
Notulen Dorpsraad Velp d.d. 18 december 2012. 
 

Aanwezig: Rene (Vz), Hans, Harald, Marieke, Marian, Jack (not). 

Afwezig: Lindy, Jochem, Kees, Robert 

 

Opening. 
 

Mededelingen: 

Harald deelt mede dat er een uitnodiging is binnengekomen voor de leden van de 

dorpsraad Velp voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Grave op 2 januari 2013. 

Lindy heeft aangegeven ivm andere werkzaamheden, genoodzaakt te zijn, te stoppen als 

lid van de dorpsraad. N.a.v. hiervan wordt er opgemerkt dat er nog steeds de wens leeft 

om de dorpsraad aan te vullen met een vertegenwoordiger uit de 60 plus groep. 

Alle vergaderdata voor de Dorpsraad in 2013 zijn vastgesteld. 

 

Jeugdzaken: 

Marieke geeft aan dat er op 2
e
 Kerstdag een bus vertrekt voor de Velpse jeugd van 16+ 

naar de Breijenburg. 

Daarnaast is er de intentie om aankomend jaar een Filmavond o.i.d. te organiseren voor 

de jeugd van <12. Daarnaast ook een activiteit voor de jeugd tussen 12 en 16. 

 

Nieuwjaarsreceptie: 

Besloten is dat de Nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2013 doorgaat in het Trefpunt. En wel 

van 20 tot 23 uur met uitloop tot 24u. Alle betrokken partijen zijn op de hoogte en 

akkoord.. Koffie, 2 consumpties, oliebollen en versnapering in de vorm van pinda’s oid 

zal voor rekening van de dorpsraad zijn. Marian verzorgt de uitnodiging. Tevens zal op 

deze avond afscheid als lid van de dorpsraad worden genomen van Lindy. Marian zorgt 

voor een bloemetje. 

 

Notulen 20 november 2012. Worden goedgekeurd. 

 

Actiepunten iDOP, die uitgeset dienen te worden door de dorpsraad. 

Marian. Er is contact geweest met SGOG en KBO n.a.v. actiepunt 50. Zij pakken dit 

verder op.  

Punt 64 wordt in januari 2013 opgepakt. 

 

Stavaza vergunning ontmoetingsavond. 

Is nog onder de aandacht van betrokkenen, doch heeft meer tijd nodig. 

 

Actiepunten: 

Vlaggenstokken zijn geregeld. Het verzoek wat er lag voor een bijdrage aan de 

Kerstmarkt voor de Verrekijker komt te vervallen. 

 



Rondvraag: 

Marian vraagt of iedereen van de dorpsraad aanwezig kan zijn op de nieuwjaarsreceptie 

van de dorpsraad. Alle deelnemers van deze vergadering zullen aanwezig zijn. 
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