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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum:           29 oktober 2019 

Aanwezig:      René, Wendy, Rob, Jan, Hans, Suzanne (later), Robert  

                         

Afwezig         Martin 

 
 
Agenda 

1 Opening 
2  Notulen 25 september 2019 
3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

-Terugkoppeling gesprek voorzitter Dorpsfeest Velp 
-Stand van zaken Fittestdag (Jan) 

4 Oud Papier, aanvraag subsidie  
5 Bespreekpunten bewonersavond donderdag 28 november 19:30 uur 
6 Terugkoppeling bijeenkomst gebruikersplatform 23 oktober 
7 Terugkoppeling bijeenkomst Dorpshart (Vetwei) Daverveld 
8 Actiepunten 

    9    Rondvraag 
   10 Sluiting 
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1 Opening 
 

2  Notulen 25 september 2019 
Na een aantal tekstuele aanpassingen worden de notulen goed gekeurd.  
 

3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
-Terugkoppeling gesprek voorzitter Dorpsfeest Velp 
Het was een positief gesprek met de delegatie van het bestuur van het 
Dorpsfeest. We hebben aangegeven dat we als Dorpsraad zoveel mogelijk in het 
hart van Velp willen organiseren, rondom het Trefpunt. Het bestuur houdt 
voorlopig vast om het Dorpsfeest op het oude terrein van het Trefpunt te houden. 
De stroomkasten van het huidige evenemententerrein worden aangepast i.v.m. 
een update.   
Er wordt aangegeven dat het terrein rondom het Trefpunt kleiner is dan het 
huidige evenemententerrein. De aankomende jaren zal het Dorpsfeest nog 
gehouden worden op het oude evenemententerrein. Daarnaast valt het op dat er 
signalen zijn dat er bezwaar vanuit Dichterbij komt voor de aankomende 
danceparty. In de aankomende week neemt René contact op met Martin S. om 
over bovenstaande met elkaar in gesprek te gaan.  
  
-Stand van zaken Fittestdag (Jan) 
Er is contact geweest met GGD en Sociom. Jan wacht op een nieuw 
contactpersoon vanuit de Sociom, waarna zaken verder uitgewerkt worden. 

  
4 Oud Papier, aanvraag subsidie  

Rob heeft een opzet gemaakt voor de verdeling van de opbrengst van het oud 
papier. Degene die al jaren bezig zijn geweest om de vergunning van het oud 
papier op naam te krijgen van de Dorpsraad, worden gevraagd om mee te 
denken hierover. Rene zal ze benaderen via de app. Deze opzet kan de 28e bij de 
bewonersbijeenkomst worden besproken.   
 

5 Bespreekpunten bewonersavond donderdag 28 november 19:30 uur 
- Informatie over de Fittestdag (Jan) 
- Ontwikkelingen ONS Trefpunt (Johan H.) 
- Ontwikkeling Dorpshart, Vetwei (Daverveld) 
- Ideeën en prioritering besteding oud papier en iDOP-gelden 
- Mededelingen, ontwikkelingen in Velp (glasvezel, welkomstborden, deelname 

AED, etc.…) 
- Gelegenheid tot het stellen van vragen aan wethouder 
De zaal is gereserveerd en bovenstaande onderwerpen worden besproken. Rene 
zal de wethouder en Arjan van Peer uitnodigen voor deze avond.  
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6 Terugkoppeling bijeenkomst gebruikersplatform 23 oktober 
In de bijeenkomst werd een terugkoppeling van de afgelopen periode gegeven. 
Voor uitgebreide informatie zie notulen gebruikersplatform.  
 

7 Terugkoppeling bijeenkomst Dorpshart (Vetwei) Daverveld 
Er is een gesprek geweest met een delegatie van de Dorpsraad en Daverveld.  
Op woensdag 13 november zal een inloopavond zijn van 19:00-20:00 uur in het 
Trefpunt zijn, waar burgers vragen kunnen stellen. Wij zijn geen partij omdat de 
plannen al rond zijn en wij hier geen invloed op hebben.  
 

8 Actiepunten 
Robert  Gaat bij de gemeente regelen dat de opbrengsten van het oud 

papier verzamelen bij de Dorpsraad terecht komen→ komt de 
volgende keer terug 

Hans Vrachtwagens de Eek→Dit komt terug als Hans de volgende keer 
weer aanwezig is→Herman Verstegen heeft gesprek gehad met de 
wethouder en de nieuwe eigenaar van de nieuwe Elft. De 
gemeente heeft toegezegd dat ze parkeerverboden gaan plaatsen 
rondom de nieuwe Elft. Herman is hier positief over en ze zijn zelf 
in gesprek met de wethouder.  

Wendy Voorlichtingsavond Puberavond→Wendy gaat contact met de 
basisschool zoeken om te polsen of er behoefte is→komt volgende 
keer terug 

Rob Rob gaat de subsidieaanvraagformulieren gebruiksvriendelijker 
maken→Bij deze wordt dit format aanvraagformulier goedgekeurd 
en op de website geplaatst.  

René  AED-cursus Jocko→Hans zal een bericht plaatsen 
 

 
9 Rondvraag 

Geen vragen voor de rondvraag 
 

   10  Sluiting 
 
 
Actiepunten voor bijeenkomst oktober 
 
Rene Nodigt wethouder en Arjan van Peer uit voor bewonersbijeenkomst op 28 

november 
In de aankomende week neemt René contact op met Martin S. om over 
bovenstaande met elkaar in gesprek te gaan. 
Initiatiefnemers vergunning oud papier→ Rene zal ze benaderen om mee 
te denken over het opgestelde voorstel van Rob 

Robert  Gaat bij de gemeente regelen dat de opbrengsten van het oud papier 
verzamelen bij de Dorpsraad terecht komen→ komt de volgende keer 
terug 


