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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            22 november 2022 

Aanwezig:       Suzanne, René, Jan van Thiel (HK), Hans B, Hans W, Jan v Thiel (HV) 

Afwezig: Rob, Wendy 

 

 

1 Opening en welkom Hein Hendrikx 
Suzanne opent om 20:10 uur de vergadering. Rond 21:30 uur wordt Hein verwelkomd als nieuw bestuurslid 
van de Dorpsraad. 
 

2 Vaststelling agenda 
Punt 11 t/m 15 worden aan de agenda toegevoegd. 
 

3 Concept notulen 25 oktober 2022  
Met enkele kleine aanpassingen worden de notulen vastgesteld. 
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen)  
- 01-11: uitnodiging zwerfafvalbijeenkomst 26 november, gem. Lvc.  
TK is ook reeds gepubliceerd op de gemeentepagina in de Arena. 
- 15-11: WIU uitvraag wensen en knelpunten 2023 (incl. bijlagen), gem. LvC.  
Het verzoek is om vóór 15 januari 2023 knelpunten en wensen binnen Velp aan te leveren. Dit wordt deels 
ook opgepakt in het Dorpsplan maar nu is het wel zaak om hierin te participeren. Suggestie om via 
buurtverenigingen en klankbordgroep te laten inventariseren richting Dorpsraad. Tevens een toelichting op 
de WIU met de voorgestelde aanpak te agenderen voor de inwonersbijeenkomst van 1 december 2022 
(Actie). 
- 17-11: uitnodiging Denktankbijeenkomst St. Jozefschool 22-11.  
Hedenavond is bijeenkomst waarbij Suzanne het eerste uur aanwezig was. De school wil open blijven 
(ondergrens is 29 leerlingen). Suzanne blijft betrokken bij de ontwikkelingen rondom de school. 

5 Inwonersbijeenkomst 1 december 2022 
Aanvulling op concept presentatie: René en Jan HV willen namens de Werkgroep Kerk een enquête 
inbrengen. Voorstel is dat op de website een tabblad met linkje naar de enquête wordt geplaatst. De 
enquête richt zich op ideeën voor de herbestemming Kerk. Tijdens de inwonersavond toelichting door Jan 
HV. Verzoek is om enquête z.s.m. in te vullen om te kunnen peilen wat er leeft binnen Velp.  
 
Actie: voorbereiden enquête en inwonersavond (René / Jan HV) 
Actie: financieel overzicht Dorpsraad (Hans benadert Rob) / tijdens inwonersavond nieuwe personen voor  
Kascontrole uitvragen. 
 

6 Werkgroep Dorpsplan Velp 
 Er ligt een strakke planning: kaart + excel met punten moet door werkgroep vóór 30-11 aangeleverd worden 
bij bureau SRO. Medio februari afronding tot concept plan en maart/april vaststelling door gemeente.  
 

7 Trekpont Paterswiel 
René en Hans hebben op 7 november een goed gesprek gehad met Arno van Haaren en Marieke Kerstens 
over knelpunten en vervolgaanpak. M.b.t. het eigenaarschap van de trekpont en bijkomende 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid is geadviseerd om hierover een brief naar het College van LvC te 
sturen. 
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Concept brief is inmiddels opgesteld.  
 

8 Kerkenvisie – werkgroep Kerk Velp  
Jan (HV) geeft toelichting op de werkzaamheden van de werkgroep. Jan en Arian trekken de werkgroep / 
René is penningmeester. Inmiddels is beslissing genomen en gepubliceerd door Kerkbestuur over het 
onttrekken van de Eredienst en toekomstige sluiting van de Kerk. De werkgroep streeft ernaar om de Kerk 
open te houden totdat er een nieuwe bestemming gevonden is. Voorkomen moet worden dat de boel 
verpauperd. Alle adviezen vanuit Kerkenvisie zullen door de werkgroep worden meegenomen.  
@Noot: n.a.v. de vergadering van de werkgroep met het Kerkbestuur op 24-11 zal de enquête nog niet 
worden gedeeld tijdens de inwonersbijeenkomst. 
 

9 St. Jozefschool 
Zie mededelingen. Hein (teven lid van de MR)  geeft aan dat brainstorm vele ideeën heeft opgeleverd. De 
Dorpsraad is hierbij betrokken vanuit het Dorpsplan met als doel de school open te houden. 
 

10 Inzameling Oud Papier 
René en Hans B leggen contact met de buurverenigingen. Verder geen bijzonderheden.  
 

11 WK-potje (in beheer bij Dorpsraad) 
Totaal was er €416 in de pot. Voor WK 2022 bedragen de licentiekosten €547 om de voetbalwedstrijden op 
scherm in Ons Trefpunt te mogen uitzenden. De organisatie doet nu een beroep op dit budget dat inmiddels 
niet meer gelabeld is. De vergadering stemt in om het budget van €416 over te boeken naar de aanvrager 
van de licentie (Ons Trefpunt). 
 

12 Invulling rotondes Velp (1 en 2) 
Er liggen 2 ontwerpen voor de rotondes in Velp. Toelichting door Jochem na de vergadering. Tijdens de 
inwonersavond zullen de ontwerpen tevens worden vertoond. 
 

13 Bijeenkomst drie-eenheid 21 december 2022 
Suzanne zal aan deze bijeenkomst deelnemen.  
 

14 Fotowedstrijd 
De foto’s zijn geselecteerd (8 stuks) en de set kaarten zal tegen kostprijs worden verkocht. Op de 
inwonersavond worden de winnende foto’s vertoond. 
 

15 Leefbaarheidsfestival 
Jan van T (HV) geeft korte toelichting op zijn bezoek aan dit festival.  Er lopen veel initiatieven in de regio; 
wat aanspreekt zijn bijvoorbeeld de activiteiten van Goei Leven. Stichting Maex verstrekt o.a. snel geld 
wanneer je zit te wachten op subsidie van de gemeente.  
 

16 Rondvraag 
René heeft Oscar van Limburg gesproken m.b.t. woningbouwplannen op het terrein van Dichterbij. Plannen 
gaan naar de gemeente en zullen waarschijnlijk begin 2023 aan de inwoners van Velp worden 
gepresenteerd. 
 

17 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur. 
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Actiepunten 22 november 2022 

Actiepunt 

nummer: 

Taak: Status: Actie van: 

260121-9 Pimpen oude welkomstborden en nieuwe locaties 

bepalen / worden 12 Nov geplaatst 

gereed René/Hans W 

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 

250122-4 Afspraak maken met buurtverenigingen over 

verdeling en uitkering van opbrengsten oud papier 

(vóór 1 december 2022) 

loopt René/Hans B 

220329-6 Opstellen Dorpsplan Velp samen met projectgroep 

vml gemeente Grave Verplaatsen naar agenda  

loopt Suzanne 

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

dorpsraad. 

gereed Wendy, Hans 

W 

220628-4 Vervolgafspraken met bezwaarmakers, gemeente, 

waterschap e.a. over trekpont Paterswiel 

loopt René, Hans W 

220726-1 Secretariaat: reactie versturen naar supporters 

Paterswiel 

oppakken Hans W 

 

Actiepunten 20 december 2022 

Actiepunt 

nummer: 

Taak: Status: Actie van: 

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 

250122-4 Afspraak maken met buurtverenigingen over 

verdeling en uitkering van opbrengsten oud papier 

(vóór 1 december 2022) 

loopt René/Hans B 

220329-6 Opstellen Dorpsplan Velp samen met projectgroep 

vml gemeente Grave  

loopt Suzanne 
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220628-4 Vervolgafspraken met bezwaarmakers, gemeente, 

waterschap e.a. over trekpont Paterswiel 

loopt René, Hans W 

220726-1 Secretariaat: reactie versturen naar supporters 

Paterswiel 

oppakken Hans W 

221122-1 Voorbereiden enquête Kerk t.b.v. inwonersavond  oppakken René/ Jan HV 

221122-2 Financieel overzicht Dorpsraad (Hans benadert Rob) 

/ tijdens inwonersavond nieuwe personen voor  

Kascontrole uitvragen. 

oppakken Rob/Hans W 

221122-3 Brief m.b.t. eigenaarschap e.d. naar College LvC loopt René/Hans W 

221122-4 Voorbereiden presentatie inwonersavond loopt Allen/Suzanne/Hans 

W 

221122-5 Restantbedrag WK Voetbal t.b.v. licentie overboeken 

naar Ons Trefpunt 

oppakken Rob 

 


