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1     Opening   
       Welkom Berthol Smits  

Berthol van Mooiland stelt zich voor. Op het moment zijn ze groot onderhoud aan het 
verrichten aan de woningen die zij verhuren in Velp. Dit gebeurt bij de bejaardenwoningen 
en de woningen achter de kerk, vandaar de containers die er staan.     
Mooiland heeft de beschikking over een springkussen, die via Berthol gereserveerd kan 
worden. Op het gebied van leefbaarheid wil Berthol ook wel mee denken en is een 
financiële bijdrage ook mogelijk.  
Er zijn leden binnen de LBR (lokale bewonersraad) die de huurders van Mooiland 
vertegenwoordigen. Berthol is er ook voor de kwetsbare inwoners en hij is altijd bij de 
sleuteluitreiking van nieuwe woningen/inwoners aanwezig. Voorstel is om elkaar minimaal 
1x per jaar te ontmoeten tijdens bijeenkomst Dorpsraad.  
 

2     Goedkeuring agenda 
 Wordt goed gekeurd 
 

3      Notulen 26 maart 2019 

Met een enkele tekstuele aanpassing, worden deze goed gekeurd.  
 

4 Welkom Jan van Thiel  
Jan heeft zich opgegeven als mogelijk nieuw lid van de Dorpsraad en wil nu een keer een 
bijeenkomst bijwonen. Wij zijn hier blij mee, daar hij een grote groep oudere Velpenaren 
vertegenwoordigd en veel bestuurlijke ervaring heeft.  

        

5    Welkom Caroline van de Wiel, training AED 
 Caroline is uitgenodigd om meer informatie te verstrekken over ervaringen van haar met 

trainingen AED. Ze heeft een diploma om reanimatietrainingen te geven en heeft deze 
training onlangs aan 40 mensen gegeven. Hiervan hebben 20 mensen de kosten verhaald 
op hun ziektekostenverzekering, waarvan sommige ziektekostenverzekeringen dit al vanuit 
de basisverzekering vergoeden. Het zijn 2 avonden van 2,5 uur in groepjes van 6 mensen. 
De uitleg van stabiele zijligging en verslikking zitten hier ook bij. De gemiddelde leeftijd van 
degene die zich opgeven is tussen de 45 en 65 jaar.  
De mensen die de training hebben gevolgd voelen zich meer zeker om te reanimeren. Na 2 
jaar dient men een herhalingscursus te volgen, die 2 uur duurt.  
Caroline wil via de buurtverenigingen wel een flyer met de informatie voor de trainingen 
verspreiden. Deze zou dan in oktober plaats kunnen vinden. 
Wij dienen als Dorpsraad een standpunt in te nemen, wat betreft de verantwoordelijkheid 
en beheer van onze AED bij de kerk.  
Rob en René winnen hier informatie over in en maken dit morgen ook bespreekbaar tijdens 
het overleg met wethouder Rick Joosten.  

 

6 Mededelingen/ingekomen stukken  
        Geen mededelingen 
 

7     Stand van zaken, werving bestuursleden Dorpsraad Velp, update 
Zie welkom Jan, verder geen reacties van burgers. Suzanne heeft nog actief een 
jongvolwassene benaderd, maar deze bleek elke dinsdagavond bezet.  

 
8     Oud papier, update 

Er wordt via facebook een bericht verstuurd dat de container weer op vrijdagmiddag op het 
kerkplein staat. Verder is nog niets bekend over het verstrekken van de vergunning voor de 
inzameling van het oud papier.   
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9     Terugkoppeling bijeenkomst wijk en dorpsraden 3 april (Rene en Rob)  

Rene en Rob zijn hier geweest, de opkomst was matig. Jochem Jacobs was voorzitter 
en de gemeentesecretaris Arjan Peer was ook aanwezig. De onderwerpen zoals de 
processierups, het beheer van de AED en de welkomstborden stonden op de agenda. 
De notulen van deze bijeenkomst volgen nog via Jochem.  

 
10     Terugkoppeling Graveon/zorgcafé (Suzanne) 

Groencarrousel→ mensen die uit het arbeidsproces zijn, worden ingezet als vrijwilliger 
b.v.  op de nieuwe Hoeve in Schaijk om te helpen. Er wordt gekeken naar de 
mogelijkheden die iemand heeft en hier wordt naar gekeken. Er is een website met de 
adresgegevens van de bedrijven die hierin mee doen. De bedoeling is dat er ook 
informatie gedeeld wordt met elkaar. Susan blijft aanspreekpunt voor de Dorpsraad.  
 

11     Terugkoppeling bijeenkomst gebruikersplatform (Wendy en Robert)  
Vorige week is een bijeenkomst geweest van het gebruikersplatform. Wendy is uit het 
bestuur gestapt en “onze” Rob Meijs is vanuit de Dorpsraad in het bestuur van ONS 
Trefpunt gestapt.  
Er is gesproken over vrijwilligers, een online reserveringssysteem, de zaken rondom de 
aankomende verbouwing en subsidieregelingen. ONS Trefpunt is ook lid geworden van 
het Heft, waarbij veel gemeenschapsaccomodaties lid van zijn. De aankoop van de 
grond van de aanbouw laat op zich wachten, maar het bestuur is hier mee bezig. De 
destijds beraamde exploitatiebegroting van 2018 blijkt grotendeels behaald te zijn, wat 
een dik compliment voor het bestuur van ONS Trefpunt is. 
 

12        Aandragen bespreekpunten evaluatie wethouder groenomvorming en zelfbeheer 
 24 april (Rene en Rob) 
Met de nieuwe inrichting en werkzaamheden aan de bosschebaan zijn in verband met 
de omleidingen de bermen in verschillende straten in Velp kapot gereden. De gemeente 
heeft al overleg met de BAM om de reparatie aan en rondom de eerdere gelegde 
graskeien en de berm te repareren. Hans neemt dit nog op met Martijn Janssen van de 
gemeente Grave.  

13       Actiepunten 

Wendy Wendy gaat mensen benaderen om de letters en cijfers van de 
welkomstborden te achterhalen→ Marian en Hans zorgen voor 
www.dorpsraadvelp.nl op de borden en dit blijft permanent staan 

Suzanne/Wendy Gaan de oproep voor een nieuw Dorpsraadlid oppimpen voor 
emailbom→ is gebeurd 

Rene Aanvragen vergunning oud papier in Velp→is gebeurd 
Hans Neemt contact op met Martijn Janssen van gemeente grave over 

staat koeiepad→ moet nog en gaat dit nog doen. 
 Formulieren contractsubsidie: Rob heeft contact gehad met de 

gemeente, we gaan een aanvraag doen voor contractsubsidie van  
€ 2000,-  Voor 1 mei zal de contractsubsidie voor 2020 door Rob 
digitaal ingediend worden. Volgend jaar krijgen we de iDOP-
subsidie voor de laatste keer.  

14      Rondvraag 
Susan is betrokken bij de samenwerking met fysiotherapie en huisartsen wordt gekeken 
hoe we kunnen voorkomen dat ouderen kwetsbaar worden. 
Jan schuift volgende keer nog een keer aan.  

http://www.dorpsraadvelp.nl/


Dorpsraad Velp 2019 

 

 

15      Sluiting 

 
 
Actiepunten voor dinsdag 28 mei 2019 
 

Rob en Rene -Vragen na wat de consequenties zijn voor verzorgen van beheer AED en 
de trainingen. Rob vraagt na wat het onderhoud van een AED kost, op 
welke manier we dit gaan beheren en hoe we ons hierin als Dorpsraad 
opstellen.  

 -Notulen bijeenkomst wijk en dorpsraden 3 april 
Hans Contact Martijn Janssen, volgen reparatie bermen t.g.v. werkzaamheden 

bosschebaan. Velp 
Wendy en Hans Voorstel besteding iDOP-subsidie, ONS Trefpunt 
   

 
 


