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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:                                   Woensdag 15 Mei 2013 

Aanwezig:                              René, Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert 

Afwezig:                             Marieke 

 

Agenda 

1         Opening 

2         Mededelingen        

3         Notulen 23 april 

4         Jeugdzaken 

5         iDOP  

6         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

 Verkeersveiligheid  

 Communicatie (Velps Nieuwsblad, website)  

7         Begroting 2013 

8         Rondvraag 

9         Sluiting 
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Agenda 

1         Opening 

2         Mededelingen      

- Alle rekeninghouders van verenigingen hebben een uitnodiging gehad van de 

 Rabobank voor de Rabo verenigingsdag op 1 juni a.s. Wij hebben deze uitndodiging 

niet gekregen.  

- Jack, Jochem en Marian gaan naar de receptie van de installatie van de nieuwe 

burgemeester in Grave op 23 mei. 

- We hebben nog geen datum ontvangen van de wijkschouw van de gemeente. Er 

wordt een werkgroepje geformeerd waar Hans, Kees, René, Marieke (onder 

voorbehoud) en Robert in zitten.  

3         Notulen 23 april 

 Buiten een wijziging op pagina 3 punt 6 (is aangepast), worden de notulen goed gekeurd. 

4          Jeugdzaken 

De evaluatie van het volleybaltoernooi wordt verschoven naar de volgende bijeenkomst, 

in verband met afwezigheid van Marieke. Wellicht is het een idee om volgend jaar 

voetvolleybal te organiseren voor de jeugd. Verder enkel lof voor de organisatie voor weer 

een geslaagde dag. 

5         iDOP  

Hans heeft de subsidieaanvraag van de iDOP eind april opgestuurd naar de gemeente. 

Zie verder punt 6 

6         Stand van zaken werkgroepen 

- Mariendaalterrein  

 Kees heeft Peter Schepens gesproken. Hij heeft aangegeven dat hij, alvorens in 

gesprek te gaan met onze werkgroep, eerst intern na wil gaan hoe nu de stand 

van zaken is. Met hem is afgesproken dat hij binnen 1 week antwoord geeft.  

- Verkeersveiligheid  

 Er is verder nog geen nieuws, op 29 mei is de volgende bijeenkomst. Martijn 

Janssen en een collega van hem zijn hier ook bij aanwezig. 

- Communicatie (Velps Nieuwsblad, website) . Jochem gaat in overleg met Marieke om te 

bekijken hoe we een database van de Velpse jeugd kan krijgen. Mogelijk is een 

facebookpagina een optie, waarbij veel jongeren kunnen worden bereikt. Jochem gaat dit 

onderzoeken en koppelt dit terug. 

7         Begroting 2013 
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 Deze wordt goed gekeurd.   

 

8         Rondvraag 

 Het idee is om een rubriek “ik geef de pen door aan”, op de website te lanceren. Marian

 neemt het initiatief om een regelement op te stellen voor dit idee.  

 
Actiepunten van bijeenkomst woensdag 15 mei 

Robert 

- Terugkoppeling door buurtverenigingen emailadressen Velpse burgers nog niet alle 

buurtverenigingen hebben gereageerd, komt volgende keer terug op de 

agendaRobert schrijft de buurtverenigingen aan.  

Harald 

- Begroting 2013 is goed gekeurd 

 Jochem 

- Emailadressen jeugd Jochem neemt contact op met Marieke om dit uit te zoeken. 

Marieke wil ook activiteiten organiseren voor 12-16 jaar.  

- Actiepunten Trefpunt 

- Vrijwilliger onderhouden website  Jochem neemt deze week nog contact op met de 

vrijwilliger. Hij gaat ook bekijken of facebook een medium is dat gebruikt kan worden.  

9         Sluiting 


