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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp 

        

Datum:              Dinsdag 28 oktober 2014 

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

        

Agenda 

1 Opening  

Uitnodiging Louis Hermanussen 

2 Mededelingen    

Evenemententerrein 

3 Terugkoppeling gesprek wethouder 24 september  

4     Notulen 23 september  

5     Stand van zaken werkgroepen 

         Dorpshart Velp 

         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

Jochemplan voor applicatie Dorpsraad 

6      Jeugdzaken 

         Jeugddisco 

7     Actiepunten vorig verslag 23 september  

8      Rondvraag 

9      Sluiting 
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Agenda 

1 Opening  

Louis Hermanussen is uitgenodigd om te komen praten over zijn ideeën wat betreft zijn 

visie op de indeling van het wegennet van Velp en de ontwikkelingen op het gebied van 

Landgoed de Hoge Mars. Louis heeft zijn visie aangegeven met betrekking tot 

bovengenoemde onderwerpen, waarvoor de Dorpsraad hem bedankt.  

Er is afgesproken dat we bij de volgende dorpsraadbijeenkomst hierop terug komen.    

2 Mededelingen    

Evenemententerrein 

 Jack heeft bericht gehad van de contactpersoon van Dichterbij. Vanuit de 

Dorpsraad is aangegeven dat er in de directe omgeving van het Trefpunt een 

evenemententerrein zou komen. Parkvisie heeft echter aangegeven dat, indien er 

gebouwd gaat worden, de eerste kaveluitgifte aan de kant van het Trefpunt 

gerealiseerd gaat worden. Zowel Parkvisie als de gemeente, willen nu hierover 

aan tafel. Het standpunt van de Dorpsraad is dat het evenemententerrein aan het 

Trefpunt gelegen komt. Het initiatief voor een overleg zal vanuit de Dorpsraad 

komen.  

Morgen zal dit onderwerp ook aangekaart worden in het gesprek met de 

wethouder.  

 Uitnodiging voor 12 november bij Radius, iedereen bekijkt of hij hier bij aan kan 

sluiten.  

 Uitnodiging Oproep Licht op Jong! Community Wordt doorgezet naar Jochem 

met het verzoek om dit te verspreiden via de app van de dorpsraad en facebook.  

 

3 Terugkoppeling gesprek wethouder 24 september  

Het was een kennismaking- en informeel gesprek, waarbij aangegeven is dat Gert 

Zeegers en Jos Jongeneel onze contactpersonen zijn.  

 

4 Notulen 23 september  

Na een tekstuele wijziging zijn deze goed gekeurd. 

5     Stand van zaken werkgroepen 

         Dorpshart Velp 

De BVV en Hendrik Koppelmans zijn niet aanwezig op het gesprek wat er morgen 

gepland staat met de dorpsraad en de gemeente.  Wordt vervolgd……. 

         Communicatie (Facebookpagina, Velps Nieuwsblad)  

Het idee is om een laatste Velps Nieuwsblad te maken en rond te sturen. Hierin komt 

de mededeling dat mensen kunnen reageren om  zich aan te melden om het Velps 

Nieuwsblad draaiende te houden.  

Jochemplan voor applicatie Dorpsraad 
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6      Jeugdzaken 

         Jeugddisco 

Bij de jeugddisco afgelopen zaterdag waren 9 mensen aanwezig. Er wordt besloten 

dat voor het eind van het jaar de organisatie van de Jeugddisco over gedragen dient 

te worden aan Quadrant. 

  De discjockey zal de volgende keer een bedrag van € 30.- krijgen voor de maanden 

oktober en november. René zal de discjockey bellen.  René neemt ook contact op 

met Marieke om zaken kort te sluiten en een afscheid te organiseren.  

 

 

7     Actiepunten vorig verslag 23 september  

Robert  

- Martijn mailen voor bijeenkomst 28 oktober ->is gebeurd 

- Update iDOP actielijst en verslag college Gert Zeegers nog steeds niets 

ontvangen, wordt aan de wethouder doorgegeven.  

Jochem 

- Plan rondom “dorpsraadapp” Jochem zal de app lanceren en beginnen met 

informatie hierop te zetten. Na verloop van tijd zal duidelijk worden met welke 

informatie de app gevuld dient te worden.  

- Bankje voor dhr. Opsteegh Jochem is hier nog steeds mee bezig, wordt vervolgd.  

 

8      Rondvraag 

Harold heeft de cijfers rond gestuurd over 2014. De vraag is of de begroting van 2015 op 

basis van de cijfers van 2014 ingediend kan worden.  

 

9  Sluiting 

 

 

 

Actiepunten 24 november 2014 

Rene  

o Contact Marieke jeugddisco en afscheid 

 

Jochem 

o Lanceren app Dorpsraad 

o Voortgang bankje Harrie Opsteegh 

o Informatie op facebook en app over uitnodiging Oproep Licht op Jong! 

Community 

 

 


