
CONCEPT Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp       

  
        
Datum:            Dinsdag 28 november 2017 
Aanwezig:      René, Suzanne, Jochem, Hans, Rob, Babette, Wendy en Robert 
Afwezig:    

Agenda 
  

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 

-Sponsoring kerstbijeenkomst Dichterbij 
- Terugkoppeling gesprek groenplan (Rene) 
- Uitnodiging Kleine Kernen 11 december themagerichte bijeenkomst 

3 Notulen 24 oktober 2017 
4 Terugkoppeling bijeenkomst Quadrant en update BeheerstichtingTrefpunt 

(Suzanne en Robert) 
5 Terugkoppeling bijeenkomst dorps en wijkraden 
6 Terugkoppeling bijeenkomst zorggroep Grave (Suzanne) 
7 Communicatie en website, leden Dorpsraad 
8 Actiepunten vorige bijeenkomst 
9 Rondvraag 
10 Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
1 Opening 

 
 

2 Mededelingen/ingekomen stukken 
-Sponsoring kerstbijeenkomst 9 december Dichterbij 
Babette geeft aan Dichterbij terug dat wij geen financiële bijdrage leveren. Ondanks het 
feit dat het evenement voor alle inwoners van Velp is, zijn we van mening dat Dichterbij 
ook zonder een financiële bijdrage van de subsidie van de Dorpsraad dit kunnen 
organiseren.  
- Terugkoppeling gesprek groenplan (René) 
René heeft een goed gesprek gehad met klavertje 4. Kees is heel enthousiast, maar zijn 
middelen om zaken in te zetten zijn beperkt. Het volledige onderhoud van een bepaald 
onderdeel groen in Velp is geen haalbare kaart. 
De vervolgstap is om te onderzoeken of er iemand in Velp is die een kartrekker voor het 
zelfbeheer van het groen in Velp wil zijn.  
- Uitnodiging Kleine Kernen 11 december themagerichte bijeenkomst 
Rob wil namens de Dorpsraad aanschuiven en doet volgende keer verslag van deze 
bijeenkomst. 

-Verzamelen oud papier  
René heeft gesproken met Kees van klavertje vier over het verzamelen van het oud 
papier. Zij kunnen daar wel eventueel iets mee, maar hij kan geen kartrekker zijn. 
Jochem heeft 2 personen in Velp die hij kan benaderen om te kijken of we deze mensen 
in contact kunnen brengen met Kees van klavertje vier om hierover te spreken.  

 
3 Notulen 24 oktober 2017 

Na een tekstuele aanpassing worden deze goed gekeurd.  
 

4 Terugkoppeling bijeenkomst Quadrant en update BeheerstichtingTrefpunt  
 (Suzanne en Robert) 

- Het strategisch beleidsplan van het Trefpunt wordt ingediend en ondersteund door Anja 
Henisch voor de verkiezingen volgend jaar. Het strategisch beleidsplan van Velp wordt 
alleen voor het Trefpunt ingediend en dus niet samen met Escharen. De werkgroep gaat 
nu hard aan het werk om ervoor te zorgen dat eind december het beleidsplan klaar is 
voor de gemeente met alle offertes die hierbij horen.  

- Het secretariaat van de beheerstichting heeft de planning/agenda over genomen van het 
Trefpunt voor 2018. Vanaf 1 januari gaan we draaien, het sleutelplan zal op 8 januari 
klaar zijn.  

 
5 Terugkoppeling bijeenkomst dorps en wijkraden 

Is verzet naar 13 december, komt de volgende keer terug 
 

6 Terugkoppeling bijeenkomst zorggroep Grave (Suzanne) 
Suzanne is namens de Dorpsraad bij deze bijeenkomst aangeschoven. De bedoeling was 
dat zorgondernemers samen een platform kunnen vormen. De gemeente heeft aan 
Gravion gevraagd om te kijken naar de zorgmarkt en hoe je kunt netwerken en je meer 
vindbaar kunt zijn voor de burger. Het is goed dat we op de hoogte blijven, Suzanne blijft 
betrokken in verband met haar functie vanuit Buurtzorg.   

 
7 Communicatie en website, leden Dorpsraad 



Door de verschillende projecten die we onderhanden hebben, bereiken we al veel 
Velpenaren. Na hier even over gesproken te hebben, wordt besloten om geen extra 
activiteiten te ondernemen. De foto’s worden op de website gezet door Wendy, nadat de 
volgende bijeenkomst de laatste foto’s gemaakt worden. 

 
8 Actiepunten vorige bijeenkomst 

 
Actiepunten 28 november  

Jochem   
• Stuurt een email naar SCV ’58 om te vragen of het gezamenlijke gelden 

die gereserveerd waren in de Dorpsraad kas terug te stortenà mail is 
verstuurd, nog geen reactie.  

• De enquête over toekomst kerk en zorg coöperatie wordt op donderdag 
rond gestuurd via postnl en alle Velpenaren (750 adressen) krijgen ze 
deze in de bus. 
De afleverpunten zijn bij de bakker, SCV ’58 en bij het Trefpunt en bij het 
adres van Rob en Jochem. Ze kunnen deze tot 8 januari inleveren, 
waarna de verwerking van de enquête plaats zal vinden.  
 

Hans en Rene 
• Opstellen email naar gemeente over verkeersituatie pannestaartwegà is 

gebeurd, nog geen reactie, Robert vraagt om reactie. 

Wendy 

• Hekje Vetwei/zaalheuvelà de bewoners moeten het er allemaal over 
eens zijn dat deze er komt en dit is niet het geval. Hiermee wordt de 
inspanning van de Dorpsraad afgerond.  

 
9 Rondvraag 

 
Babette     

• Babette vraagt zich af of en hoe ze haar bijdrage bij de bijeenkomsten 
van de Dorpsraad vanuit Dichterbij op een andere manier kan invullen. 
We spreken af dat Babette nog 1x per 2 maanden aanschuift bij de 
bijeenkomsten en dat we altijd een beroep kunnen doen op haar of op de 
managers van Dichterbij om onderwerpen te verduidelijken.  

Jochem 
• Wendy en Jochem nemen de folkloristische stichting over, omdat het 

huidige bestuur gaat stoppen. Het bestuur wordt gevuld met 2 leden van 
de Dorpsraad, maar blijft een zelfstandige stichting.   

 
10 Sluiting 

 

Actiepunten voor 19 december  



Robert 

• email naar gemeente over verkeersituatie pannestaartwegà is gebeurd, 
nog geen reactie, Robert vraagt om reactie. 

Jochem 

• Vraagt de statuten op voor de folkloristische stichting bij Harold. 
• Stuurt een email naar SCV ’58 om te vragen of het gezamenlijke gelden 

die gereserveerd waren in de Dorpsraad kas terug te stortenà mail is 
verstuurd, nog geen reactie.  
 

 Agendapunten voor 19 december 

- Foto’s 
- Jumbo en minicamping  


