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Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum:           25 juni 2019 

Aanwezig:      Marian, Suzanne, Hans, Jan, Robert 

Afwezig          Rene, Wendy, Rob 

 
Agenda 

1 Opening 
2 Goedkeuring agenda 
3    Notulen 28 mei 2019 
4    Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
5    Aanvraag financiële bijdrage Dorpsfeest (Willie van Dinther) 
6 Fittestdag (Jan en Suzanne) 
7    Oud papier, stand van zaken 
8 AED, onderhoud en cursus 
9    Actiepunten 
10  Rondvraag 
11 Sluiting 

 
 
1     Opening   
       Rene is afwezig 

 
2     Goedkeuring agenda 
 Bij deze.. 
  
3     Notulen 28 mei 2019  
       Met een aantal tekstuele aanpassing worden de notulen goed gekeurd 
 
4 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

- Marian geeft aan dat ze wil stoppen met deelname in het bestuur van de 
Dorpsraad. Marian wil wel in een klankbordgroep deelnemen. Dit vinden we 
allemaal een goed idee. We gaan dit binnen de buurtverenigingen uitzetten en 
deze oprichten. De dank aan Marian is groot.  

- Jan heeft een opzet gemaakt voor de soosmiddag voor 55+, die op facebook 
wordt geplaatst. Jan stuurt hem naar Suzanne zodat deze hem kan plaatsen op 
facebook. 
 

5     Aanvraag financiële bijdrage Dorpsfeest (Willie van Dinther) 
Aan Willie is de volgende email verstuurd: .Vanaf 2018 werken we met een 
aanvraagformulier voor garantstelling van dorpsactiviteiten, waaronder het 
Dorpsfeest valt.  



2 

 

Op de website van de Dorpsraad staan dit formulier + toelichting dat je kunt 
gebruiken.  
Als je dit aanvraagformulier voor 10 juli naar mij op stuurt, kunnen we jullie 
aanvraag in onze vergadering van de Dorpsraad op 16 juli behandelen, waarna we 
je berichten. Veel succes met dit evenement, we hebben de eerste positieve 
signalen hierover al gehoord.  

 
6     Fittestdag (Jan en Suzanne) 

De geluiden hierover zijn positief, we nodigen Emine Bolat van de GGD uit op 16 

juli, zodat zij uit kan leggen wat de bedoeling is.  

         
7     Oud papier, stand van zaken 

Er moet nog een objectvergunning ingediend worden, deze wordt vandaag 
opgestuurd naar de gemeente. De toestemming voor het plaatsen van de container 
op kerkgrond is gevraagd, hierop is nog geen antwoord. De vergunning voor het 
verzamelen van oud papier is aangevraagd bij de gemeente en zal behandeld 
worden zodra bovenstaande toestemmingen binnen zijn.   
In oktober zal een bijeenkomst voor alle bewoners worden georganiseerd, waarin 
dit onderwerp besproken en een voorstel getoetst zal worden.  

 
8     AED, onderhoud en cursus 

Rob heeft het één en ander uitgezocht; Op dit moment wordt de AED nog steeds 
door de gemeente beheert. Zij hebben nog een onderhoudscontract lopen t/m 2021 
(!) met de firma Medisol. Echter bij de laatste onderhoudsbeurt is gebleken dat de 
huidige AED verouderd is en vervangen moet worden.  
De eigenaar van het dossier is Jan Selten die nu vervangen wordt door Klaas 
Smink, en hij heeft (nog) geen toegang tot al die stukken, dus hierover is nog niets 
duidelijk.  
Rob heeft de eerste week van juli een afspraak met Sonja Burghouts (zij heeft de 
papieren versie van de contracten) om te bespreken wat te doen. 
Dit komt de volgende bespreking terug op 16 juli.  
Marian geeft aan dat vanuit de Hei aan gegeven wordt dat ze graag een AED willen 
plaatsen.  

 
9    Actiepunten voor volgende vergadering 25 juni 2019 
 
 

Robert en Rene Reactie op verzoek HAN-studenten m.b.t. bijdrage buitenspeeldag 
→ is gebeurd.  
 

Rene contact leggen met Jacco om cursussen AED gezamenlijk op te 
pakken→ René legt contact met Jocko om cursussen AED 
gezamenlijk op te pakken→ is gebeurd, komt 16e juli terug.  

- Rob neemt contact op met Sonja Burghouts m.b.t. onderhoud 
AED→ komt 16 juli terug 
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Hans Herinnering aan Martijn Janssen/ Arjan van Peer m.b.t. reparatie 
bermen t.g.v. werkzaamheden N324 Bosschebaan→ Op 28 mei jl. 
andermaal een mail verstuurd vanwege het uitblijven van een 
reactie → er is afgesproken met de BAM dat de gemeente zelf gaat 
inventariseren wat de schade is, dit zelf repareren en de factuur 
naar de BAM gaan sturen.  
De gemeente heeft ook aangegeven dat het koeiepad ook wordt 
aangepakt en wordt een extra laag grind aangebracht zodat het 
niet zo stuift.  

 
10     Rondvraag  

Het idee is om met de dorpsraadteam mee te doen met de 
dorpsquiz met het Dorpsfeest 

 
11      Sluiting 
  
 
 
Actiepunten voor volgende vergadering 16 juli 2019 
 
 
Rene en Rob AED, onderhoud en cursus  Het komt de volgende bespreking terug 

op 16 juli. 
Marian AED plaatsen in hei 
 
Robert Fittestdag, uitnodiging Emine Bolat van 

de GGD 
 

 
 
   

 
 
 

   
 
 


