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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:              Maandag 28 oktober 2013 

Aanwezig:         René, Hans, Marian, Jack, Harold, Robert 

Afwezig:            Kees, Marieke, Jochem                      

         

Agenda 

1         Opening 

2         Mededelingen        

- Uitkomst SGOG-bijeenkomst (Rene & Jack) 

- Ontwikkelingen Brede School 

- Wervingsbrief AED (Jack) 

- Uitnodiging gemeente overleg Wijk- en Dorpsraden 4 november 

- Uitnodiging gemeente bespreking voortgang iDOP 

- Uitnodiging De Brabantse Raad voor de Informele Zorg (BRIZ) ‘De mantelzorger 

van de toekomst’ Dinsdag 26 november 2013, van 10.00 tot 16.00 uur 

3         Notulen 25 september 

4         Jeugdzaken 

- Bewonersavond 

- Subsidiemogelijkheden (Rene) 

5         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

 Verkeersveiligheid  

 Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

6        Actiepunten van bijeenkomst woensdag 25 september 

7        Rondvraag 

8        Sluiting 
    

 

 



Dorpsraad Velp 2013  
Pagina 2 

 
  

1         Opening 

 Marieke, Jochem en Kees hebben zich afgemeld. 

2         Mededelingen        

- Uitkomst SGOG-bijeenkomst (René & Jack) 

Alle wijk- en dorpsraden waren uitgenodigd. Er was een magere opkomst met 2 

afgevaardigden van de Dorpsraad Velp, 1 van Estersveld en 1 van Dichterbij. Als wij 

signalen krijgen dat ouderen vereenzamen, dan kunnen wij ze in contact brengen met het 

SGOG.  

Robert zorgt voor een link op onze website naar SGOG. De SGOG stelt een brief op die 

vanuit de Dorpsraad naar alle Velpenaren zal worden verstuurd. Mensen kunnen dan 

reageren naar de SGOG.  

- Ontwikkelingen Brede School 

De ouderavond is geweest met de leiding van “de eerste stap”. De kinderopvang houdt 

definitief op te bestaan op de school. Of de peuterspeelzaal open blijft, is afhankelijk van 

het aantal kinderen die nog blijven. Carin van de Wielen uit Velp is kartrekker geweest 

voor de mogelijkheid om de peuterspeelzaal nog voor 2 dagen open te houden. 

Robert stuurt een mail naar de directeur van de eerste Stap, met het verzoek om 

informatie over de laatste stand van zaken.  

- Wervingsbrief AED (Jack) 

De brief is via de buurtverenigingen verstuurd en er zijn al 3 aanmeldingen. Jack zal de 

lijst van personen bijhouden en in overleg met Quadrant in november de acties uitzetten.  

- Uitnodiging gemeente overleg Wijk- en Dorpsraden 4 november 

Rene, Marieke en Robert gaan hier naar toe. De agenda voor de avond is reeds rond 

gestuurd. Het verzoek hierbij aan alle dorpsraadleden om te reageren, indien zaken mee 

genomen dienen te worden naar de bijeenkomst.   

 

- Ambtelijk overleg tussen gemeente wijkraden en ZLTO 

Er wordt door de gemeente een overleg gepland met ZLTO. Vanuit de Velpse burger is in 
het iDOP aangegeven dat er veel landbouwverkeer door de kern komt. Hans, Jack en 
Marian gaan hier vanuit de Dorpsraad naar toe.  

 

- Uitnodiging gemeente bespreking voortgang iDOP 14 november 17:00-18:00 uur 

Jos Jongeneel heeft vanuit de gemeente om een schriftelijke voorbereiding gevraagd, met de 

volgende vragen: 

o -2013: voor 2013 heeft uw wijk- of dorpsraad al dan niet idop-subsidie aangevraagd. Indien dit 

het geval is, graag de acties benoemen waarvoor u subsidie hebt aangevraagd en hierbij 

aangeven of de acties zijn uitgevoerd. Zo ja: hoe is dit verlopen, zo niet wat is hiervoor de 

reden 



Dorpsraad Velp 2013  
Pagina 3 

 
  

o -2014: welke idop-acties gaat u in 2014 uitvoeren én voor welke van deze acties gaat u idop-

subsidie aanvragen (idop-subsidie en/of subsidie mmv Marcel Willemsen 

(subsidiedeskundige). 

 

- Uitnodiging De Brabantse Raad voor de Informele Zorg (BRIZ) ‘De mantelzorger 

van de toekomst’ Dinsdag 26 november 2013, van 10.00 tot 16.00 uur 

Marian kijkt of er een vertegenwoordiger is vanuit de SGOG, die hier naar toe wil gaan. 

3         Notulen 25 september 

 Geen bijzonderheden of aanvullingen 

4         Jeugdzaken 

- Bewonersavond 

Marieke is afwezig. We kunnen Ad van de Kamp benaderen voor de wensen van de 

ouderen voor de ontmoetingsavond. 

- Subsidiemogelijkheden (Rene) 

Het is belangrijk om hiervoor draagkracht van verenigingen, stichtingen en Velpse 

inwoners te hebben.  

Marieke heeft een mail opgesteld, waarin we vragen om de input van onze achterban. 

Het gaat over de discoavond en de ontmoetingsavond. De bedoeling is dat we pas 

gaan starten, indien we een antwoord hebben op een subsidieaanvraag.  

René vraagt na hoe het zit met bezittingen die de Dorpsraad dan zou hebben en of dit 

problemen oplevert voor de toekomst.  

5         Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen en er is nog geen overleg geweest. Jack informeert bij 

Antal Smits hoe zaken nu zijn. Jack benadert hem voor de stand van zaken rondom een 

overleg met de gemeente, omdat dit nog niet is geweest. 

 Verkeersveiligheid  

De dorpsraad heeft een brief naar de gemeente gestuurd (zie website), waarin de 

prioritering van de punten en een kostenberaming is gegeven van de iDOP-punten. Er 

wordt een overleg gepland met de wethouder, via Martijn Janssen. Dit overleg zal in 

november plaats vinden. 

 Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

In verband met afwezigheid van Jochem, wordt dit punt verplaatst naar de volgende 

bijeenkomst. 

6        Actiepunten van bijeenkomst woensdag 25 september 

- Kees   Reactie wethouder Daandels op mail werkgroep mariendaalterrein         

   komt volgende keer terug 
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- Robert  vraagt de buurtverenigingen of ze een foto opsturen van de  

   activiteiten van de burendag is reeds gebeurd 

- Rene   Subsidie voor sfeerverlichting Trefpunt de aanvraag wordt goed  

   gekeurd en de sfeerverlichting wordt besteld door de Dorpsraad 

- Jack  EvenemententerreinJack schrijft een officieel verzoek naar Antal 

Smits van Dichterbij . Er behoeft geen verzoek aangevraagd te 

worden bij Dichterbij. Jack heeft overmorgen een afspraak bij de 

gemeente met 2 ambtenaren.  

7        Rondvraag 

Marian vraagt of de Nieuwsjaarsontmoeting door gaat of niet. We zijn met de huidige aanwezigen 

overeengekomen dat we de ontmoeting dit jaar niet door laten gaan. De volgende bijeenkomst 

komt dit punt voor de volledigheid nog terug.  

8        Sluiting 
    

 

Actiepunten voor bijeenkomst dinsdag  26 November   

Robert Robert stuurt een mail naar de directeur van de eerste Stap, met het verzoek om 

informatie over de laatste stand van zaken.  

  Robert zorgt voor een link op onze website naar SGOG. 

 Mail input van onze achterban via de verschillende verenigingen en stichtingen 

voor subsidieaanvraag 

Schriftelijke voorbereiding overleg iDOP 14 november  

Rene René vraagt na hoe het zit met bezittingen die de Dorpsraad zou hebben bij 

toekenning van subsidie 

Jack EvenemententerreinJack schrijft een officieel verzoek naar Antal Smits van 

  Dichterbij. Jack benadert hem voor de stand van zaken rondom een overleg met 

  de gemeente, omdat dit uit blijft.  

Kees  Reactie wethouder Daandels op mail werkgroep mariendaalterrein 

 


