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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum           Dinsdag 28 januari 2020 

Aanwezig        René, Jan, Hans, Suzanne, Robert  

                         

Afwezig           Rob, Wendy, Martin 

 
 
Agenda 

1 Opening 
2  Notulen 17 december 2019 
3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

- Reactie gemeente onderhoud belevingsbrief 
- Verspreiding Gemeentegids 
- Oud Papier 
- Update financiën AED  
- Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
- Terugblik spel Kleine Kernen 14 januari 2020 
- Uitnodiging meedenksessie gemeente grave 4 februari 2020 

4 Steunen en Vlaggen lantaarnpalen 
5 Nieuwe gebruikersovereenkomst Dorpsraad voor ONS Trefpunt 
6 Organisatie WK ONS Trefpunt  
7 Stand van zaken Fittestdag in relatie tot organisatie Grave (Jan & Suzanne) 
8 Actiepunten 17 december 

    9    Rondvraag 
  10    Sluiting 
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Agenda 

1 Opening 
 

2  Notulen 17 december 2019 
Na een tekstuele aanpassing wordt deze goed gekeurd. 
 

3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
- Reactie gemeente onderhoud belevingsbrief 
We hebben deze brief ter kennisgeving aangenomen, verdere actie is niet vereist.  
 
- Verspreiding Gemeentegids 
Er zijn signalen dat de gemeentegids niet overal is bezorgd in Velp. René heeft 
Arjan van Peer een email gestuurd hierover. Hij gaat dit oppakken en actie 
uitzetten waar nodig.  
 
- Oud Papier  
Komt volgende maand terug op de agenda, zodat we kunnen kijken hoe we deze 
gelden eerlijk kunnen besteden binnen Velp.  
  
- Update financiën AED  
We hebben opnieuw een bedrag gekregen vanuit de gemeente. Dit komt de 
volgende keer op de agenda i.v.m. afwezigheid Rob. 
 
- Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
Jan en Rob zijn geweest, er was een goede sfeer.  
 
- Terugblik spel Kleine Kernen 14 januari 2020 
Het was een enerverende avond waarop verschillende onderwerpen aan bod zijn 
geweest. Wat we opgehaald hebben is dat we de kleine kernen meer kunnen 
raadplegen en vragen om over Velpse vraagstukken mee te denken met ons.  
 
- Uitnodiging meedenksessie gemeente grave 4 februari 2020 
Jan en René zal deze sessie vanuit de Dorpsraad bijwonen.  
 

4 Steunen en Vlaggen lantaarnpalen 
Er zijn nieuwe lantaarnpalen geplaatst, waarbij de steunen met de “oude 
lantaarnpalen” afgevoerd zijn. Destijds zijn deze door de SVB aangeschaft. We 
zullen vanuit de Dorpsraad een email sturen naar Arjan van Peer en vragen of ze 
deze willen vervangen. René neemt contact op met Wim Brands om samen te 
kijken hoe we reservevlaggen kunnen aanschaffen. 
 

5 Nieuwe gebruikersovereenkomst Dorpsraad voor ONS Trefpunt 
Dit wordt de volgende keer besproken, in verband met afwezigheid van Rob.  
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6 Organisatie WK ONS Trefpunt  
In 2012 heeft de Dorpsraad samen met SCV’58 een WK-festival georganiseerd. 
De opbrengsten hiervan, 418 euro zijn met toestemming van de voorzitter SCV 
’58 terug gevloeid naar de reserves van de Dorpsraad. Indien de avonden in ONS 
Trefpunt worden georganiseerd, kan er gebruik gemaakt worden van 
voorgenoemd bedrag.  
 

7 Stand van zaken Fittestdag in relatie tot organisatie Grave (Jan & Suzanne) 
Vanuit de gemeente heeft de GGD de opdracht gegeven voor een vitaliteitstest. 
De vitaliteitsdag is een andere test dan die bij de fittestdag. Deze test wordt in het 
voorjaar van 2020 georganiseerd. Hierdoor wordt de fittestdag in Velp naar het 
najaar van 2020 geplaatst. Op 11 maart is een nieuwe afspraak met de GGD met 
Jan en Susan. 
 

8 Actiepunten 17 december 
Robert  -vraagt bij Perry Janssen na of de container op donderdagochtend 

geplaatst kan worden i.p.v. donderdagavond→we bekijken nog even wat 
de mensen van Dichterbij ophalen en naar de eigen container van 
Dichterbij brengt.  

  -agendarooster maken voor 2020-> is gebeurd. 
-er zal een reminder door Robert verstuurd worden naar Arjan van Peer 
over de vragen die aan Ben Peters zijn gesteld.--> is gebeurd, nog geen 
reactie 
- er zal een email worden gestuurd naar de voorzitters van de 
buurtverenigingen waarin wordt gemeld dat deze mededelingen binnen 2 
dagen na de 4e dinsdag van de maand wordt gecommuniceerd.-->is nog 
niet gebeurd, in verband met voortschrijdend inzicht, dit komt de volgende 
keer terug, bij aanwezigheid Wendy 

 
Wendy  -Wendy gaat inventariseren bij St. Jozefschool of er überhaupt animo is  

voor een voorlichting over groepsdruk, puberbrein en alcohol en koppelt 
dit terug→ komt de volgende keer terug wegens afwezigheid Wendy. 
-Puberavond → als deze avond wordt georganiseerd door de Dorpsraad, 
zijn er geen kosten aan verbonden vanuit de GGD. Wendy zal dit 
opnemen met de GGD, zodat we dit ook breder kunnen gaan trekken in 
Velp. →komt de volgende keer terug wegens afwezigheid Wendy. 

 
    9    Rondvraag 

Jan -Vraagt zich af of er behoefte is bij de Velpenaren aan een 
maandkwartaalblad, voorbeeld Reek, waar informatie over Velp en de 
laatste nieuwtjes in staan. Het doel hiervan zou zijn om als Dorpsraad 
meer zichtbaar te zijn. Een ieder denkt hierover na en dit komt de 
volgende keer als agendapunt terug.  

 -Jan zit in de commissie (Jan zit hier in vanuit Velp) voor de 
stimuleringssubsidie. Het is wellicht de moeite waard om te kijken wat 
hierin de mogelijkheden zijn. We nemen dit mee en gaan de mensen die 
een activiteit willen organiseren in contact brengen met deze commissie.  
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Rene -Er komen 3 nieuwe welkomstborden, de vraag is wat er met de oude 
moet gebeuren. Jochem heeft het idee om de welkomstborden op de 
nieuwe rotonde te plaatsen. Dit komt de volgende keer terug op de 
agenda.  

 -Het lijkt verstandig om te communiceren dat de aanvraag voor aanspraak 
op de stimuleringssubsidie minstens 6 weken van tevoren wordt 
aangevraagd.  

 
    10   Sluiting 

 
 

Actiepunten voor 18 februari 2020 
 
René steunen en vlaggen→René neemt contact op met Wim Brands om samen 

te kijken hoe we reservevlaggen kunnen regelen. 
Jan Jan vraagt Andre van Schie of hij in februari de kascontrole voor de 

Dorpsraad wil doen 
 
 
 
 
Voor agenda 18 februari 2020 

- Besteding gelden oud papier 
- Update financiën AED 
- Nieuwe gebruikersovereenkomst Dorpsraad voor ONS Trefpunt 
- Mededelingen naar buurtverenigingen 
- Doel oude welkomstborden 
- Behoefte aan informatieblad 

 


