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Notulen vergadering Dorpsraad Velp 

 

Datum:            20 december 2022 

Aanwezig:       Suzanne, Wendy, René, Jan van Thiel (HK) na 21.00, Hans B, Hans W, Jan v Thiel (HV), Hein, 

Anoeska van Kraay 

Afwezig: Rob sluit aan om 21.15 

 

1 Opening  
Suzanne opent om 20:00 uur de vergadering. 
En geeft aan blij te zijn met de grotere opkomst van de bewonersvergadering van 1 december.  

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

3 Concept notulen 22 november 2022  
Met enkele kleine aanpassingen worden de notulen vastgesteld. 

4 De situatie omtrent de projectontwikkelaar blijven nu nog onduidelijk omtrent nieuwbouw Dichterbij. 
Overall graag met 2 personen de situatie volgen om geen gat in de informatie te laten vallen. 
René geeft aan dit zeer goed te monitoren en regelmatig contact met Oscar te hebben. 

5 Dichterbij: 
Er is niets nieuws onder de zon , wel wat contact tussen verschillende partijen. Verder geen op en of 
aanmerkingen en bedankt de raad voor het mee willen denken en werken. 
Er wordt nog even aangehaald dat er commentaar was tijdens de bewonersvergadering dat men niet echt 
kon rekenen op het ophalen van oud papier door Dichterbij. René heeft dit bij Dichterbij aangegeven en 
geeft aan dit verder uit te werken met de vergadering over het oud papier in januari 2023 met betrokkene. 
Hierna verlaat Anoeska de vergadering met toestemming. 

6 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen 
-.22-11: Afvalkalender 2023 (gemeente LvC) 
Na enige discussie het voorstel deze door te sturen naar buurtverenigingen en KBO. 
- 24-11: Handboek Kernendemocratie (gemeente LvC) 
Ter Kennisneming aangenomen 
- 28-11: Samenwerkingsafspraken Wijk- en dorpsraden (gemeente LvC) 
Dit moet goed nagekeken worden. 
- 30-11: Nieuwsbrief Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant 
Hier proberen we uit te halen wat voor ons van toepassing is. Jan (HV) geeft aan dat als je op de link klikt op 
een Chinese site terecht komt. Dit moet even aangegeven worden om aan te passen. 
- 05-12: Vacature VKK Noord Brabant 
Er ligt geen wens om te solliciteren. 
- 06-12: Kermis in gemeente LvC 2023 
Deze doorzetten naar Willy van Dinther zodat hij ook de subsidie kan aanvragen. 
- 08-12: voortzetting abonnement eHerkenning  
Wordt verlengd. Maar alleen nakijken of deze niet persoon gebonden is  
- 09-12: Persbericht gemeentelijke onderscheidingen 
Het is niet duidelijk wie aan wat moet voldoen. Doorsturen naar buurt en andere verenigingen Hein geeft aan 
dit verder uit te diepen. 
- 11-12: Vervolg Dorps- en wijkplannen (financieel), mail Jochem 
Wij weten niet of de pot naar Esro leeg is of niet René neemt dit op met Jochem. Maar mocht dit wel zijn 
betalen we het bedrag van 500 euro . 
- 14-12: Ronde tafel Drie-eenheid Velp 
Deze wordt morgen 21-12-22 bezocht door Suzanne 
- 16-12: Omroep Land van Cuijk 
Geen inzicht binnen de Dorpsraad hoe dit aan te pakken dus laat de omroep direct zelf met vragen komen. 
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7 Evaluatie Inwonersbijeenkomst 1 december 2022 
We mogen trots zijn op ons zelf wat we hebben neergezet. Aanmeldingen van personen voor de klankbord 
groep. De post-its zijn verwerkt en in de plannen meegenomen. De platte gronde waren anders dan bekend 
en konden voor verwarring zorgen mede door slechte leesbaarheid van straatnamen bijvoorbeeld. Op de 
commentaren van de rotondes is dit direct doorgegeven aan Jochem. Alleen de Nachtegaal was in feite waar 
over gediscussieerd kon worden omdat dit ons aan ging. 

8 Werkgroep Dorpsplan Velp 
Hier valt op dit moment niets over te zeggen. 

9 Trekpont Paterswiel 
Hans gaat Marieke woensdag bellen. De watervergunning is voor 3 jaren geldig en kan door de Waterschap 
zelf verlengt of ingetrokken worden. Marijn zou over het juridisch stuk zijn licht laten schijnen.  
Als het pontje niet doorgaat in de huidige vorm zou het dan via een ander pad kunnen lopen. Dit wordt niet 
door de Dorpsraad aangenomen om uit te zoeken. 

10 Kerkenvisie – werkgroep Kerk Velp  
Jan (HV) geeft toelichting op het verslag er ligt wel een gezamenlijke grondslag maar uitvoering is een ander 
verhaal. Is nog een wat lastig verhaal maar wordt in de werkgroep verder besproken. 

11 St. Jozefschool 
Het open houden van de school is een kernpunt van het Dorpsplan……………… 
Hein heeft een presentatie bijgewoond waaruit wordt een rapport gemaakt wordt maar het geeft op dit 
moment nog geen duidelijkheid en blijft een uitdaging. Ook wordt gekeken naar verleggen van uren om een 
beter beeld te creëren. 

Inzameling Oud Papier 

1e verdeling van het geld. Dit heeft 2 opties of verdelen per woning daar we geen beeld hebben of krijgen hoeveel 

personen er per adres wonen. Of Iedere buurtvereniging met Dichterbij 10% en de rest per woning verdelen en erbij 

optellen. Dit laatste heeft de voorkeur. 

2e Container verplaatsen naar een nieuwe locatie. Dit moet allemaal nog besproken worden. 

3e Gemeente geeft aan dat er toezicht op de container moet zijn. Afspraken begin januari 2023 met mogelijke 

gegadigden die dit willen verzorgen. Hierover nog een mail verzorgen. 

 

Actiepunten 20 december 2022 

Actiepunt 

nummer: 

Taak: Status: Actie van: 

261021-5 Middenveld heeft geen vlaggen meer en daardoor 

zijn er houders vrij gekomen die we daar 

demonteren en op de plaatsen waar ze te kort 

komen weer gemonteerd worden 

Voor 2023 

gerealiseerd 

René/HansB en 

Jan(HV) 

250122-4 Afspraak maken met buurtverenigingen over 

verdeling en uitkering van opbrengsten oud papier 

loopt René/Hans B 

220329-6 Opstellen Dorpsplan Velp samen met projectgroep 

vml gemeente Grave  

loopt Suzanne 

220628-4 Vervolgafspraken met bezwaarmakers, gemeente, 

waterschap e.a. over trekpont Paterswiel. Gaat nog 

een keer gebeld worden 

loopt René, Hans W 
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220726-1 Secretariaat: reactie versturen naar supporters 

Paterswiel 

loopt Hans W 

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

221122-2 Financieel overzicht Dorpsraad (Hans benadert Rob) 

/ tijdens inwonersavond nieuwe personen voor  

Kascontrole uitvragen. 

open Rob/Hans W 

    

    

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

naar Ons Trefpunt Wordt door Wendy nagekeken 

oppakken Rob 

 

12 Ingekomen stukken 
CDA Kerstactie hiervoor heeft Suzanne de voordracht of voordrachten aan Jochem door gegeven. 
 
Procesbegeleiding haalbaarheidsfase ontwikkeling Kerk Velp hier zal Suzanne nog op reageren. 
 
WIU Excelsheet van dorpsraad en buurtverenigingen worden door HansB samengevoegd indien noodzakelijk 
en aangeleverd aan gemeente LVC op de aangewezen datum. 

13 Rondvraag 
Hein of de leerlingenraad van school eens aan kan schuiven bij het eerste half tot 1 uur bij de dorpsraad. 
en of er voor nieuwkomers een welkomst pakket/ goodybag samengesteld kan worden. Dit kan ook info zijn. 
Wendy en Hein steken hierover de hoofden bij elkaar. 
Jan(HV) wat doen we met het goeileven, Suzanne vraagt Jan om met een voorstel te komen  Staat volgende 
keer op de agenda. 
“René vraagt om de mogelijkheid voor tabblad op de website voor Kerkenvisie aan Wendy. 
 

14 Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur. Officieel. 

 
 
Hierna wordt afscheidt genomen van de oud secretaris Hans Willekens en scheidend Penningmeester Rob Meijs. 
 


