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Concept notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            22 februari 2022 

Aanwezig:       Suzanne, René, Rob, Wendy, Jan, Hans, Anuschka (digitaal) 

Gasten:  Arthur Portier, Erik Lenferink 

 
1 Opening 

De voorzitter opent om 19:35 uur de vergadering. 
 

2 Welkom Arthur Portier en Erik Lenferink  
Arthur en Erik, beiden wonende aan de Tolschestraat, stellen zich voor. N.a.v. hun deelname 
aan het Bouwteam KernenCV zijn zij geïnteresseerd in de werkzaamheden van de dorpsraad 
en willen zij graag enkele vergaderingen bijwonen.  
 

3 Vaststelling agenda 
Het Activiteitenteam Velp wordt toegevoegd als agendapunt 15. 
 

4 Notulen 25 januari 2022 
Conform vastgesteld.  
 

5 Ontwikkelingen Dichterbij 
Anuschka geeft aan dat er sinds de vorige vergadering geen nieuwe ontwikkelingen zijn. In 
relatie tot agendapunt 9 geeft zij aan dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden 
van dagbesteding van cliënten van Dichterbij bij de 3-eenheid.  
 
M.b.t. agendapunt 10 geeft René aan dat er begin maart een overleg is met Dichterbij (Minke 
Blom) over inzameling oud papier en eventuele permanente locatie voor plaatsing 
papiercontainer. 
 
Actie Anuschka: terugkoppeling over inzet cliënten en samenwerking met Ons Trefpunt en 
KBO. 
 

6 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
- Reactie Provincie m.b.t. abri's bushaltes rotonde N324 - Tolschestraat Velp (27-01) 
Actie Hans stuurt reactie op mail van de Provincie en stemt dit af met Marian van Thiel.  
- mail TransIP prijsverhoging (27-01) 
 
Actie Rob: checkt factuur m.b.t. domeinregistratie .com en .nl; Vanaf heden kan het 
abonnement voor de domeinnaam dorpsraadvelp.com eraf.  
 
- Mail aan gemeente LvC m.b.t. knelpunten infrastructuur (27-01): TK 
 
- Uitnodiging informatieavond Emmausklooster, mail Brabant Zorg (01-02) 
De bijeenkomst van 24 febr. is vervallen vanwege quarantaine Nico Haase; nieuwe datum 
volgt nog (noot: 17 maart 2022 om 19:00 uur). 
 
- Omgevingsvergunning Kasteelklooster Bronckhorst, mail Roelofs&Haase (03-02): TK 
 
- Dorps- en wijkplannen Escharen, Gassel, Grave en Velp, mail Jochem Jacobs (04-02) 
Jochem heeft het initiatief genomen om het KernenCV te laten uitwerken tot 
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inrichtingsplannen voor de dorps en wijkraden van de voormalige gemeente Grave. Hiervoor 
wordt subsidie aangevraagd om dit door een adviesbureau te laten begeleiden en op te 
stellen. De vergadering is akkoord met een eigen bijdrage van €500 vanuit Velp. Het 
subsidieverzoek zal worden ingediend namens de dorpsraad.  
 
- Informatiebrief gemeente LvC m.b.t. inzameling oud papier (07-02) 
Voorlopig worden de oude tarieven gehanteerd tot het raadsbesluit van juni 2022 over dit 
onderwerp. 
  
- Mail gemeente LvC m.b.t. laatste ophaalronde kernenCV’s (10-02) 
 
- NIET bijgesloten diverse reacties op KernenCV en AED-cursus 
 

7 Terugmelding overleg met contactfunctionaris en gebiedsmakelaar gemeente Land van 
Cuijk d.d. 17 februari 2022 
 
Contactfunctionaris Arno van Haren 

• 1ste aanspreekpunt 

• Niet voor meldingen aan klantcontactcentrum van de gemeente LvC 

• Wel voor strubbelingen met gemeente – inwoners en zaken die wij niet kunnen adresseren 
aan andere functionarissen of afdelingen. 
 
Gebiedsmakelaar Marieke Kerstens 

• Verbindende schakel tussen de gemeente en alle inwoners en (maatschappelijke) 
organisaties in Velp. 

• Ook kunnen inwoners bij Marieke terecht met vragen en ideeën over de woon- of 
leefomgeving. Zij werkt intensief samen met de gebiedswethouder Joost Hendriks.  

• Ondersteuning bij initiatieven van inwoners / projecten burgerparticipatie. 

• 1ste aanspreekpunt voor KernenCV 
 
Algemeen (wat aan onderwerpen voorbij kwam) 
In totaal 2 contactfunctionarissen en 6 gebiedsmakelaars in gemeente LVC. 
Joost Hendriks wordt gebiedswethouder voor Velp! 
 
Momenteel uitwerking KernenCV naar concrete uitwerkingsplannen voor Velp (initiatief via 
Jochem). 
 
De subsidie vanuit voor dorps- en wijkraden vanuit de gemeente blijft t/m 2023 op basis van 
oude afspraken. Vanaf 2024 nieuwe regeling en afspraken. 
 
Rol van de dorpsraad in de toekomst? Meer aan inwoners over te laten. Nog nader te 
ontwikkelen. 
 
Binnenkort overleg met Beheerstichting Gemeenschapsaccomodaties van wijk- en 
dorpshuizen. Op 7 maart vindt een bijeenkomst plaats in de Valuwe in Cuijk. 
 
Donderdag 24 februari 2022: 3-eenheid informatiebijeenkomst over ontwikkelingen rondom 
Emmausklooster. Marieke is hier vanuit de gemeente aanwezig (uitgenodigd via een collega). 
 



   

3 
 

 
 
 
 

8 Bouwteam KernenCV:  Velp - Ons Land van Cuijk 
Er is een herhaalde oproep uitgegaan naar de buurtverenigingen om te reageren op het 
KernenCV. Tevens zijn artikelen in de laatste editie van de Arena gepubliceerd. De 
reactietermijn op het KernenCV sluit op 6  maart.  
Actie René en Suzanne: overleg over voortgang en verwerken van ingekomen reacties. 
 

9 Ontwikkelingen rondom Drie-eenheid Velp 
De inwonersbijeenkomst van 24 februari is geannuleerd. Er is overleg geweest tussen 
gemeente en de eigenaar Roelofs & Haase. In de raadsvergadering heeft wethouder Joost 
Hendriks aangegeven dat er afspraken zijn gemaakt dat er direct actie wordt ondernomen bij 
eventuele overlast.  
 

10 Inzameling Oud Papier 
Geen ontwikkelingen, zie verder onder agendapunt 5. 
 

11 Trekveer Paterswiel 
Actie Rob: publiciteit opzoeken bij start van de werkzaamheden. Rob mikt op de editie van 
de Arena van het weekend van 12-13 maart.  
 

12 Inrichting Kerkplein na afronding 2de fase Vetwei 
René heeft overleg gehad met het Kerkbestuur; zij zullen ook betrokken worden bij de 
verdere inrichting van het Kerkplein. Ook worden Geert Arts en Jeroen Mol als aanwonenden 
betrokken bij de inrichting van het Kerkplein. Daarnaast lopen er initiatieven over nieuwe 
bestemmingen voor het kerkgebouw bij sluiting. Hierover zal de dorpsraad nog worden 
benaderd door de gemeente. 
 

13 Bestemming oude welkomstborden 
Geen bijzonderheden. 
 

14 Financiën 
Geen bijzonderheden. 
 

15 Activiteitenteam Velp 
Het activiteitenteam is als zelfstandige organisatie een nieuw leven ingeblazen. Wendy en 
Suzanne zijn de kartrekkers; het blijkt soms nog moeilijk om voldoende vrijwilligers voor 
operationele taken te krijgen. De eerste initiatieven van dit jaar zijn de organisatie van een 
ouderenmiddag en kinderenmiddag tijdens Carnaval. Een mailing is rondgestuurd naar de 
buurtverenigingen. Actie Wendy: nog plaatsing van de flyers op FB en website. 
 

  

https://ons.landvancuijk.nl/uw+dorpwijk/velp/default.aspx
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16 Actiepunten 22 februari 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. 

gereed 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. gereed Rene 

301121-2 Mail versturen aan buurtverenigingen over AED-

cursus 

gereed 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) 

gereed Hans 

141221-7 Contact opnemen met gemeente over planning en 

inrichtingsplannen terrein Dichterbij 

gereed René / Hans 

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 

gereed Wendy/Hans 

250122-2 Uitnodigen contactfunctionaris en gebiedsmakelaar 

LvC, Arthur Portier en Erik Lenferink voor vergadering 

22-02 

gereed Hans 

250122-3 Tekstvoorstel voor reactie inwoners Velp op KernenCV 

aanleveren en plaatsen op sociale media 

gereed 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 

loopt Wendy/Rob 

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

250122-7 Brief aan gem. LvC m.b.t. knelpunten infrastructuur gereed Rob/Hans 
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17 Rondvraag 
Wordt geen gebruik van gemaakt. 
 

18 Sluiting 
Om 21:40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 
Actiepunten vergadering 29 maart 2022 
 

Actiepunt 

nummer: 

Taak: Status: Actie van: 

260121-9 Pimpen oude welkomstborden en nieuwe locaties 

bepalen / verder voorbereiden. 

loopt  René/Hans 

261021-5 Terugplaatsen vlaggenstokhouders Bronkhorstweg en 

Zaalheuvelweg worden evt. aangepast en 

teruggeplaatst. 15-12 actie. (25-02: gaat mee met 

onderhoud). 

loopt Rene 

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

Schuts ca. over Kerkenvisie (maart 2022) 

loopt Hans 

141221-8 Contact opnemen met gemeente over ontwikkelingen 

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

loopt Bestuur 

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 

loopt Wendy/Rob 

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

220222-1 Terugkoppeling over inzet cliënten en samenwerking 

met Ons Trefpunt en KBO 

oppakken Anuschka 

220222-2 Reactie op mail van de Provincie m.b.t. abri’s N324. loopt Hans 

220222-3 Check factuur TransIP en wijzigingen doorgeven t.a.v.  

domeinregistratie 

oppakken Rob 

220222-4 Overleg over voortgang en het verwerken van 

ingekomen reacties op KernenCV. 

oppakken Suzanne/René 

220222-5 Publiciteit opzoeken bij start van de werkzaamheden 

trekveer Paterswiel 

oppakken Rob 

220222-6 Plaatsing van de flyers van het activiteitenteam op FB 

en website. 

oppakken Wendy 

 
 


