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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                           

 

Datum:           28 mei 2019 

Aanwezig:      René, Marian, Rob, Suzanne, Wendy, Hans, Robert (afwezig) 

Gasten:          Jan van Thiel 

 
Agenda 

1. Opening 
2. Goedkeuring agenda 
3.   Notulen 23 april 2019 
4.   Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
5.   Terugkoppeling gesprek wethouder groenomvorming en zelfbeheer 24 april (Rene 

en Rob) 
6.   Aanvraag subsidie Han-studenten voor bijdrage buitenspeeldag 
7.   Vraag Herman Verstegen, opnieuw overlast vrachtwagens de Eek/de Elft 
8.   Actiepunten 
9.   Rondvraag 

 
 
1     Opening   
       Robert afwezig. 

 
2     Goedkeuring agenda 
 Wordt goed gekeurd. 
 
3      Notulen 23 april 2019 

Met een enkele tekstuele aanpassingen worden deze goed gekeurd.  
 
4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
 

- Verzoek Zandkruiers voor werving dansgarde op Facebook 
Wendy heeft het verzoek op Facebook geplaatst. 
 

- Verzoek studenten HAN voor bijdrage aan buitenspeeldag 2019 op 12 juni a.s. 
Er blijken voldoende geldschieters uit info van Wendy; o.a. van Dichterbij en Stichting 
Folkloristische Activiteiten is reeds een bijdrage verstrekt. Hoewel het initiatief door de 
Dorpsraad wordt toegejuicht zal Dorpsraad geen bijdrage leveren omdat er voldoende 
dekking is. Bovendien is geen begroting aangeleverd. René meldt dit bij Robert: geen 
bijdrage DRV vanwege voldoende sponsoren, tenzij er onvoldoende budget blijkt, dan 
wil de DRV garant staan voor maximaal € 150,-- (evenals voorgaande jaren). 

        
5    Terugkoppeling gesprek wethouder Rick Joosten over groenomvorming en 

zelfbeheer 24 april (Rene en Rob) 
  
Het overleg voelde als een verplichte evaluatie. Boodschap van de gemeente was om 
zelfbeheer bij Velp neer te leggen.  
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Daar is echter weinig animo voor vanuit het dorp en dat is hen ook zo meegedeeld. Gemeente 
komt nog met een reactie over (frequentie) snoeien haag in Tolschestraat.  
 
Verder aandacht gevraagd voor bestrijding eikenprocessierups: gemeente is daar volop mee 
bezig. Zie onder andere artikelen in Graafsche Courant en Arena.  
Probleem van kapot gereden bermen op omleidingsroutes N324: gemeente gaf aan dat dit 
acuut opgelost wordt. Tot op heden nog geen reactie (ook niet op de mail van Hans aan Arjan 
van Peer d.d. 24 april 2019). Tactiek is om in dergelijke gevallen met meer personen via Fixi 
app te gaan melden.  
 
6 Aanvraag subsidie Han-studenten voor bijdrage voor buitenspeeldag 
        Zie onder mededelingen. 
 
7     Vraag Herman Verstegen, opnieuw overlast vrachtwagens de Eek/de Elft  
 
Geparkeerde vrachtwagens bij de Eek/Elft zorgen voor overlast in omgeving en 
verkeersonveiligheid voor met name fietsers. René vraag aan Herman wat hij concreet van de 
dorpsraad verwacht, want uit de mailwisseling blijkt dat een afvaardiging van aanwonenden al in 
gesprek is met wethouder Peters en een verkeerskundige van de gemeente. 
 
8     Actiepunten (23 april 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. AED: Rob heeft e.e.a. nader 
onderzocht op locatie.  
 
Rob: Onderhoud AED wordt door diverse bedrijven geleverd in verschillende vormen. 
Meest volledig pakket onderhoud kost € 200,- per jaar. Bedrijf doet eerst 0-meting om 
vervolgens onderhoudsplan te leveren.  
 
Vervolgacties (volgende vergadering): 

- René legt contact met Jacco om cursussen AED gezamenlijk op te pakken. 
- Rob neemt contact op met Sonja Burghouts m.b.t. onderhoud AED. 
- Hans vraagt Jack over onderhoud AED in het verleden.  

 
 
Hans Contact Martijn Janssen / Arjan van Peer, m.b.t  reparatie bermen t.g.v. 

werkzaamheden N324 Bosschebaan. Op 28 mei jl. andermaal een mail 
verstuurd vanwege het uitblijven van een reactie. 

 
Rob en Hans Voorstel besteding iDOP-subsidie, ONS Trefpunt 
 
Het verzoek aan de Stichting Ons Trefpunt is om een formele aanvraag inclusief raming / 
facturen bij de Dorpsraad in te dienen om een reservering te doen vanuit iDOP Velp. 
Dartborden zijn inmiddels geplaatst. Voor spiegelwanden zijn offertes aangevraagd, 
daarnaast zal tevens een subsidie worden aangevraagd bij het Oranjefonds. 
 
Mail over vergadering wijk en dorpsraden: geen nieuws. 
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9     Rondvraag  

 
- Dorpsfeest: is op 23 – 25 augustus 2019. 
- Oud Papier: vanaf mei komt de laatste vrijdag van de maand als vanouds een 

container op het Kerkplein. De vergunning is echter nog niet verleend; via de 
gemeente opnieuw vragen wat de status is. Over een bestemming van de 
opbrengsten wordt nog nagedacht. 

- Zorgcoöperatie: uit de eerder gehouden enquête blijkt dat er behoefte is aan sociale 
contacten onder ouderen.  De KBO-soos elke woensdagmiddag in “Ons Trefpunt” is 
hiervoor een uitstekende gelegenheid. Jan maakt tekstvoorstel en levert dit aan bij 
Wendy voor plaatsing op de website / Facebook).  

- Jan van Thiel is per heden bestuurslid voor zijn achterban “ouderen”. Marian blijft in 
de dorpsraad namens De Hei. 

- Vanwege sluiting Trefpunt is het voorstel de vergadering van 23 juli te verplaatsen 
naar 16 juli. 

 
10      Sluiting 
  
 
Actiepunten voor volgende vergadering 25 juni 2019 
 
 

Rob en Rene Reactie op verzoek HAN-studenten m.b.t. bijdrage buitenspeeldag. 
 

Rene contact leggen met Jacco om cursussen AED gezamenlijk op te 
pakken. 

 
Hans Herinnering aan Martijn Janssen/ Arjan van Peer m.b.t. reparatie bermen 

t.g.v. werkzaamheden N324 Bosschebaan. 
 

Rob en Hans Rob neemt contact op met Sonja Burghouts over onderhoud AED / Hans 
vraagt Jack over onderhoudsafspraken uit verleden. 
 
Voorstel besteding iDOP-subsidie voor “ONS Trefpunt” via formeel 
aanvraagformulier indienen bij Dorpsraad 

   
 
 
 

   
 
 


