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Verslag inwonersbijeenkomst Dorpsraad Velp 

 

Datum:           1 december 2022 

Aanwezig:      50 belangstellenden (excl. leden Dorpsraad) 

 

Voor de presentatie wordt verwezen naar het bijgesloten pdf-document met de presentatie. Uit 

privacyoverwegingen worden geen namen genoemd in dit verslag. 

 

Opening 

De voorzitter van de Dorpsraad opent om 20:00 uur de bijeenkomst. 2022 wordt gekenmerkt als een 

bijzonder druk jaar voor de Dorpsraad mede door fusie van de gemeenten in het Land van Cuijk zijn 

er veel werkzaamheden opgepakt. Vanwege de kleine bezetting én ook nog eens een aantal zieken 

binnen het bestuur was het een grote uitdaging om al het werk verzet te krijgen.  

 

Rol en taken Dorpsraad 

Achtereenvolgens wordt de agenda besproken, worden de leden van de Dorpsraad en de 

gebiedsmakelaar Marieke Kerstens van gemeente Land van Cuijk voorgesteld en wordt ingegaan op 

de rol en taken van de Dorpsraad.  Voor Velp is Joost Hendriks de gebiedswethouder en Arno van 

Haren de contactfunctionaris. 

 

Speerpunten, ontwikkelingen, initiatieven en projecten 2022 

De voorzitter geeft een opsomming en toelichting op de projecten en activiteiten waar de Dorpsraad 

in 2022 aan gewerkt heeft (zie ook de presentatie). 

- Kermis 

De organisatie van het dorpsfeest heeft voor 2022 eenmalig een subsidie van de gemeente 

Land van Cuijk ontvangen. 

- Netwerk opzetten en versterken LvC 

De Dorpsraad is zeer positief over de samenwerking met de nieuwe gemeente Land van Cuijk 

en het prettige contact met onze contactpersonen. 

- AED reanimatiecursus 

In 2023 zal wederom een cursus worden georganiseerd. 

- WIU: “werk in uitvoering”  

Zie ook onze website. Het verzoek is om vóór 10 januari 2023 wensen en knelpunten voor 

Velp aan te leveren bij de Dorpsraad. Hiervoor wordt  ondersteuning gevraagd van de 

buurtverenigingen. Binnenkort gaat hierover een mail uit. 

De gebiedsmakelaar geeft aan dat knelpunten / wensen door de gemeente worden getoetst 

en bij een positief besluit de maatregelen zullen meelopen met de gemeentelijke 

begrotingscyclus voor het volgende jaar. 

N.B. voor meldingen en klachten zoals defecte straatverlichting, geluidsoverlast moet de app 

“mijngemeente” “worden gebruikt. 

 

Trekpont Paterswiel 

Vorig jaar tijdens de inwonersavond konden wij u meedelen dat het realiseren van een 

trekveerpontje Paterswiel steeds concreter wordt. Er lag een ontwerp van trekpont en 

oevervoorzieningen, een raming en ook de benodigde vergunningen van Waterschap en Gemeente 

waren verleend. Vervolgens heeft met name onze penningmeester via fondsen, subsidies en een 
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Crowdfundingsactie de laatste centen verzameld. Ruim 60 donateurs hebben een bijdrage geleverd, 

wat aangeeft dat er veel draagvlak is. 

 

Het succes was binnen handbereik maar tijdens de start van de werkzaamheden op 6 mei van dit jaar 

werden wij onverwacht geconfronteerd met bezwaren van 2 inwoners en hebben wij de 

werkzaamheden stilgelegd. Er spelen op dit moment 2 zaken die realisering van de trekpont 

stagneren. Dat is een ingewikkeld verhaal maar samengevat gaat het om het volgende: 

1. Ten minste één van de vele grondeigenaren van de onverdeelde grond onder het Paterswiel 

wil geen toestemming verlenen. Daar zitten wat juridische haken en ogen aan welke de 

Dorpsraad eerst opgelost wil hebben. 

2. Het eigenaarschap van het pontje. Als Dorpsraad zien wij onszelf onvoldoende competent en 

ingericht om de bij het eigenaarschap behorende verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

voor een dergelijke openbare voorziening te kunnen dragen. Daarom hebben wij het College 

van B&W het verzoek gedaan om het eigenaarschap en het beheer en onderhoud van het 

trekpont van ons over te nemen. Wij zijn daarover nog in gesprek. 

 

Mocht om wat voor reden dan ook het trekpont uiteindelijk niet tot realisatie komen, dan zullen wij 

dit natuurlijk netjes afronden en ook de bijdragen van de donateurs terugboeken. 

 

Financiële verantwoording & Budget & Kascommissie 

Toelichting op de inkomsten en uitgaven van de Dorpsraad. Voor de grote projecten zijn de bedragen 

gelabeld. 

 

N.B. de kascommissie is door omstandigheden in 2022 niet bij elkaar gekomen. Het voorstel is dat de 

huidige leden van de kascommissie begin 2023 het boekjaar 2022 zullen controleren. 

 

Dichterbij 

Vanuit Dichterbij zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden. 

 

KernenCV wordt Dorpsplan 

Op 30 november heeft de Dorpsraad het concept beleidsplan ingeleverd bij het adviesbureau SRO 

die er een overzichtelijk en definitief plan van zal maken. De verdere planuitwerking zal door diverse  

werkgroepen moeten gebeuren. Hiervoor wordt uitdrukkelijk een beroep gedaan op de inwoners van 

Velp, met name de werkgroep woningbouw (starters en senioren) is van belang.  

Aanmelden voor de werkgroepen kan via de intekenlijst in de zaal aanwezig of via ons emailadres: 

info@dorpsraadvelp.nl 

 

Voor de verschillende thema’s wordt verwezen naar de presentatie. De focus in het Dorpsplan Velp 

ligt op de volgende thema’s: 

- herstellen bevolkingsopbouw 

- bedrijvigheid behouden in dorp en op bedrijventerrein “de Bons”; verbeteren connecties 

- verbeteren duurzaamheid (zonnepanelen aanleggen op openbare gebouwen, kerk) 

- verbeteren onderhoud openbaar groen, verbinden ecologische zones & wandelroutes 

- herbestemming Kerk Velp 

- behouden visie 3-eenheid 

- jeugd meer bij dorp betrekken 

- voorzieningen beter in kaart brengen 

mailto:info@dorpsraadvelp.nl


   

3 
 

- realiseren Mariëndaal: 50 koop- en 15 huurwoningen. 

- verbeteren (ver)binding AZC 

- behoud basisschool en beste locatie evenemententerrein 

- tegengaan sluipverkeer en verbeteren verkeersveiligheid (Pastoriestraat, Hanenstraat en 

Dichterbij terrein). 

 

Werkgroep Kerk Velp 

Enkele maanden geleden is de werkgroep Kerk Velp gestart vanwege de a.s. sluiting van de kerk. De 

kerk is meer dan een gebouw en is voor vele Velpenaren van emotionele waarde. De werkgroep Kerk 

maakt zich er hard voor dat de kerk niet eerder wordt gesloten dan wanneer er een andere 

bestemming is gevonden (dit wordt ook bepleit vanuit de zaal). Het gesprek met het Kerkbestuur is 

een goede basis om samen te werken, tot een goede bestemming te komen en het gebouw zolang 

mogelijk open te houden. 

Het verslag werkgroep Kerk zal op de website van de Dorpsraad worden geplaatst. 

 

Fotowedstrijd 

Aan de fotowedstrijd hebben 10 inwoners meegedaan die in totaal 28 foto’s hebben aangeleverd. De 

kwaliteit van de foto’s van karakteristieke locaties in ons dorp was hoog. Tijdens de bijeenkomst 

heeft één van de aanwezige winnaars haar prijs in ontvangst genomen. 

De winnende foto’s zijn verzameld in een kaartenset welke aangeschaft kunnen worden in dorpshuis 

Ons Trefpunt tegen betaling van €10,00 (gepast en contant). Ze kunnen ook via 

info@dorpsraadvelp.nl besteld worden waarna ze op een afgesproken locatie in Velp opgehaald of 

(indien u niet mobiel bent) bezorgd worden.  

 

Bestemming oud papier gelden 

Op 1 december 2022 bedragen de opbrengsten in totaal €7200. Dit bedrag zal verdeeld worden over 

alle buurtverenigingen en is in principe bestemd voor zowel leden als niet-leden. Binnenkort vindt 

overleg plaats met alle buurtverenigingen en Dichterbij voor verdeling van de gelden alsook over het 

toezicht bij de oud papier container. 

 

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen van inwoners uit de zaal: 

- De samenwerking met Dichterbij is een vorm van Dagbesteding voor cliënten; de route die 

de cliënten lopen om oud papier op te halen in met name de Tolschestraat ligt niet vast.  

- Ten behoeve van een aantrekkelijk inrichting van het Kerkplein is de Dorpsraad op zoek naar  

een andere locatie voor papier-, glas- en kledingcontainer. 

- Op onze website zullen de plaatsingsdata van de papiercontainer in 2023 worden geplaatst. 

- De buurtverenigingen “Vogelenzang” en “hegveld” zijn recent opgeheven. Aanwonenden van 

deze buurtvereniging zijn geïnformeerd en hebben zich deels aangesloten bij de 

buurtvereniging “de Zaalheuvel” (de contactpersoon wil nog wel mails voor de voormalige 

buurtvereniging Vogelenzang op haar adres ontvangen).  

 

Werkwijze Subsidieaanvragen voor 2023 

Heb je een leuk initiatief, activiteit of project? Vraag dan minimaal 6 weken voor de start een 

bijdrage of garantstelling aan bij de Dorpsraad. Zie onze website voor het aanvraagformulier. 

 

Samenwerking & Communicatieplan 

De voorzitter geeft een toelichting op alle samenwerkingsverbanden. 
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Vacatures Dorpsraad 

De Dorpsraad is vanwege het vertrek van twee leden en toenemende werkzaamheden op zoek naar 

enthousiaste bestuursleden en een penningmeester. Spreekt jou dit aan? Neem dan eens deel aan 

de maandelijkse bestuursvergaderingen (inclusief nazit) om te zien of dit iets voor jou is. 

 

Mededelingen & Rondvraag 

- Voor de aankleding van de twee Velpse rotondes Velp in de provinciale weg N324 hangen 

achterin de zaal 2 ontwerpen van sculpturen van Joshua Pennings. Er is gelegenheid om 

hierop jouw mening te geven. 

- De Dorpsraad wil graag alle inwoners bij haar communicatie kunnen bereiken. Naast de 

leden van de buurtverenigingen komen wij ook graag in contact met de inwoners die geen lid 

zijn (emailadres). Uiteraard ligt er ook een haalplicht bij de inwoners zelf (raadpleeg de 

website). 

- De Dorpsraad gebruikt de app van de klankbordgroep om haar achterban op een snelle 

manier om advies te vragen. De frequentie van verzoeken is overigens laag (dus meld je aan 

wanneer je jouw mening/advies wil geven). 

- Het sluipverkeer en de inrichting (smal en kuilen / onoverzichtelijk).  van de Lageweg graag 

meenemen in de knelpuntenlijst WIU  

- Knelpunt wordt benoemd t.a.v. verkeersveiligheid en doorstroming (sluipverkeer) provinciale 

weg N324; dit zou ook door een werkgroep opgepakt kunnen worden. 

- Vraag over subsidie voor ideeën en activiteiten; de laatste jaren weinig aanvragen mede 

vanwege Covid-19. Er kan nog meer gebruik van gemaakt worden. 

- Elke buurtvereniging heeft een buurtveiligheidsapps en 1 coördinator om berichten met 

andere buurtverenigingen te delen. Let op bij het plaatsen van meldingen: gebruik de app 

alleen waarvoor deze bedoeld is en probeer zo volledig mogelijk te zijn vóórdat je het bericht 

op deze app plaatst (geen onzin). 

- Suggestie / behoefte wordt genoemd van een andere soort app zogenaamde 

gezelligheidsapp met allerlei oproepen/ van alles wat. Buurtvereniging Bronkhorstweg heeft 

een dergelijke app. Ook is er een Facebookgroep VelpNB      

 

Sluiting 

Om 22:00 uur sluit de voorzitter de inwonersbijeenkomst en dankt een ieder voor de aanwezigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


