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Bijeenkomst  Dorpsraad Velp 

        

Datum:           Dinsdag 20 november 2012 

Aanwezig: René, Hans, Harald, Marieke, Marian, Jack, Robert 

Afwezig:  Lindy, Kees 

 

Agenda 

1          Opening 

2          Mededelingen          

3          Jeugdzaken 

4          Notulen bijeenkomst 12 juni en 17 september 

5          Actieplan iDOP, punten die uitgezet dienen te worden door de Dorpsraad     

6          Stand van zaken vergunning ontmoetingsavond      

7          Actiepunten 

8          Rondvraag 
 
9          Sluiting 
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1          Opening 

2          Mededelingen     

Nieuwjaarsreceptie: Marian en Jack gaan dit organiseren. Het voorstel is om dit op 

vrijdagavond 4 januari te organiseren.  Dit wordt nog verder uitgewerkt.  

3          Jeugdzaken 

Met de kerst zal er weer een bus gehuurd worden om gezamenlijk een avond uit te gaan.  

Verder geen mededelingen 

4          Notulen bijeenkomst 12 juni en 17 september 

De notulen van 12 juni en 17 september worden goed gekeurd.  

5          Actiepunten iDOP, punten die uitgezet dienen te worden door de Dorpsraad     

Punt 4 na het overleg van de buurtverenigingen  wordt de redactie benaderd van het 

velps nieuwsblad.  

Punt 11 de gemeente dient hier actie in te ondernemen 

Punt 12  antwoord van de gemeente 

Wanneer antwoord op alle vragen ?? 

Punt 23 is niet duidelijk, vraag bij Marcel , oud-Velp neer gelegd 

Punt 27 terugkoppeling vanuit de 2 leden 

Punt 33 er staan af en toe stukjes in de Graafsche courant, waarbij vermeld staat waar 

de AED’s hangen. Deze informatie zal op de website gezet worden. Scholing wordt 

verzorgd door de gemeente.  

Punt 41 Vrijwilligers werven via rechtstreekse benadering en oproepen via Velps 

Nieuwsblad, www.dorpsraadvelp.com en het regionaal vrijwilligerssteunpunt van Radius. 

Hij wordt uitgenodigd.  

Punt 49 bespreking met buurtvereniging 

Punt 50 Marian vraagt dit nog na 

Punt 63 mail naar addie van haren 

Punt 64 Hans en René neemt hierin initiatief, de leden van de oude werkgroep worden 

benaderd en in grote lijnen over de veiligheid, wat nu prioriteit nr. 1 is.  

Punt 68 de vraag blijft bij Kees als lid van dorpsraad 

Punt 78 Kees kaart dit aan bij kinderboerderij 

6          Stand van zaken vergunning ontmoetingsavond      
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7          Actiepunten: - Afspraak voorzitters buurtverenigingen 

- Vlaggenstokken vetwei Harald zal 20 vlaggestokken bestellen en 

steunen hiervoor 

-De OV van de Verrekijker hebben een bijdrage gevraagd voor de 
Kerstmarkt, die dit jaar voor alle Velpse inwoners zal zijn. Harald zal dit 
verder opnemen met de oudervereniging van de Verrekijker.  
terugkoppeling zal volgen door Harald.  
 

8          Rondvraag 
 
9          Sluiting 
 
 
 
 
Actielijst: 

- Robert  Bijeenkomst organiseren voorzitters buurtverenigingen  
- René  Vergunning ontmoetingsavond 

 

 


