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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp        

                                                                                                                                

         

 

Datum:           26 februari 2019 

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

Gast:            Jochem Jacobs, aansluiting bij rondvraag 
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1 Opening 
 

2 Goedkeuring agenda 
 

3 Notulen 22 januari 2019 
Deze worden goed gekeurd en op de website gezet.  
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken  
- Uitnodiging gebruikersplatform ONS Trefpunt om mee te denken→ wij hebben ons afgemeld  
met de reden dat wij graag aansluiten bij onderwerpen die betrekking hebben op “ beleids-en 
bestuurszaken”.  

- Gemeente; beschikking iDOP- en contractsubsidie 2019→ Hans en Rob vragen de subsidie 
aan voor 2020 en nemen hier ook de aankleding van het Trefpunt in mee.  

- Plannen voor de exploitatie van de het nonnenkloosters en Emmausklooster in Velp (zie 
bijlagen)→ Rob heeft de stukken bestudeerd. De provincie heeft de drie-eenheid een hoge prioriteit 
gegeven. Het gaat om een tijdelijk verblijf van mensen die niet in de maatschappij kunnen 
functioneren. De samenwerkingsovereenkomst bevat een onderdeel waarin beschreven stond dat 
de projectontwikkelaar zich heeft gecommitteerd aan het betrekken van de buurtbewoners. Rob blijft 
het proces volgen. 
 
-Uitnodiging middag Welzijn ouderen Grave, 21 februari 2019→ deze kwam op 22 februari bij 
het secretariaat binnen, waarbij de reactiedatum ons op te geven voorbij was.   
 

5 Werving bestuursleden Dorpsraad Velp, update 
De email tot een oproep is naar de Arena en de Graafsche Courant verstuurd via de emailbom en 
op facebook geplaatst. Tot nu toe hebben we nog geen reacties.  
 

6 Subsidieverstrekking door Dorpsraad; Toekenning- en aanvraagformulier contractsubsidie 
De formulieren zijn besproken en op een tekstuele aanpassing na, goed gekeurd. Rob en Hans 
schrijven hierover een stukje, wat we communiceren via een emailbom. De aanvraagformulieren 
van de subsidie worden op de website geplaatst. In het stukje zal ook de iDop-subsidie onder de 
aandacht gebracht worden. Dit willen we doen omdat het te weinig bekendheid heeft onder de 
Velpse inwoners.  
 

7 Subsidieverstrekking versterken lokaal AED netwerk (zie voorbereiding bijlage) 
De hartstichting willen een landelijke netwerkdekking zodat een ieder er gebruik van kunt maken. 
De AED bij de kerk dient aangemeld worden. Een aantal andere AED’s zijn in particulier beheer in 
Velp en Grave. Als deze niet 24 uur beschikbaar zijn, tellen ze niet mee voor de regionale dekking. 
Er dient ook geïnvesteerd te worden in mensen die een AED kunnen bedienen.  
Het bedrag wat we gekregen hebben van de gemeente is onvoldoende om een AED op te hangen 
met een onderhoudscontract.  
Besloten wordt om de EHBO-vereniging te benaderen om hen om advies te vragen.  
 

8 Oud papier, aankondiging stoppen muziekvereniging (stand van zaken) (zie bijlagen) 
Er zal een nieuwe aanvraag gedaan moeten worden om de vergunning voor het ophalen van het 
oud papier aan de Dorpsraad te verlenen. Rene zal de aanvraag doen bij de gemeente.  
 

9 Actiepunten 
Rob& Hans Aanvragen iDOP- en contractsubsidie→ wordt door hen opgepakt. 
    Rob draagt zorg voor het overmaken van de garantstelling→ is gebeurd 
    Verzamelt informatie over AED’s→ zie punt 7 

 
Marian      Regelt soesjes tijdens de eerste bijeenkomst van het zangkoor als gebaar  
      voor het vergeten zijn van de receptie→ nog niet gebeurd, wordt vervolgd 
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10 Rondvraag 
 
Marian De sluiting van de weg N324 van Velp naar Nederasselt heeft met name voor de 

agrariërs grote gevolgen.  
  
Rene Er is een constructief gesprek geweest met het bestuur van Ons Trefpunt. Voor 

de zomervakantie volgt een vervolgafspraak.  
 
Suzanne Suzanne heeft een gesprek met Rick Joosten, de wethouder over ouderzorg in 

de gemeente Grave. Als mensen hier nog aandachtspunten voor hebben, 
kunnen we dit aan Suzanne doorgeven.  

 
Wendy Is op zoek naar tekst voor op de website, er worden geen stukken aangeleverd.  
 

Gast Jochem Jacobs Er wordt weer een platformbijeenkomst georganiseerd door dorpsraad Escharen. 
Jochem zal voorzitter zijn van deze bijeenkomst. De uitnodiging is verstuurd naar 
ons oude emailadres.   

 
11 Sluiting 

 
 
 
Actiepunten voor 26 maart 2019 
 

Rob& Hans Aanvragen iDOP- en contractsubsidie→ wordt door hen opgepakt. 
    Verzamelt informatie over AED’s→ zie punt 7 

Rob zal de EHBO-vereniging benaderen om hen om advies vragen  
 

Rene ` Aanvragen vergunning oud papier in Velp 
 

 
 

  
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


