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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum:           27 augustus  2019 

Aanwezig:      Rene, Wendy, Rob, Suzanne, Hans, Jan, Robert  

                        Gast: Martin Scheerder 

Afwezig          

 
Agenda 

1 Opening, welkom Martin Scheerder (Dichterbij) 
2 Goedkeuring agenda 
3    Notulen 16 juli 2019 
4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
5    Oud papier, stand van zaken 
6 AED, onderhoud en cursus (Rene en Rob) 

    7    Actiepunten 
    8  Rondvraag 
    9 Sluiting 
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1 Opening, welkom Martin Scheerders 

Martin is sinds oktober 2018  manager bij Dichterbij locatie Velp en zal de eerste 
3 maanden aanschuiven bij onze bijeenkomsten. Daarna zal hij op regelmatige 
basis aansluiten en sowieso op afroep.  
Martin geeft aan dat Dichterbij begin vorig jaar de keuze heeft gemaakt om zich 
eerst te richten op de zorg voor de cliënten. De activiteiten (Jumbo/camping/ 
ontwikkelingen terrein) zijn on hold gezet en er wordt nu meer gekeken naar de 
wensen van de bewoners. Dichterbij heeft in de regio’s waarin cliënten worden 
opgevangen, nog geen keuze gemaakt op welke locatie welke cliënten komen te 
wonen. De locaties werden gezien als een resultaatverantwoordelijke eenheid 
waarin alle zorg geleverd zou moeten kunnen worden. De verwachting is dat in 
oktober een masterplan gepresenteerd wordt aan het bestuur van Dichterbij. 
 

2 Goedkeuring agenda 
 

3 Notulen 16 juli 2019 
 

4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
- Waarschuwingsbrief 5g→ Elize Nijmegen heeft namens een organisatie een 

email gestuurd over de gezondheidsrisico. Wij nemen deze informatie ter 
kennisgeving aan, maar vertrouwen erop dat landelijk de benodigde 
veiligheidsmaatregelen genomen worden, indien nodig.  

- Uitnodiging participatie herdenking manifestatie 20 september→ wordt ter 
kennisgeving aangenomen 

- Aankondiging concert Tour of Freedom→ wordt ter kennisgeving aangenomen 
- Enquête zorgondernemers Grave→Suzanne vult deze vanuit de Dorpsraad in, 

Robert stuurt email hierover.  
- GGD, Fittestdag, email Emine Bolat→ Vanuit de Dorpraad zal Suzanne en 

Jan in gesprek met de GGD en Sociom om te kijken hoe deze dag te 
organiseren. Suzanne  

 
5 Oud papier, stand van zaken 

Er is een email gestuurd naar mevrouw Schoenmaker om te vragen naar de 
stand van zaken. De laatste communicatie dateert van 3 juli 2019. 
 

 
6 AED, onderhoud en cursus (Rene en Rob) 

De AED is eigendom van de gemeente. Het onderhoudscontract van deze AED’s 
zijn ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente zal ook de 
AED’s vervangen en voor een onderhoudscontract zorgen. Het bedrag wat wij 
hebben ontvangen van de gemeente, hebben we nu vrij te besteden.  
Vanuit Dichterbij worden mensen getraind voor het bedienen van een AED. We 
kunnen kijken in de toekomst of we hierin meer kunnen samen werken met 
Dichterbij.  
René heeft contact gehad met Jakko van buurtvereniging het Estersveld, die 
interesse heeft om samen in een training AED op te trekken.  
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7 Actiepunten voor bijeenkomst 27 augustus 

• Suzanne  
Suzanne belt met Suzanne Heezen die de buurtvereniging een email heeft 
gestuurd over bestrijding eikenprocessierups→Er staat op 5 september 
een afspraak met Suzanne Heezen en Suzanne, zij gaat kijken wat ze 
hierin kan doen. Wij vinden dat de gemeente hier verantwoordelijk voor is 
en kunnen haar in verbinding brengen met de juiste personen.   

 

• Rob gaat kijken bij andere wijk- en dorpsraden hoe zij het met de AED 
hebben georganiseerd. AED in Hei?--> door de informatie bij punt 6 is dit 
punt achterhaald; de gemeente is aan zet.    

 
 

8 Rondvraag 
Hans Voorstel voor een bewonersavond in november waarmee we in gesprek 

willen over besteding van de iDOP-subsidie en de mogelijke opbrengsten 
van de inzameling van het oud papier. 

 
9 Sluiting 

 
 
 
 
Actiepunten voor bijeenkomst september  
 
Robert Stuurt email naar Wilma Schoenmaker voor vergunning van oud papier.  

Stuurt email naar Graveon dat Suzanne onze vertegenwoordiger vanuit de 
Dorpsraad is. 

 
Rene Benaderd Martin Scheerder over mogelijkheden feesten bij grasveld naast 

Trefpunt 
 
 GGD, Fittestdag, email Emine Bolat→ Vanuit de Dorpsraad zal Suzanne 

en Jan in gesprek met de GGD en Sociom om te kijken hoe deze dag te 
organiseren. Suzanne  

 


