Algemene
Ledenvergadering 2018

Dorpsraad Keppel en Eldrik
Donderdag 18 oktober 2018, 20:00 uur
sportcafé De Heerlyckheyd
in de Hessenhal in Hoog-Keppel

AGENDA
1. Inloop vanaf 19:30 uur
2. Welkom en opening van de vergadering
3. Notulen ALV 12 april 2017
De notulen van de ALV 2017 kunt u lezen op de website van de dorpsraad:
www.inkeppel.nl/info/dorpsraad/998-documenten

4. Financiën
4.1 Financieel verslag 2017
4.2 Verslag kascontrolecommissie
4.3 Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie

4.4 Begroting 2018
4.5 Vaststellen contributie 2018

5. We praten u bij over:
- Situatie voormalige voetbalvelden HC’03/Zonnepanelen
- Verkeer Hummeloseweg
- Hessenhal – stand van zaken
- Hessenbad - stand van zaken

6. Wat vindt u belangrijk in Keppel en Eldrik?
Graag horen we welke onderwerpen er spelen en of u ook zitting wilt nemen in een projectgroep.
Het is mogelijk om tijdens de vergadering lid te worden en de jaarlijkse contributie van € 5,00 te
voldoen (contant, graag gepast). Overmaken kan ook op rekeningnummer
NL15RABO0106263285 ten name van Dorpsraad Keppel en Eldrik onder vermelding van straat en
huisnummer

Verslag ALV 2018 Dorpsraad Keppel en Eldrik
2. Welkom en opening van de vergadering
Johannes Arets heet de ruim vijftig aanwezigen op de ALV Dorpsraad Keppel en Eldrik van
harte welkom op deze vergadering. Deze is wat later in het jaar dan oorspronkelijk
gepland. De redenen daarvoor zijn de vele ontwikkelingen in Keppel en Eldrik. Hierover
heeft de Dorpsraad u in de zomer met een nieuwsbrief geïnformeerd.

3. Notulen ALV 12 april 2017
Over de notulen van de ALV 2017 zijn geen opmerkingen of vragen. De notulen van de
ALV van 18 oktober 2018 zijn geplaatst op de website van de dorpsraad:
www.inkeppel.nl/info/dorpsraad/998-documenten

4. Financiën
4.1 Financieel verslag 2017
4.2 Verslag kascontrolecommissie
4.3 Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie

4.4 Begroting 2018
4.5 Vaststellen contributie 2018

Het financieel verslag 2017 is gecontroleerd en akkoord bevonden door de
kascontrolecommissie. De leden zijn niet aanwezig op de ALV. Het getekende akkoord is
in bezit van de penningmeester.
Nieuw lid van de kascommissie is Bernadette Kemperman. Zij vervangt Cees de Lindt van
Wijngaard.
Over de begroting 2018 worden de volgende vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt:
Portaalborden
Klaas Govers: dank dat wij de portaalborden ook kunnen gebruiken voor de activiteiten in
de kerk.
Freek Frederiks: voor wie betaalt de Dorpsraad het gebruik van de borden? Alleen voor
dorpsactiviteiten. Rommelmarkt bijvoorbeeld betaalt zelf het gebruik.
Contributie
Ook voor 2019 wordt de contributie vastgesteld op 5 euro per adres.
ALV 2019
De ALV 2019 wordt gehouden in april.

5. We praten u bij over:
- Situatie voormalige voetbalvelden HC’03/Zonnepanelen
- Verkeer Hummeloseweg
- Hessenhal – stand van zaken
- Hessenbad - stand van zaken

Situatie voormalige voetbalvelden HC’03/Zonnepanelen
Johannes Arets geeft een toelichting op de plannen van de Dorpsraad over de inrichting
van dit terrein. De Dorpsraad heeft een sterke voorkeur voor het bebouwen van het
terrein met energie neutrale woningen voor diverse doelgroepen (werknaam Hessendaal)
in plaats van het terrein te gebruiken voor de installatie van zonnepanelen (daarvoor zijn
andere mogelijkheden). Over deze kwestie is de afgelopen maanden veel publiciteit
geweest. De gemeente wil eventueel praten over woningbouw voor starters.
Vanuit de Dorpsraad is er een werkgroep samengesteld (Philip Appels, Peter Steverink en
Johannes Arets) die het overleg voert met de gemeente.
Lenie de Lindt van Wijngaard: ‘is er al contact geweest met wethouder Buunk? Ja, dat is
er. Dit heeft (nog) niet geleid tot andere inzichten bij de gemeente.
Een aantal inwoners van Eldrik heeft het voornemen om een bijdrage te leveren aan het
energieneutraal maken van de gemeente Bronckhorst. Inmiddels is er een aantal
bijeenkomsten geweest. Het voorlopige aantal zonnepanelen is ca. 10.000. Een prachtig
resultaat, zeker gezien het gegeven dat het voetbalterrein geschikt is voor 5.000 panelen.
Verkeer Hummeloseweg
De Dorpsraden van Hummelo en Keppel&Eldrik zijn door de gemeente uitgenodigd
(oktober) om mee te praten/te denken over oplossingen voor de verkeersdrukte op de
Hummeloseweg. En daarbij gaat het niet alleen om de Hummeloseweg maar ook in de
Dorpsstraat loopt het verkeer steeds vaker vast.
Het is een hoofdpijndossier geworden. En bijna elke oplossing heeft weer gevolgen voor
andere wegen in de gemeente (waterbedeffect).
Binnenkort wordt ook de Dorpsstraat van provinciaal/gemeentelijk.
Wat volgens de Dorpsraad en ook andere partijen de beste oplossing zou zijn is
doortrekken van de Sliekstraat. Dat betekent echter ook een nieuwe brug over de Oude
IJssel. Hiermee wordt in elk geval de kom van Laag Keppel verkeersluwer.
Freek Frederiks: op de Rijksweg is in de kern van Laag Keppel ter hoogte van de
Kolenweg/Olmiuslaan geen oversteekplaats voor fietsers gemaakt. Een gevaarlijke
verkeerssituatie! Dit punt is niet opgepakt tijdens de inspraakavonden.
Het landbouwverkeer op de parallelweg rijdt bijzonder hard. Dit leidt tot gevaarlijke
situaties met name in de ochtend en ’s avonds als er veel kinderen onderweg zijn naar
school. Bovendien is er veel geluidsoverlast.
We kunnen op dit moment niet anders dan wachten. Over drie jaar worden de wensen
van de bewoners weer ‘opgehaald’. Roeland van der Velden wil een bijdrage leveren in de
verkeerscommissie van de Dorpsraad.
Hessenhal
Het gaat goed met de Hessenhal. Na 2,5 jaar zijn de financiën op orde. Door o.a.
de inzet van de vele vrijwilligers kan de Hessenhal blijven voortbestaan. Er wordt geklust,
de barbezetting wordt geregeld, enz. Ook zijn er meer sponsoren en huurders.
Daarnaast zijn er energiemaatregelen genomen zoals ledverlichting/energiezuinige
douches, enz.
Applaus voor de vrijwilligers!!!

Hessenbad
Kees Telder, bestuurslid van de vereniging Hessenbad i.o geeft een presentatie over de
stand van zaken bij het Hessenbad. Ook hier goed berichten. De zaak komt zo
langzamerhand op orde. Dit ook mede dankzij de inzet van de vele (70) vrijwilligers. En als
bijkomend voordeel: de prachtige zomer!
Er is een nieuw logo ontworpen in groen en blauw.
Het zwembad is op vele fronten opgeknapt (kleedkamers/douches/machines/apparatuur,
enz). En altijd zijn er weer enthousiaste mensen die meehelpen.
De badmeesters zijn of opgeleid of nog in opleiding.
De ledenvergadering van het zwembad is voor het eind van het jaar.
Last but not least: een groot compliment aan allen voor de sfeer, de glimlach. Het was
samen de schouders eronder met dit mooie resultaat.
Rondvraag
Kees Colijn: is er al iets bekend over de toekomstige bestemming van de school.
Karen: nee, nog niets bekend. Eind oktober is er een gesprek met de gemeente. De school
is ook nog niet overgedragen aan de gemeente.
Sperwer – Alex Lansink: de Sperwer heeft dringend twee nieuwe bestuursleden nodig. Als
dit niet lukt voor het eind van het jaar, dan betekent dat het einde van de Sperwer (na 80
jaar).
Ben van de Roer: kunnen we met een aantal kunstenaars de school huren? Johannes: op
dit moment is het niet aan de orde om het schoolgebouw te huren (achterstallig
onderhoud/hoge huur, enz.) Mails worden bij de gemeente neergelegd.
Jannie Hazelaar: is er wat bekend over de herbestemming gemeentewerf? Johannes: nee.
Wij weten wel dat een van de bewoners contact heeft met de gemeente. Volgens het
bestemmingsplan heeft het terrein een woonbestemming.

6. Wat vindt u belangrijk in Keppel en Eldrik?
1. Vrijwilligers, circa 70, in het zwembad van Hoog-Keppel. Willen jullie deze vrijwilligers bij
de gemeente opgeven als ‘vrijwilligers van het jaar’? Elk jaar krijgt een vrijwilliger of een
groep vrijwilligers extra aandacht van de gemeente (Ulla).
2. Wij denken graag mee over de toekomstige bestemming van de school. Blijven graag op
de hoogte van eventuele ontwikkelingen (Irene en Jeroen).
3. Ik wil wel me inzetten voor het dorp (dorpsraad) (Lilian).
4. AED’s aanmelden bij Hartslag.nu. Er zijn AED’s op Monumentenweg nr 3, bij Eugelink in
Eldrik (aangemeld), op de golfbaan, in de Hessenhal en het Hessenbad in Hoog Keppel.
5. Samenwerking met de Dorpsraad over Verkeer Eldrik/Hummeloseweg/Dorpsstraat (Silvia
en Eddie).
Dank aan alle leden voor hun aanwezigheid en bijdrage aan het slagen van het overleg.

