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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            25 oktober 2022 

Aanwezig:       Suzanne, Wendy, René, Jan van Thiel (HK), Hans B 

Afwezig: Rob, Hans W, Jan v Thiel (HV) 

 

Agenda 

1 Opening 
Suzanne opent om 19:35 uur de vergadering en heet een ieder van harte welkom  

2 Vaststelling agenda 
Conform vastgesteld 

3 Concept Notulen. 
René past de concept notulen aan en maakt ze daardoor meteen definitief, mailt deze naar Dorpsraad en 
Wendy.  

4 Mededelingen/ingekomen stukken  
- 30-09 en 21-10 : vragenlijst t.b.v. nieuwe Erfgoedbeleid (en …) 
 Deze vragenlijst zal op Facebook gezet worden  
- 10-10 en 11-10: vooraankondiging evenementen 2023   
 De mail is waar van toepassing doorgestuurd naar verenigingen die grote evenementen  
 organiseren. 
- 12-10 uitnodiging brainstorm informatievoorziening gem. LvC  
 Aanwezigheid vanuit de dorpsraad bij de brainstorm wordt afgemeld vanwege geen beschikbaarheid 
van één van de leden op 29 oktober. Wel wordt om de notulen gevraagd. 
- 18-10: notulen werkgroep Kerk Velp 
 Deze wordt samengevoegd met punt 8 v/d agenda 
 Werkgroep opgestart en mail naar kerkbestuur verzonden, verder wachten op besluit  
 kerkbestuur. Notulen van de bijeenkomst op 11-10 liggen nog ter revisie. 
- 20-10: Factuur Ons Trefpunt bijeenkomst saamhorigheid (wat is hierover afgesproken?) 
 Voor het laatst gaat Dorpsraad akkoord met de situatie en geeft aan dat volgend jaar vooraf naar 
 andere geldbronnen en medeorganisatoren gezocht moet worden. Wendy helpt het KBO om alsnog 
 het aanvraagformulier in te vullen wat bij de Dorpsraad aangeleverd dient te worden.  
- 20-10: financiële tips en maatregelen energiecrisis gem. LvC  
 Delen via Facebook 
- 20-10: uitnodiging bijeenkomst werken in uitvoerig (WIU) 1-11 Cuijk 
 WIU bijeenkomst, gaan we niet naar toe, maar wachten de notulen af. 
21-10: uitnodiging werkconferentie “samen sterk voor zorg van de toekomst” 3-11 
 Belangrijk dat er naar toe gegaan wordt alleen is er op moment van vergadering nog niemand direct  
 beschikbaar, wordt gekeken wie er wel naar toe zou kunnen. 

5 Inwonersbijeenkomst 1 december2022 

Er wordt aan ieder gevraagd de PowerPoint na te kijken en aanvullingen en/of opmerkingen aan te geven. 

Wordt een gevarieerd programma o.a. met prijs uitreiking van de fotowedstrijd. Gemaild wordt er naar de 

Buurtverenigingen en de KBO met het verzoek  de datum van de inwonersavond te delen met hun leden. 

Suzanne stelt hiervoor een tekst op en stuurt deze naar Wendy.. 

6 Werkgroep Dorpsplan Velp 

4 oktober was de uitreiking van het KernenCV> 10 nov. Komt het bouwteam met overgebleven leden bijeen 
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om de speerpunten om te zetten in een concreet actieplan. 21 november is het volgend overleg. Er wordt 

geprobeerd het concept plan gereed te hebben vóór de inwonersavond op 1 december. 

7 Trekpont Paterswiel 

Proberen in week 45 afspraak te maken met Gemeente. 

8 Kerkenvisie – werkgroep Kerk Velp 

Samengevoegd met punt 4 Mededelingen/ingekomen stukken. 

9 Inzameling Oud Papier 

Geld van de inzameling is binnen en proberen een nieuwe  2 ledige afspraak te maken:  1e Verdeling gelden 

2e Uitvoering inzameling naar een ander partij (bv. Buurtvereniging). 

10 Terugmelding themabijeenkomst dorps- en wijkraden 17 oktober 2022 

Het initiatief wordt bij wijk en Dorpsraden gelegd daar het voor de gemeente LvC te groot wordt. Daarom 

meer een geheel van netwerken onderling. Notulen volgen nog. 

11 Fotowedstrijd 

Suzanne stelt voor om 1 of 2 fotomapjes te maken van de fotowedstrijd mits de foto’s voldoende kwaliteit 

hebben om deze te kunnen drukken. Foto’s zijn na de vergadering uitgezocht op mogelijke winnaar. 

12 Inrichting rotondes Velp door Joshua Pennings: s.v.z.? 

Nog niets van terug gehoord maar na de vergadering is Jochem aangeschoven en heeft wat zitten 

brainstormen met rest aanwezigen. Hierdoor wat mogelijke inzichten om te delen met gemeente. 

13 Rondvraag 

- Wendy vraagt een beter koppeling met agenda om deze beter te ontsluiten voor de website.  

Dit om beter te kunnen communiceren met de inwoners.  

- René werd gevraagd actief te zoeken naar secretaris en penningmeester. Hierdoor gaf HansB aan dit te 

willen oppakken indien er de rest mee eens was. Dus een nieuwe secretaris! 

- Suzanne geeft aan dat de Kerststal wellicht geschonken kan worden aan de Kinderboerderij, maar geeft aan 

dat er iemand is die een verleden heeft met de kerststal dus is het goed eerst overleg te hebben. We willen 

de Kerststal voor Velp behouden. 

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

Actiepunten vergadering 25 november 2022 

Actiepunt 

nummer: 

Taak: Status: Actie van: 

260121-9 Pimpen oude welkomstborden en nieuwe locaties 

bepalen Worden 12 Nov geplaats 

loopt ten 

einde 

René/Hans 

261021-5 Terugplaatsen vlaggenstokhouders Bronkhorstweg 

en Zaalheuvelweg worden evt. aangepast en 

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

onderhoud). Er missen nog ongeveer 10 stuks, René 

belt nog een keer met de aannemer hiervoor 

loopt René 
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250122-4 Afspraak maken met buurtverenigingen over 

verdeling en uitkering van opbrengsten oud papier 

Voor 1 december 

oppakken René/Rob 

220329-6 Opstellen Dorpsplan Velp samen met projectgroep 

vml gemeente Grave Verplaatsen naar agenda  

loopt Suzanne 

220628-2 Voorwaarden vrijwilligersverzekering gemeente  afgerond 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 

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” afgerond 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 

Koppeling maken met Agenda 

oppakken Wendy, Hans 

 


