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Concept notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            29 maart 2022 

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

Afwezig: Wendy 

Gasten:  Arthur 

 
 

1 Opening 
De voorzitter opent om 19:40 uur de vergadering. 
 

2 Vaststelling agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld met de opmerking dat agendapunt 5 als laatste wordt 
behandeld. 
 

3 Notulen 22 februari 2022 
Met één tekstuele aanpassing worden de notulen vastgesteld. 
 
Ontwikkelingen Dichterbij 
Anuschka geeft aan dat de Dagbesteding een nieuw leven wordt ingeblazen om ook cliënten 
verder bij verenigingen en organisaties te kunnen betrekken.  
 
Via, via heeft zij vernomen dat woningen op het middenterrein van Dichterbij reeds in de 
verkoop zijn. Vreemd dat Dichterbij noch de Dorpsraad hierover geïnformeerd is terwijl de 
projectleider Oscar van Limburg (gemeente) eerst de Dorpsraad zou benaderen wanneer 
woningen in de verkoop komen. René geeft aan dat hij maandelijks contact heeft met Oscar 
en hier niet van op de hoogte is. Actie René: check wat de status is van de plannen en 
verkoop. 
 
Per 1 april begint er een nieuwe directeur bij Dichterbij. 
 
Verzoek vanuit Anuschka om 1x per kwartaal aan te sluiten bij de vergadering omdat 
ontwikkelingen niet zo snel gaan om maandelijks aanwezig te zijn. (Anuschka is op ma t/m do 
bereikbaar op haar mobiele nummer). 
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
- brief “vervolg KernenCV” van Marieke Kerstens (24-02): TK 
- mail “Het gebiedsteam van uw kern” van Marieke Kerstens (24-02): TK 
- Uitnodiging “Lokaal Beraad WOG” en “vliegbasis de Peel”(reeds verstuurd / geen actie) 
- brief “contractbijdrage dorpsraad 2022 van gemeente LvC (08-03): TK 
- mail aanvraag bijdrage tbv 60 jaar jubileum KBO Velp (09-03): geen bijdrage maar wel gift 
- mail over bijdrage dorpsraad aan AED cursus (09-03): TK 
- mail over netwerkavond van evenementen Grave op 18 mei van Peter Linders (10-03): TK 
- mail over platformoverleg Ons Trefpunt 21 april (18-03): deelname door Jan van Thiel 
- brief nieuwe vergoedingsregeling oud papier LvC (18-03): reactie door René en Hans 
- mail bomenproject van MLvC (20-03): reactie door Hans 
- informatiebrief over opvang Oekraïense vluchtelingen (21-03): TK 
- mail Platformbijeenkomst dorps- en wijkraden op 11 mei 2022 (21-03): deelname René en 
Hans 
- mail update dorps- en wijkplannen E,G,G,V (23-03): actie Suzanne 
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5 Werkbezoek wethouder Joost Hendriks aan Dorpsraad Velp d.d. 20 april 2022. 
De Dorpsraad dient zelf het programma samen te stellen voor dit werkbezoek. Verschillende 
opties zijn besproken waarbij uiteindelijk is gekozen om een kort filmpje te maken van Velp 
a.d.h.v. KernenCV waarbij knelpunten en wensen in beeld worden gebracht. René en Hans 
bereiden dit voor (@noot: Rob heeft na de vergadering aangeboden om op de gekozen 
locaties te filmen). 
 

6 Bouwteam KernenCV  
Vorige week is overleg geweest met het Bouwteam waarbij de aangedragen opmerkingen 
van de inwoners én ideeën voor het omzetten van de knelpunten in acties besproken zijn. De 
opmerkingen en ideeën die van toepassing waren zijn meegenomen naar het KernenCV en 
naar de volgende stap; het Dorps- oftewel beleidsplan. Medio april wordt het KernenCV 
aangeleverd bij gemeente Land van Cuijk. 
 
Suzanne en René leveren inbreng in het Dorpsplan vanuit Velp. Actie Suzanne: mail opstellen 
met reactie op ingebrachte knelpunten/wensen van inwoners. 
 

7 Ontwikkelingen rondom Drie-eenheid Velp (terugkoppeling bijeenkomst 17 maart 2022) 
Rob en Hans hebben deze bijeenkomst bezocht. Er waren circa 30 personen aanwezig 
waaronder direct aanwonenden en werk gerelateerde personen. Nico Haase heeft een 
toelichting gegeven op de ontwikkelingen rondom Emmausklooster en Bronkhorstklooster, 
dit naar aanleiding van de publicatie in de Arena over verhuur van kamers in het 
Emmausklooster (begin januari) en een recente bouwaanvraag. De verhuur van kamers is 
uitsluitend bedoeld voor pelgrims. De bouwaanvraag behelst niet meer dan enkele 
aanpassingen t.b.v. de brandveiligheid. Ook worden er initiatieven genomen voor uitbreiding 
van activiteiten binnen het Ambachtencentrum. Een aantal aanwonenden brachten de 
overlast van arbeidsmigranten die gehuisvest zijn in het Bronkhorstklooster en het 
communicatieproces onder de aandacht. Hierover kan worden opgemerkt dat de overlast 
inmiddels is teruggedrongen en dat bij nieuwe vormen van overlast direct contact 
opgenomen kan worden met de beheerder Josta Augenbroe van Carrousel Groen. Ook zijn 
afspraken gemaakt tussen Josta en de buurt over communicatie om elkaar periodiek te 
informeren. Tot slot is een landschapsarchitect benaderd die plannen zal maken voor een 
betere inpassing van de kloosters / parkeerproblematiek en het verbeteren van het aanzicht.  
 

8 In gesprek over Kerkenvisie met Nel, Tine en Albert (datumvoorstel) 
Nieuw datumvoorstel maandag 4 april om 19:30 uur in Ons Trefpunt. Vanuit de Dorpsraad 
zullen Jan en Suzanne hierbij aanwezig zijn. Gelet op diverse ideeën van gemeentelijke 
bestuurders alsook enkele dorpelingen over dit onderwerp is het zinvol om een stappenplan 
te maken en één en ander in de juiste volgorde met de verantwoordelijke organisatie en 
personen te bespreken. Kerkbestuur en Bisdom zijn hierin leidend. 
 

9 Communicatie (website, email, Facebook), terugkoppeling Rob/Hans 
Rob en Hans hebben een verkennend gesprek gehad met Ivo (ICT-er) om te kijken of hij iets 
voor ons kan betekenen om onze communicatiekanalen te optimaliseren. Ivo had goede 
ideeën, ziet mogelijkheden en heeft vaardigheden om ons hierbij te helpen. De vergadering 
heeft ingestemd met een vervolgoverleg met de direct betrokkenen: Wendy, Suzanne en 
Hans.  
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Actie Hans: inplannen vervolgoverleg met Ivo. 
 

10 Inzameling Oud Papier 
René heeft contact gehad met Minke Blom van Dichterbij om gezamenlijk invulling te geven 
aan de inzameling van oud papier. Wordt vervolgd. Zie verder ook de ingekomen stukken 
m.b.t. vergoedingsregeling. 
 

11 Trekveer Paterswiel 
Rob geeft aan dat ook de Provincie financieel zal bijdragen en daarmee is het project geheel 
kostendekkend. Inmiddels is een eerste bouwvergadering geweest; de communicatie pakt 
Rob verder op met Wendy. 
 

12 Inrichting Kerkplein na afronding 2de fase Vetwei 
Loopt gelijk met het KernenCV en heeft indirect ook een relatie met punt 8 van de agenda.  
 

13 Bestemming oude welkomstborden 
De oude welkomstborden zijn inmiddels naar een centraal punt gebracht en worden daar 
voorzien van nieuwe en gereinigde panelen. N.B. Bas van Pelt heeft de nieuwe panelen 
“Welkom in Velp” aan de Dorpsraad geschonken. Het streven is de borden op woensdag 13 
april terug te plaatsen mits voor de derde locatie toestemming is van de grondeigenaar en 
eventueel omwonenden. Actie: René en Hans 
 

Financiën 

De aanvraag contractsubsidie 2023 moet vóór 1 mei 2022 inclusief verantwoording van 

financiën 2021 bij de gemeente binnen zijn. Actie Rob: doet het voorstel om dit reeds voor de 

volgende vergadering naar de gemeente te versturen. Alle aanwezige leden zijn hiermee 

akkoord. 

14 Actiepunten 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 (4 april 2022) 

gereed Hans 

141221-8 Contact opnemen met gemeente over ontwikkelingen 

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

gereed Bestuur 
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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 

gereed 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 

gereed Rob 

220222-4 Overleg over voortgang en het verwerken van 

ingekomen reacties op KernenCV. 

loopt 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. 

gereed Wendy 

 
15 Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 

16 Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:25 uur de vergadering. 
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Taak: Status: Actie van: 
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261021-5 Terugplaatsen vlaggenstokhouders Bronkhorstweg 

en Zaalheuvelweg worden evt. aangepast en 

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

onderhoud). 

loopt Rene 

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

220222-4 Overleg over voortgang en het verwerken van 

ingekomen reacties op KernenCV. 

loopt Suzanne/René 

220222-5 Publiciteit opzoeken bij start van de werkzaamheden 

trekveer Paterswiel 

oppakken Rob 

220329-1 Check wat de status is van de plannen en verkoop 

middenterrein Dichterbij 

oppakken René 

220329-2 Platformoverleg Ons Trefpunt 21 april 20:00 uur  deelname Jan 

220329-3 Reactie op vergoedingsregeling inzameling oud 

papier vóór 8 april  

oppakken René/Hans 

220329-4 Check en reactie mail bomenproject van MLvC (20-

03) 

oppakken Hans 

220329-5 Platformbijeenkomst dorps- en wijkraden op 11 mei 

2022 

deelname René/Hans 

220329-6 Opstellen Dorpsplan Velp samen met projectgroep 

vml gemeente Grave 

deelname Suzanne 

220329-7 Voorbereiden werkbezoek wethouder Hendriks d.d. 

20 april 

oppakken Rob/René/Hans 

220329-8 KernenCV: reactie op ingebrachte 

knelpunten/wensen van inwoners 

oppakken Suzanne 

220329-9 Vervolgoverleg inplannen communicatiekanalen 

Dorpsraad 

deelname Hans 

220329-10 Aanvraag contractsubsidie 2023 voor 1 mei 2022 oppakken Rob 

 


