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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            26 april 2022 

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

Afwezig: Arthur, Anuschka 

Gasten:  Joshua Pennings 

 
1 Opening 

De voorzitter opent om 19:35 uur de vergadering. 
 

2 Vaststelling agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3 Notulen 29 maart 2022 
Met een kleine aanpassing zijn de notulen vastgesteld. 
 

4 Ontwikkelingen Dichterbij 
Anuschka zal 1x per kwartaal de vergadering bijwonen. 

5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
- mail ontwerp rotondes Velp (2-4-22); zie agendapunt 16. 
- mail notulen overleg Kerk Velp (4-4-22); er volgen nog afspraken met Dorpsraad, 
Kerkbestuur, wethouder Mark Janssen en bestuur Ons Trefpunt. 
- mail van Ad de Ponti m.b.t. bevrijdingsvuur 2022 (10-4-22); is beantwoord. 
- mail gem. LvC m.b.t. vaste inzamelvergoeding oud papier (11-4-22), reactie gemeente ter 
kennisname in afwachting van Raadsbesluit. 
- mail gem. LvC m.b.t. deelname aan leefbaarheid in de dorpen (14-4-22); wij melden ons 
hiervoor aan.  
- mail vergaderstukken gebruikersplatform Ons Trefpunt (17-4-22); notulen vanuit Ons 
Trefpunt volgen deze week.  
- mail Jochem m.b.t. agenda Platformoverleg vml. Gem. Grave d.d. 11 mei (21-4-22); René en 
Hans gaan daar naartoe. 

6 Werkbezoek wethouder Joost Hendriks aan Dorpsraad Velp d.d. 24 mei 2022 
Het werkbezoek is voorbereid. Suzanne zorgt voor de Kaart KernenCV (A0) met knelpunten 
een aandachtspunten. Via Streetsmart kunnen we inzoomen op locaties in Oud- en Nieuw 
Velp aangevuld met reeds gemaakte video-opnamen van Rob. 
 

7 KernenCV  
Acties m.b.t. het KernenCV worden voortvarend opgepakt. Speerpunten met het Bouwteam 
zijn benoemd. Financiering en uitwerking tot Dorpsplan (actieplan) wordt nog verder aan 
gewerkt al dan niet ondersteund door een extern bureau.  
 

8 Ontwikkelingen rondom Drie-eenheid Velp 
Geen bijzonderheden. 
 

9 Kerkenvisie en ontwikkelingen rondom bestemming Kerkgebouw 
Binnenkort volgt een afspraak met Kerkbestuur, de betrokken wethouder Mark Janssen en 
het bestuur van Ons Trefpunt (actie: datumvoorstel door René en Suzanne).  
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10 Communicatie (website, email, Facebook), terugkoppeling Rob/Hans 
Hans zal overleg inplannen met Ivo, Wendy en Suzanne: voorstel 10 mei 20:30 uur. 
 

11 Inzameling Oud Papier 
Geen ontwikkelingen. 
 

12 Trekveer Paterswiel 
Crowdfunding is gestart om de laatste €1500 in te zamelen, zie het mailbericht van Rob. 
Komend weekend volgt een artikel in de Arena. Daarna volgt nog een mailing via de 
buurtverenigingen (actie: Rob en Hans). 
 

13 Inrichting Kerkplein na afronding 2de fase Vetwei 
Vooralsnog geen actie, wordt met de overige ontwikkelingen rondom de Kerk meegenomen.  
 

14 Oude welkomstborden 
Panelen, 2 stuks per bord zijn compleet en worden gemonteerd wanneer de borden op 
locatie worden geplaatst. Twee locaties staan vast; nadere inventarisatie naar geschiktheid 
3de locatie (actie: René en Hans).  
 

15 Financiën (zie bijlage boekjaar 2021) 
De vergadering is akkoord met de opgestelde balans en winst- en verliesrekening 2021. T.z.t. 
kan deze worden voorgelegd aan de Kascontrolecommissie. 
 

16 Ontwerp middeneiland rotondes Velp (toelichting Joshua Pennings) 
Voor de rotonde De Bons is een inmiddels door de Provincie goedgekeurd ontwerp van een 
adelaar in parachutevorm welke verwijst naar een omgekomen vliegenier in WOII. Voor de 
rotonde Den Tol zijn ideeën welke een relatie hebben met historie en omgeving gedeeld met 
Joshua en Jochem. 
  

17 Actiepunten 26 april 2022 
 
 

Actiepunten 26 april 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 

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 

gereed Wendy/Rob 

250122-6 Definitieve plaatsing welkomstborden ná carnaval loopt René/Hans 
220222-2 Reactie op mail van de Provincie m.b.t. abri’s N324. loopt Hans 
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220222-4 Overleg over voortgang en het verwerken van 
ingekomen reacties op KernenCV. 

gereed Suzanne/René 

220222-5 Publiciteit opzoeken bij start van de werkzaamheden 
trekveer Paterswiel 

gereed Rob 

220329-1 Check wat de status is van de plannen en verkoop 
middenterrein Dichterbij (geen ontwikkelingen) 

gereed René 

220329-2 Platformoverleg Ons Trefpunt 21 april 20:00 uur  gereed Jan 
220329-3 Reactie op vergoedingsregeling inzameling oud 

papier vóór 8 april  
gereed René/Hans 

220329-4 Check en reactie mail bomenproject van MLvC (20-
03) 

gereed 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 

loopt Suzanne 

220329-7 Voorbereiden werkbezoek wethouder Hendriks d.d. 
20 april 

loopt Rob/René/Hans 

220329-8 KernenCV: reactie op ingebrachte 
knelpunten/wensen van inwoners 

gereed Suzanne 

220329-9 Vervolgoverleg inplannen communicatiekanalen 
Dorpsraad 

deelname Hans 

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

18 Rondvraag 
Suzanne geeft aan dat n.a.v. het overleg met een vertegenwoordiging van Kerk het idee is 
ontstaan om een fotowedstrijd onder inwoners te organiseren en daarvan vervolgens een set 
ansichtkaarten van Velp te laten maken. Actie: Suzanne neemt contact op met Marie Louise 
en Jolanda om dit verder te organiseren.   
 

19 Sluiting 
 

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 

250122-4 Afspraak maken met buurtverenigingen over 
verdeling en uitkering van opbrengsten oud papier 

oppakken René/Rob 

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

loopt Suzanne 

220329-7 Voorbereiden werkbezoek wethouder Hendriks d.d. 
24 mei 2022 

loopt Rob/René/Hans 



   

4 
 

220329-9 Vervolgoverleg met Ivo over communicatiekanalen 
Dorpsraad 

loopt Hans, Wendy, 
Suzanne 

220426-1 Datumvoorstel overleggen rondom bestemming 
Kerk 

oppakken Suzanne, René 

220426-2 Mailing begin mei aan buurtverenigingen over 
Crowdfunding trekveer  

oppakken Rob, Hans 

 


