
Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum           Dinsdag 18 februari 2020 

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

Afwezig           Jan, Suzanne 

 
 
Agenda 

1 Opening 
2  Notulen 28 januari 2020 
3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

- Subsidiefonds voor initiatieven in de buurt  
- Terugkoppeling meedenksessie gemeente grave 4 februari 2020  
- Klacht inzameling oud papier  
- Overnemen vlaggen Middenveld  
- Besteding gereserveerde gelden Bewoners Vereniging Velp  

4 Update financiën AED  
5 Aanvraag bestuur ONS Trefpunt spiegelwand  
6 Oud Papier, eerlijke verdeling gelden Velp 
7 Nieuwe gebruikersovereenkomst Dorpsraad voor ONS Trefpunt 
8 Voorstel om mededelingen vanuit Dorpsraadsbijeenkomst aan de voorzitters van 

de buurtverenigingen binnen 2 dagen te communiceren 
9 Actiepunten 17 december en 28 januari 2020 
10 Doel oude welkomstborden 
11 Behoefte Velps informatieblad (Jan) 
12 Hoe te communiceren dat aanvraag voor de stimuleringssubsidie minstens 6 

weken van tevoren wordt aangevraagd.  
13 Rondvraag 
14 Sluiting 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1 Opening 
 

2  Notulen 28 januari 2020 
Deze worden goed gekeurd 
 

3  Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
- Subsidiefonds voor initiatieven in de buurt  
Deze email wordt doorgestuurd naar de buurtverenigingen 
 
- Terugkoppeling meedenksessie gemeente grave 4 februari 2020  
Ze zijn op zoek naar een wijkverbinder en een website zal gelanceerd worden. Het 
verslag en de powerpointpresentatie wordt op de website en de facebooksite gezet 
van de Dorpsraad. 
 
- Klacht inzameling oud papier  
Een burger uit Velp heeft een klacht geuit over de opstapeling van het oud papier en 
het wegwaaien hiervan eind januari. Ook werd aangegeven dat er glas langs de 
glasbak lag. René heeft een gesprek gehad, samen met Martin en een medewerker 
van Dichterbij. Voor de cliënten is het een verandering in hun structuur als ze zich 
bezig gaan houden met het oud papier. Op donderdag en vrijdag gaat Dichterbij met 
de cliënten kijken hoe het een en ander loopt. Wellicht kan Dichterbij een activiteit 
maken rondom de inzameling van het oud papier. Dit is echter niet van vandaag op 
morgen geregeld en t.z.t. zal bekeken worden hoe dit in te vullen.  
René zal t.z.t. hierover een stukje schrijven voor op facebook. 
 
- Overnemen vlaggen Middenveld  
René heeft deze al in zijn bezit, 14 setjes vlaggen. Wim Brands zal er hiervan 10 
vlaggen ophalen bij René. Vrijdag dienen de vlaggen weer in de tolschestraat en 
zaalheuvelweg weer opgehangen worden en Wim Brands heeft aangegeven dat hij 
hiermee stopt. Wendy zal een oproep op facebook plaatsen wie deze taak van hem en 
Theo Kouwenberg over kan nemen.  
 
- Besteding gereserveerde gelden Bewoners Vereniging Velp  
Er is destijds afgesproken dat de € 2015,19 van de BVV gereserveerd wordt voor een 
bijdrage van het nieuwe poolbiljart in het nieuwe ONS Trefpunt. Het idee wat Harold 
van Thiel heeft aangedragen voor de aanschaf van nieuwe bankjes voor het Trefpunt, 
kan uit iDOP-gelden betaald worden. Voor beide zaken is het belangrijk dat enerzijds 
de verbouwing gerealiseerd wordt en anderzijds er opslagruimte dient te zijn voor de 
banken en tafels. Rob neemt dit mee naar het bestuur van ONS Trefpunt. 
 
-Mededelingen terrein Dichterbij 
Martin geeft aan dat het rond de zomer bekend wordt wat er met het terrein gaat 
gebeuren en welke populatie vanuit Dichterbij er eventueel komt te wonen.  
 



 
 
 

4 Update financiën AED  
Op dit moment is een bedrag van € 2331,- in kas. Hier zijn de kosten van de reeds 
gegeven reanimatiecursus al van vanaf.  Er zal opnieuw een uitnodiging gedaan 
worden via facebook voor een nieuwe cursus AED.  
 

5 Aanvraag bestuur ONS Trefpunt spiegelwand  
Met een spiegelwand zijn er mogelijkheden om andere activiteiten zoals dansgroepen 
binnen te halen. Er wordt op het moment bekeken of er bij de verschillende fondsen 
die zijn aangevraagd door het bestuur van ONS Trefpunt een bijdrage kan worden 
verwacht. Vanuit de Dorpsraad Velp wordt een bijdrage voor de aanschaf van een 
spiegelwand vanuit de iDOP-gelden van € 2000,- toegezegd. Er is een email 
verstuurd naar het bestuur van ONS Trefpunt met deze toezegging.  
 

6 Oud Papier, eerlijke verdeling gelden Velp 
Het is belangrijk dat er een onafhankelijke commissie komt die zich buigt over een 
eerlijke verdeling. René zal in ieder geval Marcel van Haaren, André van Schie en Piet 
van Thiel, vragen om hierin plaats te nemen. Wordt vervolgd. 
 

7 Nieuwe gebruikersovereenkomst Dorpsraad voor ONS Trefpunt 
Wij huren vanuit de Dorpsraad de kleine ruimte boven, voor een bedrag van € 14,85 
voor de eerste 3 uur. Rob zal dit nog bevestigen in een nieuwe gebruikers-
overeenkomst. 
 

8 Voorstel om mededelingen vanuit Dorpsraadsbijeenkomst aan de voorzitters van 
de buurtverenigingen binnen 2 dagen te communiceren 
Komt de volgende keer terug. 
 

9 Actiepunten 17 december en 28 januari 2020 
 

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.--> vanuit de GGD en 
Novadic Kentron wordt dit georganiseerd op een donderdagavond in 
september of oktober 2020. De gemeente betaalt de voorstelling  “Help een 
puber in huis” van de toneelgroep Helder theater en de Dorpsraad betaalt de 
kosten voor de ruimte, koffie en thee.  

Jan Jan vraagt Andre van Schie of hij in februari de kascontrole voor de 
Dorpsraad wil doen→ Komt volgende keer terug i.v.m. afwezigheid Jan. 

 



 
 

10 Doel oude welkomstborden 
Komt volgende keer terug i.v.m. tijdsgebrek. 

 
11 Behoefte Velps informatieblad (Jan) 

Komt volgende keer terug i.v.m. afwezigheid Jan 
 

12 Hoe te communiceren dat aanvraag voor de stimuleringssubsidie minstens 6 
weken van tevoren wordt aangevraagd.  
Komt volgende keer terug i.v.m. tijdsgebrek. 
 

13 Rondvraag 
Rob De begroting wordt de volgende keer besproken  
Rene Is er behoefte aan een onderzoek naar de verkeersveiligheid en/of aankleding 

voor de tolschestraat. Dit komt de volgende keer terug.  
 
 
 
Actiepunten 24 maart: 
 

Hans Subsidiefonds voor initiatieven in de buurt: Hans zal een stuk opstellen 
die op facebook geplaatst zal worden. Dit stukje zal ook in een email 
door gestuurd worden naar de buurtverenigingen 

René  -Schrijft een stukje voor op website t.b.v. meedenksessie Grave  
-Vraagt Marcel van Haaren, André van Schie en Piet van Thiel om in de 
onafhankelijke commissie “besteding opbrengsten oud papier” plaats te 
nemen. Schrijft een stukje over de voortgang op onze website en 
facebook. 

Wendy -Er zal opnieuw een uitnodiging gedaan worden via facebook voor een 
nieuwe cursus AED. 

 -Doet een oproep op facebook voor overnemen taken vlaggen ophangen 
bij feestelijke aangelegenheden 

Jan Jan vraagt Andre van Schie of hij in februari de kascontrole voor de 
Dorpsraad wil doen 

 
 
 


