
 
 

Bijeenkomst Dorpsraad 
        

Datum:           Maandag 19 december 2011 

Aanwezig: René, Marian, Kees, Jack, Lindy, Tomas, Robert 

Afwezig:  Hans, Marieke, Jack, Harald 

 

Agenda 

1 Opening 
2 Notulen bijeenkomst 19 oktober 
3 Jeugdzaken   
 - Nieuwe leden, op welke manier samenwerken ? 
 - Jeugd betrekken bij iDOP ?? 
 - Samenwerking jongerenwerker gemeente Grave 
 - Organisatie jeugdavonden 
4 Mededelingen 
 - AED-aanmelden BHV-ers  

- Budget aanleg ijsbaan evenemententerrein ?  
- Dubbele afspraken16-01-‘11 

5 Website 
6 Reacties Convenant Wijk- en Dorpsraden (zie bijlage) 
7 Nieuwjaarsbijeenkomst 
8 Bestuur Quadrant 
9 Terugkoppeling actiepunten 19 oktober 
10 Rondvraag 
11 Sluiting 
 

1.  Opening 

Een speciaal welkom voor Tomas Raaijmakers (carnavalsvereniging Gewoon Wij) die 

zich ook bij de dorpsraad, afdeling jeugd heeft gevoegd.  

2 Notulen bijeenkomst 19 oktober 

De notulen worden goed gekeurd. Alle notulen worden binnenkort op de website 

geplaatst.  

3 Jeugdzaken   

 Nieuwe leden, op welke manier samenwerken ? 
De bedoeling is dat er elke bijeenkomst iemand van de jeugdafdeling van de Dorpsraad 
aanwezig is op de bijeenkomsten van de Dorpsraad. De taken die voor de jeugd het hele 
jaar georganiseerd worden kunnen op deze manier verdeeld worden over de 4 mensen 
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 Hoe de Velpse jeugd te betrekken bij iDOP ?? 
Lindy zal de jeugd een mail sturen met de samenvatting van de 1

e
  bewonersavond, met 

de vraag of ze hier op willen reageren. Lindy en Tomas gaan de emailadressen van de 
jeugd rond de 16 jaar in kaart brengen.  

 

 Samenwerking jongerenwerker gemeente Grave 
De jongerenwerker is niet bekend bij ons, Lindy gaat contact met hem leggen. 

 

 Organisatie jeugdavonden 
Deze avonden lopen goed en worden voort gezet op dezelfde manier. De volgende avond 
is in februari.  De avond in januari gaat niet door, in verband met nieuwjaarsbijeenkomst. 
Lindy communiceert dit met de jeugd in de mail van de iDOP en het zal op de website 
komen te staan.  

 
4 Mededelingen 

 Op de zondagmiddag met de carnaval gaat Dichterbij een middag organiseren, samen 

met de Raad van Elf en zijn gevolg. 

 AED aanmelden BHV-ers  
Op de bewonersavond van de iDOP was een signaal dat BHV-ers niet aangemeld zijn 
voor de AED. In principe zijn alle BHV-ers opgeleid om met een AED om te gaan. Deze 
vraag zal bij Jack worden neer gelegd, om dit te inventariseren.  

 

 Budget aanleg ijsbaan evenemententerrein?  
De dorpsraad wil hier graag een financiële bijdrage aan leveren. Robert zal contact met 
de initiatiefnemers leggen over kosten, grootte, etc… 
 

 Op de bewonersavond van de iDOP is voorgesteld om een lichtkrant met informatie op 
het kerkplein te installeren. René zal contact opnemen met Harald om de mogelijkheden 
te bespreken.  

 

 Dubbele afspraken 16-01-‘11 
De volgende bijeenkomst van de dorpsraad verschuift naar 18 januari 2012. 

 
5 Website 

Er zal bij het kopje jeugd een aparte activiteitenkalender komen, waarbij snel te zien is 

welke activiteit en nieuws er voor de jeugd is.  

6 Reacties Convenant Wijk- en Dorpsraden (zie bijlage) 

Er zijn geen reactie of aanvullingen op het concept convenant, waardoor het tijdens de 

volgende wij- en dorpsraad bijeenkomst door ons zal worden ondertekend.  

7 Nieuwjaarsbijeenkomst 

Het nieuwe lid van de jeugdafdeling van de dorpsraad zal tijdens deze bijeenkomst 

voorgesteld worden. Bij de bijeenkomst is gekozen voor een nieuwe opzet. Er zal gewerkt 

worden met een “open podium” waarin een ieder kan kiezen voor een bijdrage/act/ 

boodschap voor deze middag. Er wordt vanavond nog een uitnodiging via een “email 

bom” verstuurd.   
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8 Bestuur Quadrant 

De gemeente heeft een advertentie geplaatst waarin ze gevraagd hebben om vrijwilligers 

om in het bestuur plaats te nemen van Quadrant (beheerder alle gemeenschapshuizen in 

Grave, behalve Gassel). Ze vragen ook een vrijwilliger om de functie als voorzitter te 

bekleden. Het zou mooi zijn als een lid van de Wijk-Dorpsraad in het bestuur plaats kan 

nemen. Daarnaast pleiten wij voor een betaalde kracht als voorzitter van dit bestuur. 

Harald of René hebben aangegeven wel interesse te hebben in een functie als 

bestuurslid.  

9 Terugkoppeling actiepunten 19 oktober 
Actiepunten 19 december 

Robert   * Vraag “email actieve burgers” blijft staan tot volgende keer 
* Aanschrijven bedrijven voor reclame op website wordt door geschoven naar      
volgend jaar 
 *Navragen Sara over stand van zaken plaatsen verlichting, glasbak en uitkomst  
  enquête feestverlichting Sara heeft hier op gereageerd, zie verder uitleg Velps 
nieuwsblad 
 

René * Contact muziekvereniging oud papierKees heeft contact gehad en een 

samenwerking met Dichterbij voor gesteld, waar geen vervolgafspraken uit zijn 

gekomen.  

Kees * Huishoudelijk reglement Kees heeft hem al zo goed als klaar, komt de 

volgende bijeenkomst opnieuw op de agenda.  

 
10 Rondvraag 
  
 Geen vragen/opmerkingen 
 
11 Sluiting 

 

Actiepunten bijeenkomst Dorpsraad 18 januari 2012: 

Robert  * Op de website van de Dorpsraad zal het kopje Jeugd uitgebreid worden met 

agenda, zaken en dergelijk. Het plaatsen van het bericht dat de jeugdavond in 

januari niet door gaat i.v.m. de nieuwjaarsbijeenkomst in januari.  

Kees  * Huishoudelijk reglement 

Jack  * Inventarisatie BHV-ers voor AED 

René/Harald * Financiële mogelijkheden lichtkrant 


