
Dorpsraad Velp 2018 

 

Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp        

                                                                                                                                

         

 

Datum:           18 december 2018 

Aanwezig:      René, Marian, Rob, Suzanne, Robert 

Afwezig:         Wendy, Hans 
 
 
1 Opening 
2 Goedkeuring agenda 
3 Notulen 20 november 2018 
4 Mededelingen/ingekomen stukken  

- Stand van zaken ONS Trefpunt 
5 Subsidieverstrekking versterken lokaal AED netwerk 
6 Subsidieverstrekking Dorpsraad (zie bijlagen) 
7 Oud papier (zie bijlagen) 
8 Statuten, huishoudelijk regelement Dorpsraad 
9 Actiepunten 

-Behoefte bushokje bij stoplichten (ABC, den Tol) 
10 Rondvraag 
11 Sluiting 
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1 Opening 

 
2 Goedkeuring agenda 

 
3 Notulen 20 november 2018 

Deze worden goed gekeurd en zal worden geplaatst op de website van de Dorpsraad Velp. 
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken  
Stand van zaken ONS Trefpunt 

    Op 29 januari gaan we in gesprek met het bestuur van ons Trefpunt.  
 

5 Subsidieverstrekking versterken lokaal AED netwerk 
Het is ons niet duidelijk welke verantwoordelijkheden bij dit subsidiebedrag horen. We vragen 
dit via een email aan de gemeente bij Meike Stortelder. Robert heeft deze verstuurd en Meike 
heeft de vraag door gestuurd aan een collega ambtenaar.  

 
6 Subsidieverstrekking door Dorpsraad (zie bijlagen) 

Hans en Rob gaan de protocollen voor het aanvragen van subsidie verder uitwerken. Deze 
komen te zijner tijd op de website. Daarin zal ook een link komen naar het iDOP, die daar ook 
te vinden zal zijn.  

 
7 Oud papier (zie bijlagen)  

Rob gaat nog naar de brief kijken die naar de gemeente wordt verstuurd.  
 

8 Statuten, huishoudelijk regelement Dorpsraad 
In de statuten staat dat het dagelijks bestuur slechts 3 x 3 jaar aan kan blijven. We gaan een 
oproep plaatsen middels een emailbom en op de website vragen we om bestuursleden.  
 

9 Actiepunten 
Behoefte bushokje bij stoplichten (ABC, den Tol) 
-Hans heeft contact opgenomen met provincieloket om de voorwaarden voor een aanvraag 
voor een bushokje na te vragen; 
De dorpsraad Velp krijgt regelmatig het verzoek van inwoners om abri's te plaatsen bij de 
bushaltes nabij het kruispunt N324 - Tolschestraat te Velp. In het verleden zijn de abri's op 
deze locatie weggehaald. Nu dit traject wordt gereconstrueerd, zouden wij graag abri's 
teruggeplaatst zien wanneer deze kruising met verkeerslichten wordt gereconstrueerd tot 
rotonde (circa 2020?). Wij horen vernemen graag of dat mogelijk is en welke criteria de 
provincie hanteert voor het plaatsen van abri's. 
Onze reactie hierop is als volgt: 
Beste heer Willekes,  
Ik heb uw vraag ontvangen via mijn collega's bij het Brabant Loket. Ik kan u melden dat er in 
de toekomst abri's worden geplaatst bij de rotonde aan de Tolschestraat. De planning is 
inderdaad dat de reconstructie van dit punt 2020 wordt uitgevoerd. Het bestemmingsplan 
hiervoor gaat begin volgende jaar de openbare procedure in.  
Vriendelijke groet, Annemarie Bovée | Omgevingsmanager | Provincie Noord-Brabant 
-Robert →Maakt afspraak met Bertho Smits, woonconsulent van Mooiland, die langs wil 

komen→ wordt voor de volgende keer gedaan 
 

10 Rondvraag 
Hans→We hebben een email gekregen van de gemeente over de plaatsing van groen in het 
perkje bij het kerkplein. Rene en Hans reageren naar de gemeente dat er geen animo is bij 
de inwoners voor het onderhoud van dit perkje.  
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11 Sluiting 
 
 
 
Actiepunten 22 januari 2019 
 
Robert en René  Stellen een email op voor werving van nieuwe bestuursleden voor de 

dorpsraad 
Rob en Hans Hans en Rob gaan de protocollen voor het aanvragen van subsidie 

verder uitwerken 
Rob Oud papier, Rob gaat nog naar de brief kijken die naar de gemeente 

wordt verstuurd. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


