
Dorpsraad Velp 2018 
 

Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp        

                                                                                                                           

        

 

Datum:            Woensdag 28 februari 2018 

Aanwezig:      René, Hans, Rob, Wendy en Robert, Suzanne, Babette 

Afwezig:         Jochem 

 

 

   

Agenda 
  

1 Opening, goedkeuring agenda 
2 Notulen 22 januari 2017 
3 Mededelingen/ingekomen stukken 
4 Oud papier (Rene en Jochem) 
5 Update zorgcoöperatie 
6 Update Beheerstichting Trefpunt (Suzanne en Wendy) 
7 Actiepunten vorige bespreking 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 
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1 Opening, goedkeuring agenda 
 

2 Notulen 22 januari 2017 
 

3 Mededelingen/ingekomen stukken 
a) Verslag 2e bijeenkomst kerkenvisie 
    Uitnodiging dementievriendelijke gemeente Suzanne houdt ons op de hoogte.  
b) Financiën/begroting Rob Rob heeft zich bezig gehouden met de begroting en hiervan  
    een overzicht gemaakt. Er wordt afgesproken dat we de rekening en verantwoording 
    weer laten goedkeuren door leden van de buurtverenigingen. Rob en René gaan nog 
    een keer samen zitten om naar de begroting te kijken.  

 
4 Oud papier (Rene en Jochem) 

René heeft een gesprek gehad met een aantal Velpenaren. De intentie is dat er een 
stichting wordt opgericht, waarin de buurtverenigingen en klavertje 4, het oud papier gaan 
ophalen. Er wordt nog bij de gemeente nagevraagd wat de mogelijkheden zijn. Komt de 
volgende keer terug.  
 

5 Update zorgcoöperatie 
René heeft gezeten met Yvonne Meijs, Jochem, Elly de Wildt en Jan van Thiel om de 
enquête en de avond over de zorg coöperatie te evalueren. Ze zijn tot de conclusie 
gekomen dat er op dit moment geen behoefte is aan een zorg coöperatie in Velp. Er is 
kennelijk al een ongeorganiseerd netwerk van burgers in Velp die zaken en activiteiten 
voor elkaar doen. Er is geen paraplu waar dit allemaal onder hangt.   
Jan gaat bij de KBO inventariseren hoe ze de communicatie kunnen vergroten aan de 
activiteiten die door hen worden georganiseerd in Ons Trefpunt (bv op de 
woensdagmiddag).  
 

6 Update Beheerstichting Trefpunt (Suzanne en Wendy) 
De status is dat we volgende week spreektijd krijgen om de commissievergadering toe te 
spreken. Op 13 maart is de raadsvergadering waarbij de beheerstichting nog spreektijd 
krijgt om het strategisch beleidsplan kort onder de aandacht te brengen. De bedoeling is 
dat er zoveel mogelijk burgers en gebruikersgroepen aanwezig zijn op die avond. 
Waarschijnlijk wordt op goede vrijdag een aantal belangrijke voorzieningen, zoals de 
drank- en muntenautomaat en het sleutelplan opgeleverd.  
De brief die Hans heeft opgesteld waarmee de Dorpsraad het strategisch beleidsplan van 
de beheerstichting Ons Trefpunt ondersteund, wordt verstuurd naar B & W, de griffier en 
naar het algemene emailadres van alle politieke partijen bij de gemeente. 
 
 

7 Actiepunten vorige bespreking 

Hans  

- Vanuit de Dorpsraad zal een brief geschreven naar alle partijen met ons standpunt 

over exploitatieplannen ONS Trefpunt en maakt een opzet hiervoorwordt 

opgestuurd 

- Hans en René maken de balans op m.b.t. iDOP-subsidie—> komt volgende keer terug 
 

René en Jochem 
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- Oud papier (René en Jochem) Komt volgende keer terug 
 
Rob 

- Rob maakt een lijstje voor wat we in de toekomst van de contractsubsidie voor de 
verschillende activiteiten van de Velpse verenigingen gaan reserveren.-->komt 
volgende keer terug 

 
Jochem 

- Maakt jaarafrekening over 2017 en neemt dit door met René en Rob--> Rob en René 
gaan opnieuw rond de tafel zitten, zodat zaken uit het verleden door genomen kunnen 
worden.  
 

7 Rondvraag 
Hans geeft aan dat er een voorstel voor het groenplan is rond gestuurd voor de werving 
van vrijwilligers. Het gaat bijvoorbeeld om het stukje gemeentegrond dat aan je eigen 
perceel grenst, om dit bij te gaan houden. Hans volgt dit proces en koppelt dit terug. 
 

8 Sluiting 
 

Actiepunten voor bespreking 20 maart  

Rob en René gaan nog een keer samen zitten om naar de begroting te kijken.  
Rob maakt een lijstje voor wat we in de toekomst van de contractsubsidie voor de              

verschillende activiteiten van de Velpse verenigingen gaan reserveren 

 


