich tot op heden onvoldoende betrokken ondanks dat haar rol beperkt 
is. Rob heeft inmiddels contact gehad met de projectleider van de gemeente. Vandaar komt 
het signaal dat alle stakeholders tegelijk inzicht wordt geven in de plannen met het 
binnenterrein: inwonersbijeenkomst begin 2022.  
 
Contact opnemen met gemeente / projectontwikkelaar om inzicht te krijgen in de planning 
en inrichtingsplannen (actie: René en Hans). 
  

8. Inrichting Kerkplein na afronding 2de fase Vetwei 
Voor zitting in de projectgroep zal ook een nieuwe bewoner van de seniorenwoningen 
worden benaderd.  
René heeft contact opgenomen met de gemeente over het eventueel verplaatsen van de 
glasbak en kledingcontainer. In januari 2022 komt de gemeente hierop terug. 
 

9. Inzameling oud papier 2022 (nieuwe opzet), zie mail ingekomen stukken. 
N.a.v. een nieuwe aanbesteding van de inzameling van het oud papier vinden enkele 
essentiële wijzigingen plaats die sterk van invloed zullen zijn op organisatie én de 
opbrengsten. Vanaf 2022 zal de inzameling van oud papier vierwekelijks plaatsvinden op elke 
dinsdag, te beginnen op dinsdag 25 januari. Dus in week 4, 8, 12, 16 …. etc. 
Wij ontvangen dan nog wel de vergoeding per ton, maar de kosten van het wisselen van de 
container gaat niet meer per ton maar per containerwisseling waarbij voor elke plaatsing en 
containerwisseling €226 in rekening wordt gebracht. Voor ons zou dit betekenen dat bij 
plaatsing op dinsdag 25 januari, wisseling op woensdag 26 januari en ophalen op donderdag 
27 januari in totaal €452 aan kosten zijn die van de opbrengsten worden afgetrokken. Bij een 
lage papierprijs is de kans dus groot dat er dan geld bij moet.  
Een alternatief is permanente plaatsing van een container (bij voorkeur op particulier terrein) 
die verwisseld wordt wanneer deze vol is. In dat geval wordt €141 per plaatsing gerekend, 
hetgeen voor ons veel voordeliger is. N.B. wij hadden over 2021 een gemiddelde belading 
van 1,5 ton terwijl 2 ton per container mogelijk moet zijn!  
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N.a.v. bovenstaande zullen wij verder verkennen wat de (on)mogelijkheden zijn waarbij ook 
de optie van permanente plaatsing als alternatief in beeld komt. Contact opnemen met 
Dichterbij over inzameling en permanente plaatsing container (actie: René en Hans). 
 

10. Financiën 
Het saldo voor niet direct gelabelde bestemmingen van het iDOP bedraagt momenteel ruim 
€11.000. Op 8 december is in klein comité overlegd over nieuwe bestedingsdoelen. Daarbij 
wordt het volgende voorgesteld: 
Herinrichting Dorpshart Velp*                                               : €5000 
Kleinschalige voorzieningen openbare ruimte                   : €3000 
Opwaarderen Trefpunt                                                           : €2000 
Herplaatsing en pimpen oude welkomstborden                : €1000 
 
* is bijdrage uit iDOP, daarnaast zullen andere bronnen en middelen vanuit de gemeente LvC 
aangesproken moeten worden. 
Door de vergadering is ingestemd met dit voorstel.  
 

11. Bestemming oude welkomstborden 
Geen bijzonderheden.  
 

12. Opening kerststal 19 december 2021 
De werkgroep gaat de Kerststal opbouwen. Vanwege de COVID-19 maatregelen wordt 
afgezien van een opening met feestelijk tintje.  
 

13. Zorgen over 3-eenheid Velp 
Rob is aangesproken door een inwoner van het Nonnenklooster die zich zorgen maakt over 
de overlast en het gevoel van onveiligheid bij medebewoners. Naar aanleiding daarvan heeft 
Rob Peter Linders van de 3-eenheid benaderd en deze zal contact opnemen met wethouder 
Lemmen. Ook heeft het buurtcomité Oud Velp een uitgebreide brief naar het College 
gestuurd m.b.t. de overlast door met name arbeidsmigranten en het gewijzigd gebruik van 
de gebouwen. Eerder gemaakte afspraken over bewoning etc. worden door Roelofs & 
Haasse niet nageleefd. Verder zijn de beheerders (Avant Spirit) van het Emmausklooster per 
1 december gestopt en heeft Roelofs & Haasse de beheerderstaken overgenomen.  
Vandaag, 14 december, zou over bovenstaande contact zijn geweest met de gemeente. 
 
De dorpsraad spreekt eveneens haar zorg uit over de ontwikkelingen rond de 3-eenheid en 
ondersteunt de actie van het buurtcomité Oud Velp. De dorpsraad zal tevens actie 
ondernemen richting gemeente (actie: bestuur).  
  

14. 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 

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

opstellen (ook punt voor jaarvergadering) 

n.v.t.  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 gereed René/Hans 

261021-5 Terug plaatsen vlaggenstokhouders Bronkhorstweg en 

Zaalheuvelweg worden evt. aangepast en 

teruggeplaatst. 15-12 actie 

loopt Rene 

261021-8 Formeren Commissie inrichting Kerkplein loopt Rene 

301121-1 Toesturen documentatie GVE naar Marijn. gereed Rob 

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

301121-3 Afspraak inplannen zodra dit weer live kan met Nel 

Schuts ca. over Kerkenvisie  

loopt Hans 

301121-4 Contact opnemen met IVN m.b.t. alternatieve 

subsidiebronnen bij aanvraag bijdrage klimhut 

gereed Rob/Hans 

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

bijdrage terrasmeubilair. 

gereed Hans 

301121-6 Deelnemen aan plenaire bijeenkomst van 15 december 

Kernendemocratie 

loopt René 

301121-7 app klankbordgroep aanvullen met bouwteamleden gereed Suzanne 

301121-8 Uitnodigen Arthur en Erik voor vergadering wanneer we 

weer live bijeen kunnen komen in Ons Trefpunt. 

loopt Hans 

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

 

15. Rondvraag 
Wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

16. Sluiting 
Om 22:00 uur sluit Suzanne de vergadering. 
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Actiepunten 25 januari 2022 

Actiepunt 

nummer: 

Taak: Status: Actie van: 

260121-9 Pimpen oude welkomstborden en nieuwe locaties 

bepalen / verder voorbereiden. 

loopt  René/Hans 

240821-1 

 

Afspraak Leerlingenraad St. Jozefschool op 23-09 om 

12:30 uur; nieuwe datum inplannen. 

loopt Suzanne 

261021-5 Terug plaatsen vlaggenstokhouders Bronkhorstweg en 

Zaalheuvelweg worden evt. aangepast en 

teruggeplaatst. 15-12 actie 

loopt Rene 

261021-8 Formeren Commissie inrichting Kerkplein loopt Rene 

301121-2 Mail versturen aan buurtverenigingen over AED-

cursus 

loopt Hans 

301121-3 Afspraak inplannen zodra dit weer live kan met Nel 

Schuts ca. over Kerkenvisie  

loopt Hans 

301121-6 Deelnemen aan plenaire bijeenkomst van 15 

december Kernendemocratie 

loopt René 

301121-8 Uitnodigen Arthur en Erik voor vergadering wanneer 

we weer live bijeen kunnen komen in Ons Trefpunt. 

loopt Hans 

141221-1 Opgave ambassadeur leefbaarheid kleine kernen CGM oppakken Hans 

141221-2 Bedankbericht organisatie afscheid gem. Grave op FB 

en website 

oppakken Wendy/Suzanne 

141221-3 Mail/brief opstellen dat Marijn namens dorpsraad 

zitting neemt in RvT van de Stichting GVE 

oppakken Hans 

141221-4 Contact opnemen met Jan Nabuurs van IVN oppakken Suzanne 

141221-5 Planning KernenCV doorsturen naar leden Bouwteam oppakken Hans 

141221-6 Contact opnemen met Louis over trekveer oppakken Robert 

141221-7 Contact opnemen met gemeente over planning en 

inrichtingsplannen terrein Dichterbij 

oppakken René / Hans 

141221-8 Contact opnemen met gemeente over ontwikkelingen 

rond 3-eenheid n.a.v. brief buurtcomité 

oppakken Bestuur 
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Vergaderdata voor 2022 zijn: 

in principe de 4de dinsdag van de maand, 

• 25 januari 

• 22 februari 

• 29 maart 

• 26 april 

• 24 mei 

• 28 juni 

• 26 juli 

• 27 september 

• 25 oktober 

• 22 november 

• 20 december 
 


