
Dorpsraad Velp 2018 
 

Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp        

                                                                                                                                
         
 
Datum:            Dinsdag 18 september 2018 
Aanwezig:      René, Marian, Rob, Suzanne, Robert 
Afwezig:         Hans, Wendy 
 
 
Agenda 
  
1 Opening 
2 Goedkeuring agenda 
3 Notulen 26 juni 
4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie email) 

-Graveon 
-Dorpsraadvelp.com uit de lucht 
- Vervanging afgevaardigde Dichterbij  
- Uitnodiging consulent Mooiland 
- Aanvraag garantstelling oktoberfest 
- Bestrijding processierups 
- Stand van zaken ONS Trefpunt 
- Kennismakingsgesprek wethouder Ben Peters woensdag 19 september van 18:30 – 
19:30 uur   

5 Voortgang verkeerssituatie pastoriestraat 
6 Bijdrage evenementen vanuit Dorpsraad 
7 Actiepunten 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 
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Agenda 
  

1 Opening 
 

2 Goedkeuring agenda 
 

3 Notulen 26 juni 
Worden goed gekeurd 
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie email) 
-Graveon 
De gegevens van de internetsite en emailadres worden door gegeven.  
 
-Dorpsraadvelp.com uit de lucht 
In verband met aanwezige email in dit emailadres, houden we deze in de lucht. 
 
- Vervanging afgevaardigde Dichterbij  
Bernard van Duin is geen interimmanager meer bij Dichterbij. Sandra Elbers neemt de taak 
van Bernard over en binnenkort wordt duidelijk wie aan wil schuiven bij de Dorpsraad. 
 
- Uitnodiging consulent Mooiland 
We kunnen in de avond tegemoet komen aan de tijd, niet aan de avond.  
 
- Aanvraag garantstelling Oktoberfest 
Zie punt 6 
 
- Bestrijding processierups 
Blijft erop staan 
 
- Stand van zaken ONS Trefpunt 
De zaken lopen goed, de aanwas van vrijwilligers loopt niet best.  
Harold van Thiel gaat de coördinatie doen van de bouw van het Trefpunt die waarschijnlijk 
in 2020 pas gaat starten.  
 
- Kennismakingsgesprek wethouder Ben Peters woensdag 19 september van 18:30 – 
19:30 uur  
Robert zal daar in ieder geval aanwezig zijn, René kijkt of hij nog aan kan sluiten.  
 

- Welkomstborden 
Jochem Jacobs is hier nog mee bezig en komt de volgende keer terug.  

 
- IDOP-gelden 

De IDOP-gelden zijn met de penningmeester besproken en akkoord bevonden, waardoor 
het nu helder is. 

 
 

5 Voortgang verkeerssituatie pastoriestraat 
Wij willen als Dorpsraad geen partij zijn in deze kwestie, de gemeente dient zijn verant-       
woordelijkheid hierin te nemen.  
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6 Bijdrage evenementen vanuit Dorpsraad 
We hebben in totaal 1200 euro per jaar voor contractsubsidie te besteden. De invulling van 
de besteding van deze gelden, wordt volgende keer besproken tijdens de bijeenkomst.  
Wij zijn als Dorpsraad in principe tegen jaarlijkse giften, maar willen de aanvragen voor 
garantstelling door de Dorpsraad stimuleren. Voor een eenmalige gift, waarin opstartende 
activiteiten opgebouwd dienen te worden, staan wij wel open. Wij waarderen de 
ondernemende Velpenaren en willen deze stimuleren om activiteiten te ondernemen.  
Tot die tijd gaan we uit van de bestaande afspraken uit het verleden en hebben alle 
aanvragen tot nu toe ook zo behandeld. We moeten ons nog buigen over de criteria die zijn 
opgesteld. 
Voor de garantstelling voor het Oktoberfest op 20 oktober a.s. wordt door de Dorpsraad 
toestemming verleend voor een bedrag van 300 euro.   

 
 
7 Actiepunten 

René en Hans -     Email naar buurtvereniging Zaalheuvel voor antwoord op vergunning     
oud papierà hier is nog geen duidelijkheid over, komt terug 
- Email naar Rianne Heuts i.v.m. voorstel snelheidsremmende 

maatregelen pastoriestraatà René en Hans pakken dit verder op 
Iedereen -     Uitkijken naar locaties en oplossingen over processierupsenàzie      

mededelingen 
- Nadenken over stilstaan bij 10-jarig bestaan Dorpsraad--> vooralsnog 

is er geen behoefte om hier aandacht aan te besteden. We gaan het 
met name gebruiken om te evalueren.  

 
8 Rondvraag 

Marian - Glasvezel dient de aankomende maanden op de agenda te komen 
staan. Marian denkt na of ze nog aanspreekpunt wil zijn voor Velp.  

  
9 Sluiting 

 
 
Acties voor 23 oktober 

Robert  Graveon 
De gegevens van de internetsite en emailadres worden door gegeven.  

 
 
 
 
 

 


