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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum:           16 juli  2019 

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

                        Gast: Evelien Specken GGD 

Afwezig          Rene 

 
Agenda 

1 Opening 
2 Welkom Evelien Specken GGD; organiseren fittestdag in Velp 
3 Goedkeuring agenda 
4    Notulen 25 juni 2019 
5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

 Enquête subsidiestelsel 
6    Behandeling aanvraag financiële bijdrage Dorpsfeest (bijlage Willie van 

Dinther) 
7 Oud papier, stand van zaken 
8 Bestrijding Eikenprocessierups 2020 (zie bijlage) 
9 AED, onderhoud en cursus (Rene en Rob) 

   10 iDOP-bijdrage ONS Trefpunt 
   11    Actiepunten 
   12  Rondvraag 
   13 Sluiting 
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1 Opening 
 

2 Welkom Evelien Specken GGD; organiseren fittestdag in Velp 
 
Evelien legt uit dat een doel van de fittestdag is om mensen bewust te maken 
van hun gezondheid. Het is belangrijk dat bij de bekendmaking van de dag goed 
wordt gekeken op welke manier en door welke organisatie er gecommuniceerd 
wordt. Als de partners bekend zijn, komen de logo’s van de partners op de 
uitnodiging. 
Daarnaast is het verbinden van de organisaties met de Velpse burger ook een 
doel op zich. Je dient van tevoren vast te leggen welke status je aan het resultaat 
van de test op een fittestdag wil verbinden. 
 
Na binnenkomst wordt een kwartier voor de start een tafel ingericht waar mensen 
de vragenlijst in kunnen vullen. Daarna worden ze per tweetal ingedeeld bij een 
station (bv Steunpunt Mantelzorg, Sociom, diëtiste, fysiotherapeut, audioloog, 
opticien, thuiszorgorganisaties, GGD). Als deelnemer doorloop je uiteindelijk alle 
stations.  
Emine Bolat vanuit de GGD bekijkt met elke deelnemer de resultaten aan de 
hand van “het spinnenweb van de positieve gezondheid”. De groepsresultaten 
worden hierna door haar geïnventariseerd in een factsheet, die vervolgens wordt 
met de werkgroep en de gemeente wordt gedeeld. 
 
Het is belangrijk om te bekijken welke doelgroep je gaat benaderen; 55+ of ? 
Hoe ziet de bevolking in Velp eruit. Met het oog op de AVG mag de gemeente 
wel adressen aanschrijven, geen personen. In verband met het soepel verlopen 
van de organisatie, is het wijs om niet meer dan 60 mensen per dag uit te 
nodigen, maar waarschijnlijk komen we hier niet aan.  
Susanne vraagt zich af hoe om te gaan met b.v. een uitslag van een onderzoek 
met een hoge bloeddruk, die zich dan druk maken dat er iets niet goed is met de 
gezondheid. Dit dient goed begeleid te worden.  
 
Er ligt een draaiboek klaar, waarbij je een werkgroep nodig hebt. Emine zou mee 
kunnen denken hierin, waarbij ook Sociom een belangrijke netwerkpartner is  
Bij het nadenken over welke dag met de nodige voorbereiding, lijkt ons een 
woensdag in februari 2020 een goed tijdstip.  

 
We benaderen Emine Bolat, na onze bespreking van dit punt in de dorpsraad in 
augustus, waarbij we de werkgroep samen stellen.  
 

3 Goedkeuring agenda 
 

4 Notulen 25 juni 2019 
Met een aantal tekstuele aanpassingen worden deze goed gekeurd.  
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5 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

Enquête subsidiestelsel→ Hans en Rob vullen de enquête samen in. 
 

6 Behandeling aanvraag financiële bijdrage Dorpsfeest (bijlage Willie van 
Dinther) 
De aanvraag voor de benodigdheden van het Dorpsfeest, die nu 3 dagen duurt, 
bestaat uit een garantstelling van € 500,-  
We besluiten dat we in verband met de nieuwe opzet van het Dorpsfeest 
eenmalig een uitzondering maken door een garantstelling van € 500,- 
beschikbaar te stellen. Indien ze hierop aanspraak willen maken, is een  
exploitatiebegroting van het evenement vereist.  
 

7 Oud papier, stand van zaken 
De vergunning voor het plaatsen van de container op het kerkplein door de 
gemeente en de toestemming van het kerkbestuur van Velp voor het plaatsen 
hiervan op het kerkplein, is binnen. De behandeling van de aanvraag voor de 
vergunning voor het inzamelen van het oud-papier kan nu behandeld worden. De 
communicatie loopt via Robert en Wilma Schoenmakers/Arjan Peer van de 
gemeente Grave.  
 

8 Bestrijding Eikenprocessierups 2020 (zie bijlage) 
Suzanne belt met Suzanne Heezen die de buurtvereniging een email heeft 
gestuurd met een idee om met zijn allen de eikenprocessierups te bestrijden 
d.m.v. het stimuleren van de habitat van vogels. Het idee is om iets met de IVN te 
regelen, Suzanne pakt dit op.   
 

9 AED, onderhoud en cursus (Rene en Rob) 
Rob is bij Sonja Burghouts geweest en hij heeft alle documenten gekregen van 
het beheer en onderhoud van de AED.  
De gemeente is eigenaar van de AED’s en het huidige onderhoudscontract met 
Medisol. In februari 2020 loopt dit contract af voor het beheer en onderhoud.  
Er zijn ook andere mogelijkheden, maar door hetgeen wat er is aangegeven door 
de gebruikers, is een offerte door Medisol opgesteld. Het jaarlijks onderhoud kost 
ongeveer € 125,- per AED. Rob gaat kijken bij andere wijk- en dorpsraden hoe ze 
dit hebben georganiseerd.  

 
10 iDOP-bijdrage ONS Trefpunt 

Op initiatief van de dartclub hebben vrijwilligers een prachtige achterwand in het 
Trefpunt gemaakt. De kosten van het materiaal zijn door ONS Trefpunt betaald. 
We besluiten dat dit vanuit de iDOP-subsidie betaald wordt.  

 
11 Actiepunten 

Rene en Rob AED, onderhoud en cursus  zie punt 9 
Marian       zie punt 9, neemt Rob mee 
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Robert Fittestdag, uitnodiging Emine 
Bolat van de GGD→puntv2 

 
 

12 Rondvraag 
 

 
    13 Sluiting 
 

 
 

 
    

 
Actiepunten voor bijeenkomst 27 augustus 
 
Suzanne Suzanne belt met Suzanne Heezen die de buurtvereniging een 

email heeft gestuurd over bestrijding eikenprocessierups 
 
Rob Rob gaat kijken bij andere wijk- en dorpsraden hoe ze de AED 

hebben georganiseerd. AED in Hei? 
 
 


