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Concept notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            27 september 2022 

Aanwezig:       Suzanne, René, Jan, Jan van Thiel HV, Hans van Bemelen en Anoeska van Kraay   

Afwezig: Rob, Hans 

 

 
1 Opening 

Suzanne opent om 19:35 uur de vergadering en heet de twee nieuwkomers van harte welkom. Na een kort 
kennismakingsronde beginnen we met de vergadering. 
 

2 Vaststelling agenda 
Conform vastgesteld. 
 

3 Notulen 26 juli 2022 
De notulen worden vastgesteld. 
 

4 Dichterbij 
Anoeska geeft aan dat ze de laatste tijd druk bezig zijn geweest met het dicht krijgen van het zomerrooster. 

Ze hebben nog weinig gehoord over de plannen van het middenterrein bij Dichterbij. Wij geven aan dat wij 

gehoord hebben dat er weer langzaam vooruitgang is en dat de eerste stappen omtrent tekeningen bijna 

goedgekeurd zijn.  

5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
- 25-08 uitnodiging bijeenkomst Werk in Uitvoering op 10-10 of 17-10 gemeente LvC. (TK). 
- 25-08 vervolg wijk- en dorpsplannen (Jochem Jacobs) (TK). 
- 26-08 informatie over voorzorgcirkels LvC. (TK er wordt alleen een pilot gedraaid in Grave). 
- 30-08/22-09 uitnodiging leefbaarheidsfestival 3 oktober 2022 te Beers (Jan van Thiel HV gaat hier naar toe). 
- 30-08 beschikking subsidie ontwikkeling kernendemocratie gemeente LvC (dit is aangevraagd). 
- 05-09 veiligheidsplan LvC op 13 oktober raadsavond gemeente LvC (2x Jan van Thiel gaan hiernaar toe). 
- 08-09 officiële uitnodiging KernenCV aan B&W LvC op 4 oktober 2022. (Hier gaat susan naar toe). 
- 18-09 dag van eenzaamheid (aanvraag bijdrage door Jan van Thiel) (Er volgen nog offertes. Daarna wordt 
de hoogte van onze bijdrage vastgesteld.   
- 23-09 themabijeenkomst wijk- en dorpsraden 17 oktober te St. Anthonis. (René en HansW gaan hier naar 
toe). 

6 Inwonersbijeenkomst najaar 2022 
Wordt gehouden op donderdag 24 november. Agenda wordt z.s.m. samen gesteld door het bestuur.  
 

7 Werkgroep Dorpsplan Velp 
Zij komen 6 oktober weer bij elkaar.  
 

8 Trekpontje Paterswiel  
Op dit moment ligt er de vraag of de gemeente LvC de verantwoording wil dragen voor de risico’s van het 
Trekpontje. Als we hier een definitief antwoordt op hebben gaan we kijken hoe we verder kunnen.  
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9 Inzameling oud papier 
Dichterbij geeft aan dat zij geen vrijwilligers kunnen leveren om te helpen bij de container. Er komt een 
gesprek met de dorpsraad en alle buurtverenigingen en gaan kijken wat daar mogelijk is.   
 

10 Kerkenvisie – werkgroep Kerk Velp 
De werkgroep komt 11 oktober bij elkaar. 

11 Rondvraag 
Hans B vraagt of er een lijst is waarop alle Velpse activiteiten staan. Die is er nog niet maar daar zijn we wel 
me bezig. Deze zal dan op onze website komen te staan.  
Suzanne geeft aan dat er al een aantal foto’s binnen zijn gekomen voor de fotowedstrijd. We gaan kijken wat 
er allemaal binnen is gekomen en of we de duur moeten verlengen. Er komt namelijk een mooie tijd aan 
voor het maken foto’s.  
Suzanne geeft aan dat we moeten kijken welke berichten we op FB zetten en rond mailen. Er is besloten dat 
de commerciële berichten in eerste instantie niet geplaats worden en dat we alleen berichten plaatsen die 
betrekking hebben op Velp.  
 

12 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 

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.  

loopt Wendy, Hans 

220628-4 Vervolgafspraken met bezwaarmakers, gemeente, 

waterschap e.a. over trekpont Paterswiel 

loopt René, Hans 
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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” loopt Jan 

220726-3 Oproep voor werkgroep bestemming kerk Velp via 

sociale media en HAH bladen 

Afgerond Wendy, Hans 

220726-4 Nieuws uit Velp (diverse onderwerpen) via sociale 

media en HAH bladen 

oppakken Wendy, Hans 

 

 

 


