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Concept notulen vergadering Dorpsraad Velp 
 
Datum:            26 juli 2022 
Aanwezig:       Suzanne, René, Jan en Hans   
Afwezig: Rob, Wendy 
 
 

1 Opening 
In plaats van Suzanne opent René dit keer om 19:35 uur de vergadering. 
 

2 Vaststelling agenda 
Conform vastgesteld. 
 

3 Notulen 28 juni 2022 
De notulen worden met enkele kleine aanpassingen vastgesteld. 
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
- 28-06: Mail Crowdfunding Paterswiel (actie Hans: afstemming ) 
- 30-06: Mail Arno van Haren m.b.t. kleinschalige subsidies (TK). 
- 07-07: Mail over facilitering kermissen 2022 (is geregeld met de gemeente en organisatie) 
- 08-07: Mail besluit gemeente over vergoedingsregeling oud papier (TK) 
- 11-07: Mail succesvolle Crowdfundingcampagne (actie Hans: bericht richting supporters). 
- 11-07: Mail Arno van Haren m.b.t. oproep werkgroep vrijwilligersonderscheiding (TK) 
- 11-07: Mail Arno van Haren m.b.t. energiecafés (actie Hans: aanmelden bij Arno) 
- 12-07: Mail gemeente m.b.t. dank aan bouwteamleden KernenCV (check uitgaande mail). 
- 14-07: Mail gemeente m.b.t. integraal veiligheidsplan LvC (TK) 
- 15-07: Mail Arno van Haren m.b.t. evaluatie functioneren contactfunctionaris (reactie Hans) 
- 17-07: Brief leefbaarheid in dorpen m.b.t. onderzoeksgeld andere bestemming kerk (TK) 
- 17-07: Mail inwoner 1 m.b.t. trekpont Paterswiel (zie agendapunt 6) 
- 19-07: Mail inwoner 2 m.b.t. trekpont Paterswiel (zie agendapunt 6) 

- Inwonersbijeenkomst dit najaar agenderen voor de volgende vergadering 
van augustus. 

- Hans geeft aan dat hij 12 jaar bestuurslid is geweest van de Stichting 
Dorpsraad Velp en dat hij per 1 januari 2023 om persoonlijke redenen gaat 
stoppen.  

5 KernenCV 
Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden. 
 

6 Trekpont Paterswiel 
De crowdfundingsactie Trekveerpont Paterswiel heeft een bedrag van €3000 opgeleverd en 
is daarmee afgesloten. De supporters (64) van de actie moeten nog worden geïnformeerd 
over het vervolg.  
 
Twee inwoners hebben gemeld bezwaren te hebben tegen de aanleg van het trekpontje 
ondanks dat de formele bezwarenprocedure voor de in 2020 en 2021 verleende 
vergunningen is verstreken. René en Hans hebben met één van hen een gesprek gehad op 1 
juni jl. N.a.v. dat gesprek bleek dat er nog een aantal open eindjes zitten aan de realisatie van 
het trekpont, met name op het juridische vlak. René en Hans hebben diverse overleggen 
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gehad met onze contactpersonen uit Velp, het Emmausklooster, juristen en 
vergunningverleners van respectievelijk gemeente Land van Cuijk en het Waterschap Aa en 
Maas.  
 
De vergadering heeft besloten eerst nog in overleg te gaan met enkele tegenstanders van het 
trekpontje vóórdat een formele reactie uitgaat. Daarnaast zal in september nog een 
vervolgoverleg met de gemeente plaatsvinden over de impasse die is ontstaan en verdere 
(juridische) haalbaarheid van het trekpontje. 
 

7 Kerkenvisie en ontwikkelingen rond Kerkgebouw  
Suzanne heeft een oproep opgesteld voor vrijwilligers die mee willen denken over een 
eventueel andere bestemming voor de kerk in Velp. Oproep via de mail versturen naar 
buurtverenigingen en voor plaatsing in Arena en Graafsche Krant (actie: Hans).  
Via de oproep op Facebook hebben inmiddels 2 belangstellenden gereageerd.  
  

8 Inzameling Oud Papier 
René heeft contact met Minke Blom van Dichterbij. Er ligt een verzoek bij het management 
van Dichterbij om de papiercontainer op parkeerplaats tegenover de basisschool te plaatsen. 
Het idee is dat inwoners van Velp binnen bepaalde bloktijden het oud papier dan kunnen 
aanleveren. Daarbij zal de hulp van vrijwilligers worden ingeroepen die toezicht houden bij 
de container en die zorgen voor een efficiënte belading.  Actie Hans: verslag overleg 
meesturen met notulen. 
 

9 Rondvraag 
Jan geeft aan dat er dit jaar weer een “Dag van de eenzaamheid voor alleenstaanden” wordt 
georganiseerd en zou graag een financiële bijdrage ontvangen voor dit initiatief. Hiervoor 
moet het aanvraagformulier (excel) worden ingediend door de organiserende partij. (Actie: 
Jan).  
 

10 Sluiting 
De voorzitter sluit om 21:30 uur de vergadering. 

 

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 



   

3 
 

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 

220628-2 Voorwaarden vrijwilligersverzekering gemeente  oppakken Wendy 

220628-3 Oproep via sociale media / krant m.b.t. vacatures 
dorpsraad en werkgroep bestemming Kerk 

loopt Wendy, Hans 

220628-4 Vervolgafspraken met bezwaarmakers, gemeente, 
waterschap e.a. over trekpont Paterswiel 

loopt René, Hans 

220726-1 Secretariaat: reactie versturen naar respectievelijk: 
- supporters Paterswiel 
- Arno van Haren (energiecafé, evaluatie 
contactfunctionaris) 

oppakken Hans 

220726-2 Aanvraag bijdrage “Dag van de eenzaamheid” oppakken Jan 

220726-3 Oproep voor werkgroep bestemming kerk Velp via 
sociale media en HAH bladen 

oppakken Wendy, Hans 

220726-4 Nieuws uit Velp (diverse onderwerpen) via sociale 
media en HAH bladen 

oppakken Wendy, Hans 

 

 

 


