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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp       

                                                                                                                                 
         
 
Datum:            Dinsdag 29 mei 2018 
Aanwezig:      René, Hans, Wendy, Marian, Rob, Suzanne, Robert 
Afwezig:         Babette 
 
 
 
 
 
   
Agenda 
  
1 Opening 
2 Goedkeuring agenda 
3 Notulen 23 april 2018 
4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie email) 
5 Afrekening 2017 + begroting 2018 lijstje met gereserveerde bedragen voor 

activiteiten van de Velpse verenigingen (René en Rob) 
6 Update Beheerstichting Trefpunt (Suzanne en Wendy) 
7 Actiepunten 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 
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1 Opening 
Speciaal welkom voor Marian, die na 4 jaar afwezigheid de Heikant zal 
vertegenwoordigen in de Dorpsraad 
 

2 Goedkeuring agenda 
Deze zijn nu vast gesteld. 
 

3 Notulen 23 april 2018 
Deze worden goed gekeurd. 
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie email) 
- Rob en Marian melden zich af voor de volgende bijeenkomst 
- Suzanneà berichtje wijkagent en medewerking aan preventierapport 

inbraken/veiligheidà Suzanne wordt hiervoor benaderd, bij nieuws laat ze dit horen.  
- Vanuit de Dorpsraad is gereageerd op een brief van de secretaris van de 

muziekvereniging aan mensen uit de zaalheuvel, waarin werd aangegeven dat de 
stichting wordt opgeheven. Aan de secretaris van de muziekvereniging is gevraagd 
om met elkaar in gesprek te gaan over het overdragen van de vergunning van het 
oud papier. Zij komt hier op terug.  

- Uitnodiging informatiebijeenkomst AVG: de nieuwe privacywet ook voor 
vrijwilligersorganisaties 29 mei of 7 junià hier gaat niemand van ons naar toe 

- Jochem heeft de stand van zaken van de grasbetonblokken aan de orde gesteld bij 
de wethouder. Jochem heeft dit nagevraagd en begrepen dat de aannemer het 
project heeft opgeleverd. Daar wij dit niet terug zien, met name de afwerking van de 
bermen, sturen we Jochem een email om dit nogmaals bij de verantwoordelijke 
ambtenaar aan de orde te stellen.  

- Uitnodiging van de netwerkbijeenkomst voor allerlei organisaties in de gemeente 
Grave die zich inzetten op het gebied van zorg en welzijn door vrijwilligers. 
Kennismaking sociaal kernteam, 5 juni Esteradeà is verplaatst naar 9 oktober. 

 
5 Afrekening 2017 + begroting 2018 lijstje met gereserveerde bedragen voor 

activiteiten van de Velpse verenigingen (René en Rob) 
Er zijn geen vragen over de afrekening van 2017. De begroting van alle iDOP-gelden 
van de afgelopen jaren worden nog met René, Hans en Rob in een aparte bijeenkomst 
besproken.  

 
6 Update Beheerstichting Trefpunt (Suzanne, Wendy) 

Er is nog betaald beheer noodzakelijk, de pool van vrijwilligers is nog niet geheel 
aangevuld en compleet. Het sleutelplan is nu zo ingericht dat Wendy vanuit de 
thuissituatie de rechten van de token/sleutel kan uitdelen. De eerste financiële resultaten 
zijn positief. De eerste bespreking over de aanpassingen van het gebouw met de 
gemeente is onlangs geweest.  
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7 Actiepunten  
Hans 

Gevolgen voor Dorpsraad (website e.d.) AVG 25 mei 2018 
Alle e-mails bcc versturen, van de foto’s en namen die op de website staan, dient 
hier toestemming voor te zijn. We moeten ook even kijken of we de emailbom 
(mailchimp) mogen versturen. Hans mailt een stappenplan rond met tips die hij via 
een jurist heeft verkregen.  
  

8 Rondvraag 
Marianà Het zou fijn zijn als er vanuit alle buurtverenigingen iemand in de Dorpsraae 
vertegenwoordigd zijn. We moeten er naar streven om iemand vanuit deze wijk te 
werven.  
Hansà Hans en René hebben gereageerd op het groenplan van de gemeente Grave. 
De verantwoordelijk ambtenaar is momenteel op vakantie, wordt vervolgd. 
 
 

9 Sluiting 
 
 
 
 
Actiepunten bijeenkomst Dorpsraad 26 juni 
 

Rob Bijeenkomst organiseren met René en Hans. De begroting van de iDOP-
gelden van 2018 worden nog met René, Hans en Rob in een aparte 
bijeenkomst besproken.  

Robert  Email naar Jochem voor stand van zaken afwerking project 
grasbetonblokken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


