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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp        

                                                                                                                                

         

 

Datum:            20 november 2018 

Aanwezig:      René, Marian, Hans, Rob, Suzanne, Wendy, Robert 

Afwezig:         
 
 
1 Opening 
2 Goedkeuring agenda 
3 Notulen 23 oktober 
4 Mededelingen/ingekomen stukken  

- Stand van zaken ONS Trefpunt 
- Voortgang verkeerssituatie pastoriestraat (zie bijlage) 
- Bestrijding processierups, reactie gemeente (zie bijlage) 
- Bijeenkomsten Dorpsraad 2019 
- Welkomstborden, businessplan  
Jochem zorgt voor een aangepaste brief, met gespecificeerde factuur, die eerst wordt 
besproken binnen de bijeenkomst van de Dorpsraad. (zie bijlage)  

5 Behoefte bushokje bij stoplichten (ABC, den Tol) 
6 Subsidie iDOP 
7 Actiepunten 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 
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1 Opening 
 

2 Goedkeuring agenda 
 

3 Notulen 23 oktober 
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken  
- Stand van zaken ONS Trefpunt 
Er zijn nog geen reacties voor de vacature voor secretaris voor ONS Trefpunt. Susan heeft 
zich op 8 november uitgeschreven bij de kamer van koophandel en ook Nicole van Veelen 
gaat het bestuur verlaten. Wij vinden het zorgelijk dat er 2 leden van het bestuur van de 
stichting ONS Trefpunt binnen een jaar zijn opgestapt.  

 
- Voortgang verkeerssituatie pastoriestraat (zie bijlage) 
Wij zijn geen partij meer, wij hebben bij de gemeente benadrukt om de omwoners te 
betrekken bij de plannen. 
 
- Bestrijding processierups, reactie gemeente (zie bijlage) 
Het antwoord van gemeente is helder. Marian kijkt nog of dit antwoord van de gemeente bij 
degene die klacht hebben neer gelegd, voldoende is.  
 
- Bijeenkomsten Dorpsraad 2019 
Schema is bij deze vast gesteld. 
 
- Welkomstborden, businessplan  
René en Rob zijn bij Jochem langs geweest, er is wat terugslag dus het gaat ook wat 
langer duren. De dorpsraad gaat akkoord met de 500 euro aan opstartkosten die vanuit de 
reservering van de iDOP-gelden van 2016 worden betaald.  
 
5 Behoefte bushokje bij stoplichten (ABC, den Tol) 
Marian geeft aan dat er vanuit de jeugd van Velp behoefte is aan een bushokje. Hans stelt 
de vraag aan het provincieloket wat er nodig is om een bushokje bij het ABC te kunnen 
krijgen. De situatie is veranderd, het zorghotel is nu volledig bezet.  
 
6 Subsidie iDOP 
René heeft een excelbestand gemaakt van de iDOP-gelden, deze zijn door een ieder 
gezien en geaccepteerd.   

 
7 Actiepunten 
Robert Maakt afspraak met Bertho Smits, woonconsulent van Mooiland, die langs wil 

komen  
Hans Neemt contact op met provincieloket om de voorwaarden voor een aanvraag 

voor een bushokje na te vragen 
 

Voor de volgende keer zal het protocol dorpsactiviteiten besproken worden en op 
de agenda komen te staan.  
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8 Rondvraag 
Geen mededelingen 

 
 
 
 
Sluiting 
  
 
 
 
 
 
 
 


