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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            25 januari 2022 

Aanwezig:       Suzanne, René, Rob, Wendy, Hans, Dichterbij: Wim en Anouska (digitaal) 

Afwezig: Jan 

 

1 Opening 
Suzanne opent om 20:00 uur de vergadering. 
Anouska van Creij de nieuwe manager Zorg bij Dichterbij stelt zich voor. 
 
De dorpsraad heeft de primeur om als eerste het zogenaamde “Velpenaartje” van Bakkerij 
Bongaards te mogen proeven, waarvoor dank. De traktatie valt bijzonder goed in de smaak!  
 

2. Vaststelling agenda 
Agenda wordt conform vastgesteld.   
 

3. Notulen 14 december 2021 
Conform vastgesteld. 
 

4. Ontwikkelingen Dichterbij 
Zie ook de notulen van 14 december jl. Besmettingen nemen af, personeelsbezetting blijft 
lastig. In januari zijn drie nieuwe managers gestart. Het management is bezig met een visie 
op het terrein van Dichterbij en wil dit tijdig met alle betrokken partijen delen. De laatste 
weken wordt Dichterbij geconfronteerd met een vorm van vandalisme: verplaatsen van 
meubels uit de tuinen. In de rest van Velp zijn hier geen meldingen van bekend. Suzanne 
geeft de tip om contact op te nemen met de wijkagent mevr. Van Casteren; zo nodig kunnen 
ook meldingen geplaatst worden op de veiligheidsapp. Lindenplein 2  blijft voorlopig in 
gebruik als tijdelijke huisvesting. Wim blijft op afstand betrokken de komende maanden.  
 
Rob: “is er al gesproken met de projectontwikkelaar?” Nee, tot op heden niet.  
Wim is op 22 februari om 19:45 uur bij de vergadering aanwezig. 

 
5. Mededelingen/ingekomen stukken 

 - Wijziging meldingssysteem Openbare Ruimte gemeente LvC (16-12) 
Actie Hans en Wendy: resp. tekst aanleveren en plaatsen op sociale media. 
- Terugkoppeling reflectiesessie LvC m.b.t. woonzorg (17-12): ter kennisname 
- Brief inzameling oud papier LvC (17-12): zie agendapunt  
- Mail papierinzameling 2022 1ste kwartaal LvC (20-12) 
- Nieuwsbrief VKK Noord-Brabant (23-12): geen bijzonderheden. 
- Terugkoppeling bijpraatsessie kernendemocratie LvC (23-12): op website plaatsen. 
- Mail m.b.t. “vlag in top LvC” (30-12): vlag LvC is gehesen bij de oude Pastorie. 
- Nieuwsbrief en factsheet Welzijn Ouderen Grave (13-1): ter kennisgeving. 
- Beantwoording schriftelijke vragen LPG over Kasteelklooster (16-1): ter kennisgeving. 
- Mail van raadsleden LvC: Jochem Jacobs en Astrid Bannink (17-1): ter kennisgeving. 
- Mail Stichting GVE m.b.t. 3 nieuwe leden RvT GVE (17-1): ter kennisgeving.  
- Mail LvC m.b.t. contactfunctionarissen wijk- en dorpsraden (21-1), actie Hans: uitnodigen 
voor vergadering van 22 februari. 
- Mail Caroline van der Wiel m.b.t. AED, actie Hans: i.o.m. Caroline inschrijftermijn verlengen 
en tekst aanpassen. 
- actie Hans: Erik en Arthur uitnodigen voor vergadering 22 februari. 
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6. Bouwteam KernenCV, eindverslag / Beleidsplan 

Het KernenCV is door gemeente LvC online gezet met als doel dat inwoners hierop kunnen 
reageren. 
Actie Hans/Wendy: resp. tekst aanleveren en plaatsen op sociale media.  

7. Ontwikkelingen rondom Drie-eenheid Velp 
Bewoners van Dichterbij maken gebruik van Ambachtscentrum en Kloostertuin voor 
activiteiten binnen/buiten. Er wordt verder verkend wat de mogelijkheden zijn, dit in overleg 
met de contactpersoon Susan Heezen.  
 
Maandag 31-01 is er een overleg met Roelofs & Haase en het bestuur van de dorpsraad om 
te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Aanleiding van dit overleg zijn enerzijds 
enkele klachten uit de omgeving en anderzijds de bekendmaking omgevingsvergunning voor 
verhuur van kamers in het Emmausklooster in de Arena. Wij maken ons ernstige zorgen t.a.v. 
exploitatie van de kloosters of deze nog wel in lijn is met de eerdere afspraken en 
doelstellingen. 
Vanuit Brabantzorg is er een nieuwe beheerder voor de kloosters aangesteld: Josta.  
 

8. Inzameling Oud Papier 
Afstemming inzameling oud papier met Dichterbij kan vanaf medio februari met facilitair 
coördinator: Minke Blom. 
 
Actie René/Rob: afspraak maken met buurtverenigingen over verdeling en uitkering van 
opbrengsten oud papier. N.B. Jan Opsteegh heeft een overzicht van aantal 
adressen/huishoudens per buurtvereniging. 
 

9. Trekveer Paterswiel 
Er is nog een donatie van €5000 van de ANWB ontvangen waarmee nu voldoende budget is 
om het project te starten. Ook zal de Crowdfunding starten waarmee tevens een 
mogelijkheid is om het eindbedrag van de Crowdfunding te verdubbelen door de Provincie. 
Actie Rob en Wendy: afstemming communicatie Crowdfunding via sociale media.  
N.B. de offertes en raming van 2 jaar geleden zullen geactualiseerd moeten worden vanwege 
gestegen  tarieven en prijzen (o.a. staal).  
 

10. Inrichting Kerkplein na afronding 2de fase Vetwei 
René heeft overleg gehad met de gemeente over glasbak en kledingcontainer. De gemeente 
wil deze in iedere wijk/dorp hebben. Verplaatsen mag wanneer er een alternatief is; 
verwijderen heeft niet de voorkeur vanuit de gemeente.  
Wendy geeft aan dat Geert Arts graag wil meedenken over de inrichting van het Kerkplein.   
 

11. Bestemming oude welkomstborden 
De panelen voor de oude welkomstborden zijn besteld. Na de carnaval zullen de borden 
definitief worden geplaatst.  
Actie René en Hans: plaatsen oude welkomstborden. 
 

12. Financiën 
Geen bijzonderheden. 
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13. Actiepunten voor 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. (25-02: gaat mee met 

onderhoud). 

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 (maart 2022) 

loopt Hans 

301121-6 Deelnemen aan plenaire bijeenkomst van 15 

december Kernendemocratie 

gereed René 

301121-8 Uitnodigen Arthur en Erik voor vergadering wanneer 

we weer live bijeen kunnen komen in Ons Trefpunt. 

(22-02) 

loopt Hans 

141221-1 Opgave ambassadeur leefbaarheid kleine kernen CGM gereed Hans 

141221-2 Bedankbericht organisatie afscheid gem. Grave op FB 

en website 

gereed Wendy/Suzanne 

141221-3 Mail/brief opstellen dat Marijn namens dorpsraad 

zitting neemt in RvT van de Stichting GVE 

gereed Hans 

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

141221-5 Planning KernenCV doorsturen naar leden Bouwteam gereed Hans 

141221-6 Contact opnemen met Louis over trekveer gereed Rob 

141221-7 Contact opnemen met gemeente over planning en 

inrichtingsplannen terrein Dichterbij 

loopt René / Hans 

141221-8 Contact opnemen met gemeente over ontwikkelingen 

rond 3-eenheid n.a.v. brief buurtcomité (31-03). 

loopt Bestuur 
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14. Rondvraag 
Rob vraagt namens aanwonenden van Hanenstraat en Schoolstraat aandacht voor 
wateroverlast (ontbreken riolering). Ook komen regelmatig klachten binnen over gevaarlijke 
bermen in het buitengebied waar enkele jaren terug grastegels zijn neergelegd.   
 
Actie Rob: brief opstellen voor gemeente LvC m.b.t wateroverlast en gevaarlijke bermen. 
 
Suzanne vraagt het functioneren van het bestuur en de dorpsraad kort te evalueren. Zijn we 
op de goede weg? Door Corona was het een bijzonder jaar en hebben we veel digitaal 
moeten vergaderen. Daarnaast konden vele dorpsactiviteiten geen doorgang vinden. Verder 
kwam er veel op ons af mede door de fusie van gemeenten in het Land van Cuijk. De leden 
zijn positief over de aanpak en vergaderingen van de dorpsraad: van reactief naar meer 
proactief. Enkele suggesties voor verbeteringen worden gedaan en er is een grote behoefte 
aan nieuwe leden om taken beter te kunnen verdelen zodat deze niet steeds bij dezelfde 
personen neergelegd hoeven te worden.  
 

15. Sluiting 
Om 22:25 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 
ACTIEPUNTEN VOOR 22 FEBRUARI 2022 (5X2) 
 

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. (25-02: gaat mee met 

onderhoud). 

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 (maart 2022) 

loopt Hans 

301121-8 Uitnodigen Arthur en Erik voor vergadering wanneer 

we weer live bijeen kunnen komen in Ons Trefpunt. 

(22-02) 

loopt Hans 

141221-7 Contact opnemen met gemeente over planning en 

inrichtingsplannen terrein Dichterbij 

loopt René / Hans 
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141221-8 Contact opnemen met gemeente over ontwikkelingen 

rond 3-eenheid n.a.v. brief buurtcomité (31-03). 

loopt Bestuur 

250122-1 Wijziging meldingssysteem Openbare Ruimte LvC op 

sociale media plaatsen 

oppakken Wendy/Hans 

250122-2 Uitnodigen contactfunctionaris en gebiedsmakelaar 

LvC, Arthur Portier en Erik Lenferink voor vergadering 

22-02 

oppakken Hans 

250122-3 Tekstvoorstel voor reactie inwoners Velp op KernenCV 

aanleveren en plaatsen op sociale media 

oppakken Wendy/Hans 

250122-4 Afspraak maken met buurtverenigingen over 

verdeling en uitkering van opbrengsten oud papier 

oppakken René/Rob 

250122-5 Afstemming communicatie over Crowdfunding 

Trekveer via sociale media 

oppakken Wendy/Rob 

250122-6 Definitieve plaatsing welkomstborden ná carnaval oppakken René/Hans 

250122-7 Brief aan gem. LvC m.b.t. knelpunten infrastructuur oppakken Rob/Hans 

 

 


