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    www.inkeppel.nl  

 

JAARVERGADERING VERENIGING DORPSRAAD KEPPEL EN ELDRIK (DKE) 

OP WOENSDAG 20 APRIL 2016 IN SPORTCAFÉ DE HESSENHAL, HOOG KEPPEL  

1. Inloop vanaf 19.30 uur 

2. Welkom 

Voorzitter Ton Bertram opent om 20.00 uur de vergadering en heet allen welkom. Het oude en 

nieuwe bestuur wordt voorgesteld.  

3. Notulen ALV 22 april 2015 

Notulen 2015 staan ook op de website ‘inkeppel’.  Nav de notulen zijn er de volgende vragen. 

- pagina 2, glasvezelproject buitengebied: stand van zaken glasvezel. Door EU wetgeving moet 

gemeente pas op de plaats maken. Glasvezel is gericht op buitengebieden, de zogenaamde witte 

gebieden waar geen kabel/glasvezel aanwezig is.  

- pagina 3: rondvraag: stand van zaken rond onderhoud eiken op Monumentenweg? Er is een rotte 

boom omgehakt. De gemeente controleert de bomen regelmatig en laat dode takken wegsnoeien. 

Indien zwarte zwammen onderaan stam van de boom zichtbaar zijn gelieve gemeente te 

waarschuwen aangezien dit een teken kan zijn van ziekte waardoor de boom om kan vallen. 

Met deze toelichting worden de notulen vastgesteld. 

4. Financiën 

4.1 financieel verslag 2015 

Penningmeester Rudolf Kits licht de cijfers toe. Geen commentaar 

4.2 Verslag kascontrolecommissie 

De heren Wim Ploeger en Ger Hemke (afwezig en treedt af) hebben de kascontrole op 31 maart 2016 

uitgevoerd. Alles is keurig in orde. De kascommissie verzoekt de vergadering om het bestuur décharge 

te verlenen voor gevoerde financiële beleid in 2015. De vergadering stemt hiermee in.  

4.3 Verkiezing nieuwe kascommissie 

De vergadering is akkoord met de nieuwe kascommissie voor 2016 die zal bestaan uit Wim Ploeger en 

Kees de Lindt. 

4.4. Begroting 2016 

De begroting 2016 wordt toegelicht en goedgekeurd door de vergadering. 

4.5. Vaststellen contributie 2016 

Voorstel is om de huidige contributie van 5 euro/huishouden te handhaven. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 

 

5. Bestuurswisseling 

Ton Bertram treedt af als voorzitter. Namens de vergadering bedankt Johannes Arets (neemt de 

voorzittershamer tijdelijk over) hem voor zijn geweldige inzet en betrokkenheid bij de leefbaarheid 
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van Keppel en Eldrik gedurende de afgelopen 8 jaar. Ton gaat zich verder inzetten voor de Hessenhal.  

Voorgedragen nieuwe bestuursleden introduceren zich. Tijn van Lange woont samen met zijn vrouw 

sinds augustus 2015 in Laag Keppel in de dorpsstraat. Ine Snelder woont al vele jaren in Hoog 

Keppel. Beide nieuwe bestuursleden worden akkoord bevonden door de vergadering en van harte 

welkom geheten. 

 

6. We praten u bij over: 

- Stand van zaken aangedragen onderwerpen ALV 2015 

Aan de hand van een overzicht van de onderwerpen die de ALV belangrijk vond in 2015 licht Johannes 

Arets toe wat hiermee het afgelopen jaar is gedaan.   

Hessenbad en hessenhal: veel aandacht is hieraan geschonken, waarover later meer in deze 

vergadering. 

Verkeersoverlast: De Rijksweg N317 wordt in 2017 gerenoveerd. Hierover later meer in de 

vergadering. In Hoog Keppel is het verkeer wat toegenomen, mede als gevolg van de verhuizing van 

het golfclub. Er zijn borden geplaatst aan de ingang van de Prinsenweg om te waarschuwen voor 

overstekende golfers. Helaas is een voetpad langs de Prinsenweg niet mogelijk omdat een voetpad 

achter de bomenrij op het terrein van de golfbaan zou moeten worden aangelegd en daarmee de 

veiligheid van de voetgangers in het geding komt. 

Leefbaarheid: Verschillende activiteiten worden uitgevoerd door o.a.  Keppelcultuur, Toeristisch 

platform en het volksfeest. De aandacht op Keppel wordt gestimuleerd door o.a. social media en de 

portaalborden.  Op de 4 portaalborden, die het afgelopen jaar zijn geplaatst door de gemeente bij 4 

ingangen van Hoog en Laag Keppel, kan worden gelezen wat er zoal aan activiteiten plaatsvindt. Deze 

borden zijn te huur voor niet-commerciële doeleinden @ 25 euro/bord. 

Toerisme: Mede door de inzet van het toeristisch platform en met (financiële) ondersteuning van de 

dorpsraad zijn er verschillende initiatieven op poten gezet waaronder de ommetjes Laag Keppel en 

Hoog Keppel, fietsroutes door Keppel, Toeristisch Overstap Punt Laag Keppel (waarover later in de 

ALV meer), open tuinendagen etc.  

Glasvezel: Zoals eerder in de vergadering al besproken is dit een activiteit die vanuit de Achterhoekse 

gemeenten wordt gecoördineerd om het buitengebied toegang te geven tot snel internet. 

 

- Hessenbad 

Ingrid van Onna (uitbater van Zonnewater waaronder het Hessenbad) licht toe wat de stand van 

zaken is betreffende de ontwikkelingen in de beide baden. Zonnewater (binnenbad) ontvangt 

ongeveer 1300 bezoekers per week. Dit bad draait goed. Het personeel bedient zowel het binnen- als 

het buitenbad. Vanaf 23 april is het buitenbad geopend. De exploitatie van het buitenbad loopt niet 

goed. De omzet daalt en het aantal seizoensabonnementen blijft steken op 188. Op seizoensbasis 

komt men 80.000 Euro tekort. Om het bad te behouden werkt Zonnewater met goedkoop personeel 

en vrijwilligers. Dagbestedingslocatie wordt uitgebreid naar een deel van de tuin en zonneweide. Om 

te voorkomen dat het buitenbad moet sluiten in 2017 is een fondswervingsactie gestart. Het idee is 

om een waterspeeltuin met speelelementen aan te leggen op de plaats waar nu het ondiepe bad is. 

Deze waterspeeltuin is geschikt voor kinderen van 4-11 jaar in een rolstoel/die moeilijk ter been zijn. 

Tevens moet de aanschaf van een afdekzeil voor het 25 meter-bad de energiekosten drukken. Het 

openhouden van het bad is afhankelijk van de realisatie van de fondsenwerving in september. 

Daarnaast moet het aantal abonnementen omhoog, zijn er meer vrijwilligers nodig die helpen bij het 

schoonmaken, schilderen en schrobben van de hokjes. Goede ideeën zijn welkom.  

De leden van de ALV maken zich zorgen over de mogelijke sluiting van het ondiepe bad. Hierdoor zal 

het aantal abonnementen van gezinnen met kleine kinderen alleen maar dalen. Om de exploitatie 

rond te krijgen zijn ongeveer 450 abonnementen nodig per seizoen. Op inkeppel.nl komt extra 

aandacht voor de situatie van Zonnewater.  
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- Toeristisch Overstap Punt Laag Keppel (TOP LK) 

Enny Verheij uit Laag Keppel geeft toelichting over de ontwikkelingen rond de TOP locatie in Laag 

Keppel. De voormalige moestuin van het kasteel Keppel is recentelijk gerenoveerd. De oude kas is 

verwijderd, er zijn beukenhagen aangeplant en de grondkas en het gebouw ernaast zijn 

gerestaureerd. Kasteel Keppel is op zoek naar een pachter. Het Toeristisch Platform met de 

aangesloten ondernemers heeft belangstelling om dit terrein te ontwikkelen in een 

natuur/educatie/zorg/kasteeltuin wat als trekpleister dient om bezoekers en toeristen naar Laag 

Keppel en omstreken te trekken. Veel toeristen maken nu gebruik van de fietsroute tussen 

Doetinchem en Doesburg maar komen niet ‘over de brug’. Sinds oktober 2015 is een werkgroep van 

het Toeristisch platform bezig aan de ontwikkeling van een goed plan voor de inrichting van de 

voormalige moestuin. Hierbij is het de bedoeling om de bewoners ook een actieve rol te geven. Het 

kasteel staat positief tegenover de plannen. Parkeergelegenheid en de verkeerssituatie in de 

dorpsstraat en op de brug zijn nog bottlenecks die moeten worden aangepakt. Overleg vindt plaats 

met de gemeente en de provincie om tot oplossingen te komen.  

De  ALV is positief over deze ontwikkelingen. ‘We hoeven niet meer op vakantie te gaan. We 

investeren ons vakantiegeld in ons eigen dorp’!   

 

- Volksfeest nieuwe stijl 

Vanaf 2016 zal het volksfeest er anders komen uit te zien belooft Johannes Arets, voorzitter van de 

volksfeestcommissie. Het volksfeest wordt 1 week eerder gehouden. Het wordt korter, sneller en 

kleiner: op één locatie. Het afgelopen jaar is verlies gedraaid. Om het volksfeest betaalbaar te houden 

moet een efficiënter concept worden ontwikkeld. Hierbij staat de verbinding tussen de dorpskernen 

centraal. Zondag (21/8) wordt er gefietst, woensdagmiddag (24/8) wordt de kleine schutterij 

gehouden van de Bongerd naar Laag Keppel naar Siebieverden. Vrijdag (26/8) vindt de zeskamp 

plaats vanuit de Hessenhal en deze eindigt op de van Panhuysbrink. Na de prijsuitreiking zal het 

vuurwerk op een veilige locatie worden afgestoken. Op zaterdagochtend (27/8) is het ontbijten in 

Laag Keppel in het Wilhelminaplantsoen en daarna begint de optocht van daaruit. Deze gaat over de 

Rijksweg naar Hoog Keppel en eindigt om 12 uur op de van Panhuysbrink. Het zaterdagmiddag en –

avondprogramma blijft gelijk. 

De ALV vraagt of het vuurwerk nodig is omdat het duur is. Vuurwerk wordt echter gezien als een 

onlosmakend deel van het volksfeest wat jong en oud verbindt! Kan het feest in de Hessenhal worden 

gegeven ipv in de tent op de van Panhuysbrink om kosten te besparen? Ook de Hessenhal kost geld 

en veel voorzieningen zijn daar ook nodig. 

 

- Herinrichting Rijksweg N317 

Ton Bertram licht toe dat er drie sessies zijn georganiseerd om de burgers die in de omtrek van de 

Rijksweg wonen te informeren. Er wordt een druppel aan het begin van Laag Keppel aangelegd om 

het verkeer af te remmen vanuit Drempt en vanuit Doetinchem. De ventweg wordt 6 meter breed op 

een aantal plekken. Op de ventweg in Laag Keppel is de maximum snelheid 30 km/uur en buiten de 

bebouwde kom is dit 60 km/uur. Er komen minder doorsteekjes per kern. Voor meer informatie kan 

men terecht op internet: provincie Gelderland/N317. Op inkeppel.nl staat een link naar deze 

webpagina.  

Vanuit de ALV komen er een aantal vragen. De ‘druppel’ zou niet erg effectief zijn en de verlichting 

langs de N317 (tussen benzinestation en Hummelse draai) verdient aandacht. De dorpsraad heeft een 

werkgroep verkeer die in contact is met de provincie. Voor eventuele aanvullende opmerkingen kan 

men daar terecht. 

 

- Hessenhal 2.0 

Coen Van Beek geeft aan dat continuïteit van de Hessenhal voorop staat. Het tekort op de exploitatie 

van de Hessenhal is groter dan van het Hessenbad, nl 100.000 Euro. Men streeft ernaar om zo snel 
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mogelijk dit recht te trekken door alleen personeel voor de Horeca in te zetten en verder met 

vrijwilligers te werken. Het sportcafé en de kleedlokalen zijn opgeknapt dankzij de inzet van 

vrijwilligers en met hulp van klussendag NLDoet op 12 maart jl. Het café wordt klaar gemaakt voor 

verhuur voor feesten en partijen. Het bestuur van de Hessenhal is nog op zoek naar 3 nieuwe leden 

voor bestuur en commissies. Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig voor de Horeca, beheer, techniek, 

sponsoring, onderhoud en website. 

De nieuwe naam voor het sportcafé is gekozen nl sportcafé ‘de Heerlyckheyd’.  

 

7. Wat vindt u belangrijk in Keppel en Eldrik? 

 

De ALV wordt gevraagd ideeën te spuien op gekleurde post-it stickers of op de formulieren. Ook zijn 

ideeën welkom via inkeppel.nl  

 

8. Rondvraag 

Waarom gaat de contributie niet omhoog? Er is voldoende subsidie van de gemeente. Bovendien wil 

de dorpsraad liever méér leden dan dat de contributie omhoog gaat. De ALV zou geen bezwaar 

hebben indien de contributie van 5 euro per persoon geldt ipv per huishouden. 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22 uur en dankt iedereen voor hun aanwezigheid. De leden 

praten nog na in ‘de Heerlyckheyd’ onder het genot van een drankje.  

 

Nellie van der Pasch, juli 2016 

 

  


