
Notulen Videobijeenkomst Dorpsraad Velp                                                                                                                            

 

Datum           Dinsdag 28 april 2020 

Aanwezig        René, Rob, Wendy, Hans, Suzanne Robert  

Afwezig           Martin, Jan 

 
 
Agenda 

1 Opening 
2  Notulen 24 maart 2020 
3 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

- update AED en reanimatietraining (Suzanne en Wendy) 
- verzoek om plaatsen oproep website evenementen buiten Velp 

4 Welkomstborden, locatie nieuwe en herplaatsen oude borden 
5 Bespreking begroting (Rob).  
6 Behoefte Velps informatieblad (Jan) 
7 Actiepunten 24 maart 2020 
8 Rondvraag 
9 Sluiting 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
 



1 Opening 
 

2  Notulen 24 maart 2020 
Na een paar tekstuele aanpassingen worden de notulen goed gekeurd. 

 
3 Mededelingen/ingekomen stukken (zie emailbijlagen) 

- update AED en reanimatietraining (Suzanne en Wendy) 
Suzanne heeft navraag gedaan, om inzage in de locatie van de AED te krijgen, kunnen 
we contact op nemen met Arjan van Peer. Suzanne vraagt dit bij hem na. Het puntje 
reanimatietraining wordt doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst i.v.m. 
afwezigheid Wendy.  
 
- Verzoek om plaatsen oproep website evenementen buiten Velp 
Er is een verzoek gekomen om een bericht over een activiteit te plaatsen op onze 
website. Indien er een verzoek komt van een niet-Velpse vereniging hanteren we de 
regel dat dit prima is, indien de vraag geen commercieel doeleinde heeft en deze 
vereniging in de buurt is. Dit om vervuiling van onze website te voorkomen.   
 

4 Welkomstborden, locatie nieuwe en herplaatsen oude borden 
Er zijn een aantal alternatieven door gegeven om de oude welkomstborden te 
herplaatsen. Hans en René zal met Johan Oomen en Willie van Dinther overleggen 
hoe ze eruit komen te zien en zij handelen dit verder af. 
 

5 Bespreking begroting (Rob) 
Na de coronatijd zal de jaarrekening worden besproken met de kascommissie. De 
begroting 2020 is besproken en deze wordt goed gekeurd. Hans en Rob bespreken de 
subsidieaanvraag 2021 voor de gemeente en dienen deze voor 1 mei in.  

 
6 Behoefte Velps informatieblad (Jan) 

In verband met afwezigheid van Jan, wordt dit doorgeschoven naar de volgende 
bijeenkomst.  
 

7 Actiepunten 24 maart 2020 
René  -Zoekt contact met Arjan van Peer over de vlaggen van de 

Bronckhorstweg→ nog geen reactie 
-Vraagt in klankbordgroepapp na of er ideeën zijn over het herplaatsen 
van de oude welkomstborden→ pakken Hans en Rene op, de binnen 
gekomen informatie wordt verwerkt.  
-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→ er is bij geen van bovengenoemde, behoefte om in een 
commissie plaats te nemen. Men wil wel een keer samen met René  
hierover nadenken. 

 



Wendy Wendy zoekt contact met Jolanda van Haaren of Tina Opsteegh of zij 
nog 10 setjes vlaggen kunnen maken.--> dit is opgepakt en wordt 
uitgevoerd. 
-Maakt een opzetje voor een email naar de buurtverenigingen met de 
vraag of zij behoefte hebben aan een soort nieuwsbrief vanuit de 
Dorpsraad→ i.v.m. afwezigheid wordt dit naar de volgende keer 
verschoven.  
-Wendy past de tekst aan op de website, waarbij de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een subsidie vanuit de Dorpsraad, duidelijk 
worden→ is geregeld 
- 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→ nog niet gereageerd. 

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

Suzanne kijkt dit na➔ vraagt dit na bij Arjan van Peer 
 
Rob Vraag na bij bestuur ONS Trefpunt of de Velpse vlaggen daar 

opgeborgen kunnen worden→als de verbouwing klaar is, wordt opnieuw 
bekeken of er ruimte hiervoor is. Rob za dit dan opnieuw aankaarten bij 
het bestuur van ONS Trefpunt 

 
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. → Robert zal het stuk naar alle 
burgers versturen middels een emailbom.  

 
8 Rondvraag 

Geen vragen….. 
 

9 Sluiting 
 
 
 
Actiepunten voor 2 juni 2020 
 
Wendy Update AED en reanimatietraining (Suzanne en Wendy) 

-Suzanne heeft navraag gedaan, om inzage in de locatie van de AED te krijgen 
kunnen we contact op nemen met Arjan van Peer. Suzanne vraagt dit bij hem 



na. Het puntje reanimatietraining wordt doorgeschoven naar de volgende 
bijeenkomst i.v.m. afwezigheid Wendy.  
-Maakt een opzetje voor een email naar de buurtverenigingen met de vraag of 
zij behoefte hebben aan een soort nieuwsbrief vanuit de Dorpsraad  
 

Suzanne De link waar de nieuwe AED hangt zal gedeeld worden via facebook, Suzanne 
kijkt dit na➔ vraagt dit na bij Arjan van Peer 

 
Rob   Navraag bij bestuur, opbergen vlaggen bij Trefpunt 
 
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→ nog niet gereageerd. 

 
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→ 
Robert zal het stuk naar alle burgers versturen middels een emailbom.  

 


