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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum:           26 november 2019 

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

                         

Afwezig        Suzanne (later) 

 
 
Agenda 

1 Opening 
2  Notulen 29 oktober 2019 
3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

- Update organisatie Dancefeest ONS Trefpunt, bezwaar Dichterbij (Martin) 
-Stand van zaken Fittestdag (Jan) 
- Oud Papier, inzameling Dichterbij 
- Ontwikkeling terrein 
- Update welkomstborden (zie bijlage) 
-Terugkoppeling bijeenkomst wijk- en dorpsraden 
- Puberavond 

4 Laatste voorbereidingen bewonersavond donderdag 28 november 
5 Update AED 
6 Actiepunten 

    7    Rondvraag 
    8   Sluiting 
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1 Opening 
 

2  Notulen 29 oktober 2019 
Na een aantal aanpassingen worden deze goed gekeurd. 
 

3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
- Update organisatie Dancefeest ONS Trefpunt, bezwaar Dichterbij (Martin) 
Visie van Dichterbij is om zo normaal mogelijk te leven, daarom is destijds ook het 
terrein open gesteld. Bij lindenplein afsluiten en wegen die naar woonvoorzien- 
ingen leiden. Martin geeft aan dat hij verwacht dat dit goed komt, omdat de 
organisator van het Dancefeest ook meer dan bereid is om hierin mee te kijken.   
De integratie van de cliënten van Dichterbij is belangrijk, zodat wordt afgesproken 
dat Martin een emailadres aan levert van het secretariaat zodat deze in de 
emailbom opgenomen kan worden. Op deze manier krijgen de cliënten ook alle 
informatie mee, net als de andere inwoners van Velp. De vraag is om zo ver 
mogelijk van tevoren aan Dichterbij te laten weten indien er activiteiten zijn.  
 
- Ontwikkeling terrein Dichterbij  
Het ontwikkelings-/beleidsplan hierover is nog niet gereed voor communicatie met 
de omgeving. 
 
- Oud Papier, inzameling Dichterbij 
Er komt een gesprek met vertegenwoordiging van Dichterbij en de Dorpsraad 
(René en Jan) op 4 december van 16:00-17:00 uur in de beukenlaan 7.    
 
- Stand van zaken Fittestdag (Jan) 
Vorige week woensdag is de groep bij elkaar gekomen, degene van Sociom had 
zich ziek gemeld. De geplande datum is donderdag 16 april van 13:00-20:00 uur 
waarbij de activiteiten zijn door genomen. Het draaiboek van Zeeland is hierbij 
gevolgd, waarbij voor Velp een maximum van 60 deelnemers (vanaf 40 jaar) 
gedurende 1,5 uur is aangehouden. We willen ook de kleine stichtingen de 
gelegenheid geven om zich te presenteren op deze dag, d.m.v. folders. De 
vrijwilligers van de stands/circuit blijven hier ‘s avonds eten, op kosten van de 
Dorpsraad tot een maximum van € 150,-.  
 
- Update welkomstborden (zie bijlage) 
Een duidelijk verhaal van Jochem, waar geen vragen over zijn. De voorkeur voor 

de locatie van de welkomstborden is de huidige locatie.  
 
-Terugkoppeling bijeenkomst wijk- en dorpsraden 

 Punt 5→ bloembakken aan lantaarnpalen is een leuk idee. De gemeente wil dat  
 De dorpen en wijken meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen→         
kerndemocratie. Evert van Schoonhoven (voorzitter vereniging Kleine Kernen) 
heeft een spel ontwikkeld dat met onze Dorpsraad gespeeld kan worden. René 
zal ons hiervoor aanmelden bij hem. 
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- Puberavond 
Het is de bedoeling dat een toneelstuk wordt opgevoerd om de ouders van de 
pubers en de pubers zelf te bereiken. Wendy gaat inventariseren bij St. 
Jozefschool of er überhaupt animo is en koppelt dit terug.  
 

4 Laatste voorbereidingen bewonersavond donderdag 28 november 
Hans heeft een powerpoint gemaakt, waar we nog wat geschoven hebben met de 
agenda van de avond. Hij zal verder aangevuld en afgemaakt worden. Tijdens de 
bijeenkomst worden de inwoners ingelicht over van allerlei zaken. Er zal aan de 
inwoners worden gevraagd om zitting te nemen in de op te richten oud-
papiercommissie Velp. Het aanvraagformulier wat is ontwikkeld is te downloaden 
op de website.  
 

5 Update AED 
Er zijn slechts 2 personen aangemeld voor de AED-Reanimatie training. De 
training zal volgend jaar opnieuw aangeboden worden.  

 
6 Actiepunten voor bijeenkomst November 

 
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 opnieuw 
terug, er liggen 2 terugbelverzoeken 
 

7 Rondvraag 
- Rob/Wendy  

Er zal nog gekeken worden of er nog vrijwilligers bij het Trefpunt zijn die de 
training AED/Reanimatie nog willen volgen.  

- Daverveld heeft een inloopavond gehouden waar ongeveer 30 mensen 
aanwezig waren. Het duurt waarschijnlijk nog 2 jaar voordat de woningen er 
staan.  

 
8 Sluiting 
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Actiepunten voor 17 december  
 

Wendy, puberavond 
Wendy gaat inventariseren bij St. Jozefschool of er überhaupt animo is voor een 
voorlichting over groepsdruk, puberbrein en alcoholen koppelt dit terug 
 
Robert   
Gaat bij de gemeente regelen dat de opbrengsten van het oud papier verzamelen 
bij de Dorpsraad terecht komen→ komt de volgende keer opnieuw terug, er liggen 
2 terugbelverzoeken 
 

 
 


