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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum:           25 september 2019 

Aanwezig:      René, Wendy, Rob, Martin, Jan, Robert  

                         

Afwezig         Suzanne, Hans 

 
Agenda 

1 Opening 
2  Notulen 27 augustus 2019 
3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
4  Stand van zaken Fittestdag (Jan) 
5  Aanvraag financiële bijdrage Oktoberfest (zie aanvraag emailbijlage) 
6 Overzetten budgetten stichting Folkloristische festiviteiten + financiële 

 potjes voor lokale initiatieven 
7 AED-cursus (René) 

    8    Actiepunten 
    9  Rondvraag 
   10 Sluiting 
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1 Opening 
 

2 Notulen 27 augustus 2019 
 

3 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
- Vergunning inzameling oud papier gemeente Grave 
Robert gaat bij de gemeente regelen dat de opbrengsten bij de Dorpsraad terecht 
komen. De volgende keer komt dit terug op de agenda. Naar het voorstel van 
Hans gaan we in november een bewonersavond organiseren. Rene zal Marcel 
van Haren, Piet van Thiel en Andre van de Schie inlichten, daar zij de aanjagers 
zijn geweest voor  
- Vrachtwagens de Eek 
Dit komt terug als Hans de volgende bijeenkomst weer aanwezig is.  
- Voorlichtingsavond Puberavond 
Wendy gaat contact met de basisschool zoeken om te polsen of er behoefte is en 
of we hier samen in op kunnen trekken.   
- Uitnodiging werkbezoek Brabantse leegstand, provincie 
Wordt ter kennisneming aangenomen  
- Overleg processierups, Suzanne Heezen 
Suzanne v. K heeft een gesprek gehad met Suzanne Heezen. Suzanne heeft het 
voorstel gedaan om eerst een “oproepje” op te stellen die wij via onze web/FB-
pagina kunnen verspreiden om zo de omvang van de overlast en het animo voor 
een werkgroepje te kunnen peilen. Dit stuurt ze naar Suzanne v. K, waarna we 
bekijken hoe we dit verder kunnen ondersteunen.  
- Uitnodiging overleg Daverveld woonprojecten afbouw dorpshart Velp (Vetwei) 
Gezien zijn betrokkenheid uit het verleden zal Hans contact opnemen met Jan ten 
Broeke en vragen of hij hierin mee wil denken.  
 

4 Stand van zaken Fittestdag (Jan) 
Er is afgesproken dat eerst een overleg gepland worden met Sociom en GGD. 
Een eerder gemaakte afspraak eind september kon helaas niet doorgaan. Jan 
komt hier de volgende keer op terug.  
 

5  Aanvraag financiële bijdrage Oktoberfest (zie aanvraag emailbijlage) 
Er is een garantstelling gevraagd van € 300,- voor het oktoberfest, wat bij deze 
wordt toegezegd. Rob gaat de aanvraagformulieren gebruiksvriendelijker maken. 
 

    6    Overzetten budgetten stichting Folkloristische festiviteiten + financiële 
 potjes voor lokale initiatieven 
Jochem Jacob heeft als penningmeester van bovengenoemde stichting de vraag 
gesteld of de gelden onder gebracht kunnen worden onder de Dorpsraad. Wij 
nemen het standpunt in dat we dit niet wenselijk vinden, maar willen wel mee 
denken hierin.  
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     7 AED-cursus (René) 
Jocko Wittenaar heeft namens de Wijkraad Estersveld-de Stoof een voorstel 
gedaan om gezamenlijk met alle wijkraden de AED-training te organiseren. Hij 
heeft dit met Caroline vd Wiel (organiseren training) door gesproken.  
René heeft aan Jocko door gegeven dat wij de training graag in ONS Trefpunt 
willen houden. Dit wordt nog teruggekoppeld aan René. 

 
 

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

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

 
Rene René benaderd Martin Scheerder over mogelijkheden feesten bij grasveld 

naast Trefpunt→ Rene heeft een email gestuurd naar Antal om de 
mogelijkheid te bespreken om het dorpsfeest op het grasveld te mogen 
houden. Hij heeft mondeling akkoord gegeven hiervoor. René en Rob 
gaan langs bij Willie van Dinther, die als voorzitter van stichting Velpse 
Kermis benaderd kan worden over de locatie. Rob maakt een afspraak 
met Willie.  

 
Suzanne 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  

 
Hans Bespreekpunten voor de bewonersavond in november; 
  -Verdeling opbrengst Oud papier 
  -Ontwikkelingen ONS Trefpunt 
  -Fittestdag  
  -Promoten van ONS Trefpunt 
  -iDOP- en contractsubsidie, verdeling gelden.  

René zal in de klankbordapp van de Dorpsraad de vraag stellen of 
mensen bespreekpunten/onderwerpen aan willen leveren voor deze 
avond.  

 
    9  Rondvraag 

René  We hadden met het bestuur van ONS Trefpunt afgesproken dat we voor 
de grote vakantie een vergadering zouden beleggen. Doordat Rob nu in 
het bestuur zit, komt de informatie van hem terug in de Dorpsraad. Dit 
komt elk maand als vast punt terug op de agenda.  

 Voor de bewonersbijeenkomst wordt dit jaar donderdag 28 november 
gereserveerd, van 19:30-22:30 uur in ONS Trefpunt. 

 
   10 Sluiting 
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Actiepunten voor bijeenkomst oktober 
Robert  Gaat bij de gemeente regelen dat de opbrengsten van het oud 

papier verzamelen bij de Dorpsraad terecht komen  
Hans Vrachtwagens de Eek→Dit komt terug als Hans de volgende keer 

weer aanwezig is.  
Wendy Voorlichtingsavond Puberavond→Wendy gaat contact met de 

basisschool zoeken om te polsen of er behoefte is.         
Rob Rob gaat de subsidieaanvraagformulieren gebruiksvriendelijker 

maken en een opzet voor de verdeling van de oud-
papieropbrengsten maken 

René AED-cursus Jocko 


