
Dorpsraad Velp 2014  
Pagina 1 

 

  

 

 

Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:              Dinsdag 27 mei 2014 

Aanwezig:         René, Hans,  Marieke,  Jack, Robert 

Afwezig:            Kees, Harald, Jochem 

         

Agenda 

1 Opening  

2 Mededelingen  

3 Notulen 28 april  

4 Collegebezoek + inwoners 

5 Stand van zaken werkgroepen 

 Mariendaalterrein  

 Verkeersveiligheid  

 Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  
6 Jeugdzaken 
7 Stand van zaken WK 2014 
8 Actiepunten van bijeenkomst 28 april 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 

 

1 Opening  

 

2 Mededelingen    

- Een enquête van de VKKNB over de kermis zal door Marieke ingevuld en 

verstuurd worden.  

- Een verzoek om een enquête in te vullen in de vorm van een 

veiligheidsonderzoek zal niet ingevuld worden, daar wij hier geen cijfers van 

hebben.  

 

3 Notulen 28 april  

Na een aantal  aanpassingen, worden de notulen goed gekeurd en op de website geplaatst.  

 

4 Collegebezoek + inwoners 

De presentatie die Hans heeft gemaakt is doorgenomen en wordt perfect bevonden.   

5    Stand van zaken werkgroepen 

         Mariendaalterrein  
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René heeft 2x telefonisch contact gehad met de gemeente. Hier werd aangegeven dat 
Parkvisie bestaat uit 3 partijen, die het samen nog niet eens zijn over de wijziging van het 
bestemmingsplan van het Mariendaalterrein (planning van de nieuwbouw). Hierdoor heeft 
Parkvisie nog geen afspraak gehad bij de gemeente.  

   

         Verkeersveiligheid  
 De aannemer Heijmans is druk bezig, voor verdere informatie zie website. 
 

         Communicatie (Facebookpagina,  Velps Nieuwsblad)  
Marieke gaat in het aankomend Velps nieuwsblad vragen hoeveel mensen deze lezen, door 
ze te vragen een reactie te sturen naar het secretariaat via een mail of briefje.  

 
6     Jeugdzaken 

         Jeugddisco 

Marieke heeft een schema rond gestuurd voor de jeugddisco. Aankomende zaterdag is 

opnieuw de jeugddisco, na de zomervakantie zal een bijeenkomst zijn met de vrijwilligers 

voor een evaluatie van de voorgaande avonden. 

        7    Stand van zaken WK 2014 

Jos Ermers en Gert-Jan Balk schuiven aan. Er is gesproken over de invulling van de 

avond. Marieke neemt contact op met Eva Broeren van Dichterbij om dit verder kort te 

sluiten.  

        8    Actiepunten van bijeenkomst 28 april 

 Robert                   Tine Opsteegh, Velpe 

 Jochem                 Bankje Harrie Opsteegh  Jochem heeft contact gehad met het 

CDA, zij vinden het een prima idee. Jochem neemt dit verder op 

met het CDA. 

 Harald                   Voorstel Rick van Roosmalen Quadrant geluidsinstallatiekomt 

 terug in verband met afwezigheid Harald 

 Marieke                 Schema roulatiesysteem Jeugddisco gebeurd 

 Rene                     Bijeenkomst kleine kernen vrijdag 28 maartkomt de volgende 

keer  

 

9    Rondvraag 

Geen vragen  

10   Sluiting 

Actiepunten van bijeenkomst 28 april voor 25 juni 

 Jochem                 Bankje Harrie Opsteegh  Jochem heeft contact gehad met het 

CDA, zij vinden het een prima idee. Jochem neemt dit verder op 

met het CDA. 

 Harald                   Voorstel Rick van Roosmalen Quadrant geluidsinstallatiekomt 

 terug in verband met afwezigheid Harald 

 Rene                     Bijeenkomst kleine kernen vrijdag 28 maartkomt de volgende

    keer terug 

 


