
Notulen Dorpsraad Velp, dd. Dinsdag 25 februari 2014. 

 

Aanwezig:  Rene, Hans, Harald, Kees, Jack. 

Afwezig: Robert, Jochem, Marieke, Marian. 

 

1. Opening en ontvangst bestuur SCV (Chris van Tiel en Jos Ermers) 

SCV wil het samen kijken naar de wedstrijden op een groot scherm van het WK 2014 

organiseren. Omdat zij op de 1
e
 wedstrijd nog een grote tent hebben staan ishet idee om 

de 1
e
 wedstrijd bij SCV te organiseren en de volgenmde wedstrijden in het Trefpunt. De 

DR vindt dit een mooi initiatief en ondersteunt dit. Marieke zal benadert worden om dit 

van de DR te begeleiden. Daarnaast gaat Kees kijken of er 1 of 2 begeleiders van 

Dichterbij ook kunnen ondersteunen . Actie Rene vraagt Marieke. Kees zoekt 

begeleiders. 

 

2. Mededelingen. 

In de DR vergadering van maart wordt Nel Schuts uitgenodigd. Actie Robert. 

Marian vragen of zij vanuit de DR in de breedbandklankgroep wil deelnemen.  Actie 

Robert. 

De mail doorzetten naar de uitvraag voor workshopleider ihkv VBOB project 

Woningaanpassing bestaande Bouw, naar SGOG. Mogelijk zijn daar geïnteresseerden te 

vinden om dat te gaan doen. Actie Robert. 

Mail opschoondag is reeds breed verspreid door Robert. 

 

3. Notulen 20 januari. 

Vacatures voor Marian en we zoeken nog een DR lid vanuit de Bronckhorstweg en vanuit 

de ouderen. Hans communiceert dit punt verder rechtstreeks met Robert. 

 

4. Aanwezigheid bijeenkomst leden Dorpsraad. 

Voorstel is om een vast dag te kiezen in de week om de vergaderingen te plannen. 

Voorstel is de Dinsdag en aanvang 19.30u. Volgende vergadering hierover beslissen. 

 

5. Versieringen Kerst>Vraag buurtvereniging Zaalheuvel. 

Rene levert namen aan Past Van Aarden. Wij willen op de hoogte worden gehouden.        

Actie Rene. 

 

6. Uitwisseling Velp. 

De vraag of er belangstelling is om een uitwisseling te organiseren met het dorp Velpe in 

Duitsland, wordt op de site gezet. Actie Robert. 

 

7. Stand van zaken werkgroepen. 

Mariendaalterrein/Evenemententerrein.  

Alle partijen zijn benaderd en enthousiast om dit te realiseren. Een overleg waar alle 

partijen aan tafel zitten wordt nu gepland. Actie Jack. 

Verkeersveiligheid(inloopavond) 

Serieuze gesprekken gevoerd met enkele belangstellenden. De kruising met de 

Beukenlaan komt een aanpassing op. Punaise wordt belijning/markering 



Communicatie(Facebookpagina) 

Facebookpagina is er. 

 

8. Zie 7A. 

 

9. Jeugdzaken. 

Bewonersavond. 

Weinig reacties. 

Disco. 

Marieke overlegt of de DJ-kosten lager kunnen. Harald geeft aan dat er wellicht een 

ander mogelijkheid is om deze avond financieel te ondersteunen.  

Subsidiemogelijkheden. 

Te weinig reacties. De gemeente accepteert geen eigendommen van/in de DR. 

 

10. Jack geeft aan dat Quadrant onderzoekt of de AEDkast ivm de levensduur van de AED 

verwarmt kan worden.  

 

 


