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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:              Woensdag 26 maart 2014 

Aanwezig:         René, Hans, Jochem, Marian, Marieke, Robert 

Afwezig:            Harald, Kees 

         

Agenda 

1 Opening  

2 Mededelingen        

3 Notulen 25 februari 

4 Versieringen kerst  

5 Uitwisseling Velp(e) 

6 Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein (tijdspad afspreken) 

 Verkeersveiligheid  

 Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

7 Jeugdzaken 

 Jeugddisco 

8 Actiepunten van bijeenkomst 25 februari 

Stvz WK 2014 

Vaste dag dorpsraad 

9 Rondvraag 

10 Sluiting 
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1 Opening  

 

2 Mededelingen       

- Breedband netwerk, Marian wil wel in de breedband klankbordgroep zitten.  

  Arjan Eising, projectleider LVC net wordt de volgende bijeenkomst van de Dorpsraad 

  uitgenodigd door Robert 

- Nel Schuts is voor maandag 28 april uitgenodigd voor de Dorpsraad.  

- Hans zal nog een officieel aanvraagformulier invullen voor de idop-subsidie 2015 

- René schuift aan bij een bijeenkomst van de kleine kernen.  

- Op 25 april is een Sponsorloop in Velp van 12:30-13:30 uur, er komen kinderen langs 

  de deur om geld op te halen. Dit komt in het Velps Nieuwsblad en zal ook rond gestuurd   

  worden. 

-Marian geeft aan dat dit haar laatste bijeenkomst van de Dorpsraad zal zijn. Ze heeft 

haar schoonvader gevraagd of hij als vertegenwoordiging vanuit de Heikant zitting wil 

nemen in de Dorpsraad. Een waardig afscheid zal nog volgen, georganiseerd door de 

Doprsraad. 

 

3 Notulen 25 februari 

De notulen worden goed gekeurd bij verkeersveiligheid punt 7 “punaise wordt plateau”, 

moet zijn “punaise wordt belijning/markering”. Bij punt 11 moet beschrijving website 

middelen weg. Robert past de notulen aan.  

 

4 Versieringen kerst  

Er is een mail naar de pastoor gestuurd, die mensen bij elkaar zal brengen om te kijken 

naar de mogelijkheden. Er wordt door Robert een mail gestuurd naar alle verenigingen en 

stichtingen over de mogelijkheden van het fonds stimulering maatschappelijke 

betrokkenheid.  

 

5 Uitwisseling Velp(e) 

Er zijn geen reacties gekomen op de oproep op de website, we wachten nog tot de 

volgende bijeenkomst voordat we een besluit hierover nemen. 

 

6 Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

De gemeente (Danny van Laarhoven) is initiatiefnemer en gaat een uitnodiging sturen 

naar Parkvisie, Dichterbij en de Dorpsraad om zaken met elkaar te bespreken. Jack zorgt 

voor een update van de wensen van de verschillende partijen, zodat dit tijdens de 

bespreking duidelijk is.  

De ruimte rondom het trefpunt (toekomstig bouwterrein, tijdelijke evenemententerrein) 

dient opnieuw ingericht te worden. In het westelijke gedeelte dient de puin eruit gehaald 

te worden en ingezaaid te worden met gras zodat kleinvee hier kunnen grazen.. Het 

oostelijke gedeelte dient ingezaaid te worden met speelgras en het gehele terrein dient 

afgemaakt te worden.   

Over het definitieve evenemententerrein (tegenover school) wordt in een later stadium 

besproken.  

 Verkeersveiligheid  
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Aankomende maandag is een afsluitend overleg met de gemeente gepland over de 

maatregelen, waarna de gemeente dit op zal gaan pakken. Dit betekent dat het streven is 

om het dit jaar nog te kunnen realiseren. 

  

 

 Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

Er zou meer een link moeten komen met de website van de Dorpsraad. Jochem zal 

proberen om meer links te gebruiken.  

7 Jeugdzaken 

 Jeugddisco   

De vorige keer was iedereen enthousiast, zaterdag is er een nieuwe editie. Bram van 

Uden zal de muziek verzorgen die avond.  Marieke vraagt of er een roulatiesysteem 

opgezet kan worden, zodat er altijd een lid van de Dorpsraad aanwezig is.  Marieke zorgt 

voor dit schema. Jochem zal aanstaande zaterdag vanuit de Dorpsraad aanwezig zijn.  

8 Actiepunten van bijeenkomst 25 februari 

 Stand van zaken WK 2014 

Het eerste overleg is geweest met in totaal 6 personen, waarbij Marieke hier vanuit de 

Dorpsraad in zit.. Het plan is dat de eerste wedstrijd op 13 juni in de tent bij SCV wordt 

bekeken. De alle andere wedstrijden zullen in het trefpunt georganiseerd worden in de 

grote zaal d.m.v. een beamer. Marieke zal Kees (Dichterbij) op de hoogte brengen.  

 In principe is besloten dat maandag de vaste dag wordt van de Dorpsraad. Dit vanaf 

april.  

 

9 Rondvraag 

 iDOP-subsidie 2015 We gaan € 2000,-  reserveren voor het evenemententerrein,  

€ 2000,- voor de verkeersveiligheid, €2000,- voor de inrichting van de tolschestraat en  

€ 1000,-  voor het Trefpunt.  

 Jochem heeft het idee om een applicatie voor de Dorpsraad te maken. De volgende 

keer komt dit terug. Jochem zal het CDA uitnodigen voor de bijeenkomst van de 

Dorpsraad van 26 mei.  

 Jack geeft aan dat er een kast komt, die de AED bij de kerk zal verwarmen.  

 

10 Sluiting 

 

Actiepunten voor bijeenkomst 28 april 

Robert  Arjan Eising, projectleider LVC net uitnodigen voor 28 april  

Bericht aan alle verenigingen en stichtingen over fonds stimulering 

maatschappelijke betrokkenheid.  

Sponsorloop Velp, website 

Robert past de notulen aan 
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Hans   Officieel aanvraagformulier invullen voor de iDOP-subsidie 2015 

Marieke Schema roulatiesysteem Jeugddisco 

Jochem  Het CDA uitnodigen voor de bijeenkomst van de Dorpsraad van 26 mei 

Marian  Flyer sponsorloop opsturen naar Robert 


