
Dorpsraad Velp 2018 
 

Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp        

                                                                                                                           
        
Datum:            Dinsdag 23 januari 2018 
Aanwezig:      René, Jochem, Hans, Rob, Wendy en Robert 
Afwezig:  Babette, Suzanne 

Agenda 
  

1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 

- Uitnodiging Themabijeenkomst Kleine Kernen 
- Verslag Graveon 
- Brochure gemeenteraadverkiezing, uitnodiging D66 
- Goedkeuring iDOP-subsidie en contractsubsidie 2018 
- Oud papier (Rene en Jochem) 

3 Notulen 19 december 2017 
4 Evaluatie bijeenkomst enquête sluiting Kerk en behoefte Zorg-coöperatie 
5 Update Start Beheerstichting Trefpunt (Suzanne en Wendy) 
6 Financieel jaarverslag 
7 Rondvraag 
8 Sluiting 

 

 

 

 
1 Opening 
2 Mededelingen/ingekomen stukken 
- Uitnodiging Themabijeenkomst Kleine Kernen 

Rob kan hier niet naar toe. Anderen hebben ook geen tijd om hier naar toe te gaan. 
 

- Verslag Graveon 
Geen vragen of opmerkingen.  
 

- Brochure gemeenteraadverkiezing, uitnodiging D66 
Brochure wordt als een gegeven informatie aangenomen.  
Vanuit het bestuur van de beheerstichting ONS Trefpunt zal de gemeenteraad en de 
partijen van informatie worden voorzien over de plannen van ONS Trefpunt, als 
ondersteuning van het strategisch beleidsplan. Daarnaast zal de Dorpsraad ook een 
brief schrijven naar de partijen met zaken die belangrijk zijn voor Velp:“afbouwen 
vetwei/hart van Velp” ,“ bouw woningen Mariendaal”. Hans maakt een opzet van deze 
brief.  
 



Dorpsraad Velp 2018 
 

 
- Goedkeuring iDOP-subsidie en contractsubsidie 2018 

We zien dat elk jaar de contractsubsidie terug loopt. Hans en Jochem maken de 
balans op over de iDOP-subsidie voor de gemeente.  
 

- Oud papier (Rene en Jochem) 
Komt volgende keer terug 
 

3 Notulen 19 december 2017 
Na een aantal grammaticale correcties worden deze goed gekeurd. 
 

4 Evaluatie bijeenkomst enquête sluiting Kerk en behoefte Zorg-coöperatie 
De opkomst bij de presentatie van de enquête, over de sluiting van de kerk en de 
behoeft aan een zorg-coöperatie, was zeer laag (4 personen). René en Jochem zijn 
op de bijeenkomst Kerkenvisie geweest bij de gemeente. Er is afgesproken dat wij op 
uitnodiging van het kerkbestuur aanschuiven. 
Er zijn 3 mensen die zich hebben aangemeld voor de zorg-coöperatie. Jochem en 
René gaan deze mensen bij elkaar brengen, waarop deze mensen verder kunnen 
hiermee. 

  
5 Update Start Beheerstichting Trefpunt (Suzanne en Wendy) 

De start is goed verlopen, er waren wat praktische problemen die allemaal opgelost 
zijn. Tot de zomervakantie blijven de huurtarieven van het Trefpunt gehandhaafd.  
 

6 Financieel jaarverslag 
In verband met de politieke ambities van Jochem voor de gemeenteraad, wordt zijn 
functie als Dorpsraadlid besproken. Er is afgesproken dat Jochem per 1 april zijn 
functie als penningmeester en Dorpsraadlid neer legt. Rob zal de functie van 
penningmeester overnemen van Jochem en zij gaan hier afspraken over maken.  
 

7 Rondvraag 
- Babette meldt dat de Jumbo vanaf maart gaat starten in het AC-gebouw. Dichterbij 

gaat ook een lunchroom openen in het AC-gebouw.  
 

8 Sluiting 
 

Actiepunten  

Hans  

- Vanuit de Dorpsraad zal een brief geschreven naar alle partijen met ons standpunt 
over exploitatieplannen ONS Trefpunt en maakt een opzet hiervoor. 

- Hans en Jochem maken de balans op m.b.t. iDOP-subsidie. 
 

Rene en Jochem 

- Oud papier (Rene en Jochem)à Komt volgende keer terug 
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Rob 
- Rob maakt een lijstje voor wat we in de toekomst van de contractsubsidie voor de 

verschillende activiteiten van de Velpse verenigingen gaan reserveren. 
 
Jochem 

- Maakt jaarafrekening over 2017 en neemt dit door met René en Rob. 
 

 

 

 

 

 


