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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            28 juni 2022 

Aanwezig:       Suzanne, René, Anuschka, Wendy en Hans   

Afwezig: Rob, Jan 

Gasten:  Peter Wijnen 

 
 

1 Opening 
De voorzitter opent om 19:35 uur de vergadering. 
 

2 Vaststelling agenda 
Conform vastgesteld. 
 

3 Notulen 26 april 2022 
Conform vastgesteld.  
 

4 Ontwikkelingen Dichterbij 
Projectontwikkeling terrein Dichterbij: 55 woningen op het middenterrein waarbij het 
autoverkeer zal worden ontsloten via Beukenlaan. Gemeenschappelijk gebruik van de 
Kastanjelaan door aanwonenden en cliënten Dichterbij is in de planvorming het uitgangspunt 
maar Dichterbij heeft hier haar zorgen over geuit vanwege haar doelgroep van cliënten. 
Verder nog weinig informatie dat door de projectontwikkelaar met ons en anderen wordt 
gedeeld. 
 
Wendy stipt het parkeerprobleem aan voor bezoekers van Ons Trefpunt wanneer personeel 
van Dichterbij en de Zorgresidentie hier parkeren. Ons Trefpunt zet hier verder actie op.  
 

5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
- Gesprek met dhr. Ermers (gemeente Land van Cuijk) over duurzaamheid wordt uitgesteld 
tot na de zomer (actie: mail secretariaat). 
- Vanwege onze volle agenda’s met vele acties en werkzaamheden hebben wij ons afgemeld 
voor de ateliersessie dorps en wijkraden waarin het communicatieplan wordt besproken. 
- Buurtvereniging het Middenveld heeft een nieuw contactpersoon en emailadres, daarnaast 
het verzoek vanuit Ons Trefpunt om de mailadressen van de buurtverenigingen aan hen te 
verstrekken t.b.v. communicatie (actie: secretariaat). 
- Mail van de gemeente: gemeente heeft dit jaar (eenmalig) gelden beschikbaar gesteld voor 
kermis en dorpsfeesten. Actie: Suzanne zal Willy als organisator melden dat hij contact kan 
opnemen met het secretariaat m.b.t. brief en voorwaarden. 
- Suzanne heeft via Jochem vernomen dat het Waterschap nog een bedrag beschikbaar stelt 
“blauwe handdruk” voor het initiatief van het trekveerpontje. 
- Mail vrijwilligersverzekering van gemeente (actie: Wendy neemt de voorwaarden door). 
brief vrijwilligersverzekering door. 
- Vervolgstappen KernenCV: voor de zomervakantie wordt het KernenCV van alle dorpen en 
wijken overhandigd aan het College.  
- Nieuwe structuur platformoverleg LvC; 1ste overleg hebben wij niet aan deelgenomen 
omdat dit niet in onze agenda paste (wij zullen volgend zijn). Actie: reactie vanuit 
secretariaat naar gemeente. 
- Brief Lokaal Beraad Welzijn Ouderen Grave nemen wij voor kennisgeving aan. 
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- Interview HAN; Suzanne heeft de mail van de HAN m.b.t. steunstructuren beantwoord. 
 
  

6 N.a.v. werkbezoek wethouder Joost Hendriks aan Dorpsraad Velp d.d. 24 mei 2022. 
De aandachtspunten en acties worden nog opgesteld t.b.v. onszelf en het archief. 
 

7 KernenCV  
Dit loopt voorspoedig. Er zal een bedrag beschikbaar worden gesteld door de gemeente t.b.v 
dorps- en wijkraden van de voormalige gemeente Grave. De keuze door de wijk- en 
dorpsraden is gemaakt om met het adviesbureau SRO met de dorpsplannen aan de slag te 
gaan. 
  

8 Strategie projecten/communicatie dorpsraad 
Hierover zijn de uitgangspunten intern binnen de vergadering besproken. 
 

9 Ontwikkelingen rondom Drie-eenheid Velp 
Op 8 juli jl. heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met alle stakeholders. Suzanne is 
hierbij aanwezig geweest, tevens was er een vertegenwoordiger uit de buurt Bronkhorstweg. 
Suzanne geeft een korte toelichting op hetgeen besproken is en verwijst hiervoor naar het 
verslag van de gemeente.  
 
Op 7 juli is er een eigenarenvergadering met gemeente, provincie en Roelofs & Haase.  
 

10 Kerkenvisie en ontwikkelingen rond Kerkgebouw  
Voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor een andere bestemming van de Kerk in 
Velp is een subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Voor het onderzoek zal er een werkgroep 
moeten worden samengesteld waarin belangstellenden / belanghebbenden kunnen 
meedenken. De dorpsraad zal de communicatie via krant en sociale media oppakken. Actie: 
Wendy stelt een concept artikel op voor oproep deelnemers in de werkgroep. 
 

11 Inzameling Oud Papier 
Op de vraag of Dichterbij een container op eigen terrein wil plaatsen voor inzameling van 
oud papier voor het dorp is nog geen reactie ontvangen. (volgt in de week van 27 juni).  
 

12 Trekveer Paterswiel 
Het streefbedrag van de Crowdfunding is binnen. De uitvoering van de oevervoorzieningen is 
op 6 mei gestart maar vrijwel direct weer stil gelegd vanwege weerstand bij enkele inwoners. 
René en Hans hebben dit project overgenomen van Rob en zijn in overleg geweest met één 
van deze inwoners. Verder worden eventuele consequenties en juridische haken en ogen 
nader besproken met Waterschap Aa en Maas (bevoegd gezag) en gemeente Land van Cuijk.  
 

13 Oude welkomstborden 
Geen bijzonderheden. 
 

14 Rondvraag 
Voor de volgende vergadering agenderen:  
- Eventueel te organiseren inwonersavond in het vierde kwartaal (onderwerpen: Dorpsplan 
en Kerk). 
- Beheer AED bij Kerk en herhalingscursus deelnemers .  
- Vacatures dorpsraad: oproep voor nieuwe bestuursleden of incidentele bijdragen door 
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inwoners in projectverband. Actie: Wendy doet een voorstel voor oproep via sociale media. 
 

15 Actiepunten 
 

Actiepunten 24 mei 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 

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 

gereed 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 

gereed Rob/René/Hans 

220329-9 Vervolgoverleg met Ivo over communicatiekanalen 

Dorpsraad 

loopt Hans, Wendy, 

Suzanne 

220426-1 Datumvoorstel overleggen rondom bestemming 

Kerk 

gereed Suzanne, René 

220426-2 Mailing begin mei aan buurtverenigingen over 

Crowdfunding trekveer  

gereed Rob, Hans 

 

 
16 Sluiting 
Om 21:40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
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Actiepunten vergadering 26 juli 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 

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

Op 2 reminder mails aan provincie geen reactie 

ontvangen. 

Loopt Hans 

220329-6 Opstellen Dorpsplan Velp samen met projectgroep 

vml gemeente Grave 

loopt Suzanne 

220329-9 Vervolgoverleg met Ivo over communicatiekanalen 

Dorpsraad 

loopt Hans, Wendy 

220628-1 Antwoordmails aan gem. LvC: dhr. Ermers 

(duurzaamheid), buurtver. Middenveld 

(secretariaat), Ons Trefpunt (mailadressen) 

oppakken Hans 

220628-2 Voorwaarden vrijwilligersverzekering gemeente  oppakken Wendy 

220628-3 Oproep via sociale media / krant m.b.t. vacatures 

dorpsraad en werkgroep bestemming Kerk 

oppakken Wendy, Hans 

220628-4 Vervolgafspraken trekveer Paterswiel loopt René, Hans 

 


