
Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum           Dinsdag 24 maart 2020 

Aanwezig        René, Rob, Wendy, Hans, Suzanne Robert  

Afwezig           Martin, Jan 

 
 
Agenda 

1 Opening 
2  Notulen 18 februari 2020 
3 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

- Reacties plaatsen vlaggen festiviteiten Bronkhorstweg steunen? 7 setjes vlaggen 
Maarten van Haaren .   
- Reacties oproep AED-cursus 
- Collegebesluit beloning zelfbeheer Groen 
- Verplaatsen platformbijeenkomst Dorps- en wijkraden 8 april 
- Signaal van burger dat de lantaarns in de Hei rond 23 uur uit gaan en dat dat als niet 
prettig en als onveilig wordt ervaren. Is dit op meer plaatsen? 

4 Voorstel om mededelingen vanuit Dorpsraadsbijeenkomst aan de voorzitters van de 
buurtverenigingen binnen 2 dagen te communiceren 

5 Vraag bijdrage Dorpsraad dorpsactiviteit “Doe je Dans” 15 mei 2020  
6 Bespreking begroting (Rob).   
7 Is er behoefte aan een onderzoek naar de verkeersveiligheid en/of aankleding voor de 

tolschestraat (René). 
8 Actiepunten 18 februari 2020 
9 Doel oude welkomstborden 
10 Behoefte Velps informatieblad (Jan) 
11 Hoe te communiceren dat aanvraag voor de stimuleringssubsidie minstens 6 weken 

van tevoren wordt aangevraagd.  
12 Rondvraag 
13 Sluiting 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Opening 
 

2  Notulen 18 februari 2020 
Notulen zijn goed gekeurd 
 

3 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 
- Reacties plaatsen vlaggen festiviteiten Bronkhorstweg steunen? Er worden 7 setjes 
vlaggen gevraagd door Maarten van Haaren. Er is nog geen reactie van Arjan van 
Peer over de vlaggen. René heeft nog 4 setjes vlaggen. René zoekt contact met Arjan 
van Peer over de vlaggen van de Bronckhorstweg. Wendy zoekt contact met Jolanda 
van Haaren of Tina Opsteegh of zij nog 10 setjes vlaggen kunnen maken.  
- Reacties oproep AED-cursus→ zie actiepunt Wendy 
- Collegebesluit beloning zelfbeheer Groen 
- Verplaatsen platformbijeenkomst Dorps- en wijkraden 8 april i.v.m. coronaperikelen→ 
als mededeling geplaatst.   
- Signaal van burger dat de lantaarns in de Hei rond 23 uur uit gaan en dat dat als niet 
prettig en als onveilig wordt ervaren. Is dit op meer plaatsen? 
Robert zal een email sturen naar Arjan van Peer met de vraag om verduidelijking, daar 
de aanwezigen hier geen extra informatie over hebben.  
 

4 Voorstel om mededelingen vanuit Dorpsraadsbijeenkomst aan de voorzitters 
van de buurtverenigingen binnen 2 dagen te communiceren 
Wendy maakt een opzetje voor een email naar de buurtverenigingen met de vraag of 
zij behoefte hebben aan een maandelijkse update/nieuwsbrief vanuit de Dorpsraad. 
 

5 Vraag bijdrage Dorpsraad dorpsactiviteit “Doe je Dans” 15 mei 2020  
Het is een commerciële activiteit ten dienste van de jeugd van Velp. Het is een groot 
evenement met veel kosten en wij kunnen slechts borg staan voor een klein bedrag. 
Robert stuurt een email naar de organisator hierover. Het gevraagde bedrag staat niet 
in verhouding tot het gehele budget.  
Wendy past de tekst aan op de website, waarbij de voorwaarden om in aanmerking te 
komen, duidelijker staan vermeld.   
 

6 Bespreking begroting (Rob) 
De stukken heeft Rob doorgestuurd en het controleren van de jaarrekening zal na de 
coronatijd, met de kascommissie ingepland en besproken worden.  
 

7 Is er behoefte aan een onderzoek naar de verkeersveiligheid en/of aankleding 
voor de tolschestraat (René). 
Dit is met Jochem Jacobs besproken en indien er behoefte is bij de Velpse burgers, 
zal dit onderwerp door René opnieuw op de agenda worden geplaatst.  
 
 
 
 
 



 
8 Actiepunten 18 februari 2020 

Hans    -Subsidiefonds voor initiatieven in de buurt: Hans zal een stuk opstellen dat 
op facebook geplaatst zal worden. Dit stukje zal ook in een email door gestuurd 
worden naar de buurtverenigingen→ Hans zal dit volgende week schrijven, 
waarna het als een apart stuk op de website/facebook geplaatst zal worden.  

René    -Schrijft een stukje voor op website t.b.v. meedenksessie Grave 
Dorpsondersteuner  VKK.--> Er volgt nog een verslag en een 
powerpointpresentatie, die dan gedeeld worden op de website en facebook.  
-Vraagt Marcel van Haaren, André van Schie en Piet van Thiel om in de 
onafhankelijke commissie “besteding opbrengsten oud papier” plaats te 
nemen.--> dit heeft René gedaan en heeft nog geen reactie, hij vraagt ze 
opnieuw.  
-Schrijft een stukje over de voortgang van de deelname van Dichterbij in het 
ophalen/sorteren van het oud papier op onze website en facebook→ als hier 
duidelijkheid over is, zal René hier over communiceren. 

Wendy          -Er zal opnieuw een uitnodiging gedaan worden via facebook voor een nieuwe  
cursus AED→ komt volgende keer terug na contact met Carolien van Thiel 
-Doet een oproep op facebook voor het overnemen taken vlaggen ophangen 
van Buurtvereniging Tolschot bij feestelijke aangelegenheden→ hier zijn geen 
reacties op gekomen. René vraagt bij Wim na bij welke festiviteiten de vlaggen 
opgehangen worden. Het idee is om een week van tevoren een oproep te 
plaatsen op facebook met de vraag om hulp hierbij. Rob zal bij het bestuur van 
het Trefpunt navraag doen over de mogelijkheid tot het opbergen van de 
vlaggen in ONS Trefpunt. 

Jan               -Jan vraagt Andre van Schie of hij in februari de kascontrole voor de Dorpsraad 
wil doen→Rob gaat André uitnodigen, dit zal op zich laten wachten i.v.m. 
coronaperikelen. 

 
9 Doel oude welkomstborden 

We hebben 3 oude welkomstwoorden over, nu de nieuwe worden geplaatst. In de 
klankbordgroep wordt gevraagd of er ideeën zijn om deze te herplaatsen.  
  

10 Behoefte Velps informatieblad (Jan) 
Wordt volgende keer besproken i.v.m. afwezigheid Jan 
 

11 Hoe te communiceren dat aanvraag voor de stimuleringssubsidie minstens 6 
weken van tevoren wordt aangevraagd.  
Dit wordt door Wendy opgenomen in de tekst op de website en facebook, zodat dit 
helder wordt gecommuniceerd.  
 

12 Rondvraag 
 

Rob Voor 1 mei dient er weer een aanvraag begroting 2021 ingediend worden. 
Hans pakt dit samen met Rob op. 



Suzanne Er hangt een nieuwe AED bij de kerk. De link waar de nieuwe AED hangt zal 
gedeeld worden via facebook, Suzanne kijkt dit na.  

 
Rene We krijgen als Dorpsraad een plek voor tekst/afbeelding op de nieuwe 

welkomstborden. Een ieder denkt na welke tekst hier te lezen zou moeten zijn.  
Rene vraag bij Jochem na wat het aanbod is en wat er aangeleverd dient te 
worden. 

 
 

13 Sluiting 
     
 
 
Actiepunten 28 april  
René  -Zoekt contact met Arjan van Peer over de vlaggen van de 

Bronckhorstweg 
   -Vraagt in klankbordgroepapp na of er ideeën zijn over herplaatsen oude  
   Welkomstborden 

-Vraagt Marcel van Haaren, André van Schie en Piet van Thiel om in de 
onafhankelijke commissie “besteding opbrengsten oud papier” plaats te 
nemen.--> dit heeft René gedaan en heeft nog geen reactie, hij vraagt 
ze opnieuw. 

 
Wendy -Wendy zoekt contact met Jolanda van Haren of Tine Opsteegh of zij 

nog 10 setjes vlaggen kunnen maken.  
 -Maakt een opzetje voor een email naar de buurtverenigingen met de 

vraag of zij behoefte hebben aan een soort nieuwsbrief vanuit de 
Dorpsraad  
-Wendy past de tekst aan op de website, waarbij de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een subsidie vanuit de Dorpsraad, duidelijk 
worden.  
- Er zal opnieuw een uitnodiging gedaan worden via facebook voor een 
nieuwe cursus AED→ komt volgende keer terug na contact met Carolien 
van Thiel 
 

 
Robert -Robert zal een email sturen naar Arjan van Peer over het dimmen van 

de verlichting in de Heikant vanaf 23:00 uur, daar de aanwezigen hier 
verder geen extra informatie over hebben. 

 
Suzanne De link waar de nieuwe AED hangt zal gedeeld worden via facebook, 

Suzanne kijkt dit na. 
 
Rob Vraag na bij bestuur ONS Trefpunt of de Velpse vlaggen daar 

opgeborgen kunnen worden 
 



Hans Subsidiefonds voor initiatieven in de buurt: Hans zal een stuk opstellen 
dat op facebook geplaatst zal worden. Dit stukje zal ook in een email 
door gestuurd worden naar de buurtverenigingen→ Hans zal dit 
volgende week schrijven waarna het als een apart stuk op de 
website/facebook geplaatst zal worden.  

 
 


