
Dorpsraad Algemene Ledenvergadering woensdag 12 april 2017 
Genotuleerd door Tijn van Lange 

 

1 | Inloop 

19:30u - Zaal geopend voor inloop 

Bij aanvang zijn er ongeveer 50 aanwezigen, inclusief het bestuur en een paar genodigden. 

 

2| Welkom en opening 

20:02u - Vergadering geopend door voorzitter Johannes Arets 

VZ nodigt de aanwezigen uit tot deelname aan het bestuur. We kunnen altijd meer mensen 

gebruiken.  

VZ geeft aan dat de agenda van te voren beschikbaar was, en dat we deze willen  afhandelen zonder 

pauze. Naderhand is er dan een drankje en mogelijkheid tot gesprek.  

 

3| Notulen ALV 20 april 2016 

De notulen van de vorige ALV waren beschikbaar op www.inkeppel.nl en deze zullen we even 

doornemen.  

Pagina 1 opmerkingen. Bij ‘pagina 3’, er is weer een eik gekapt en er is groot onderhoud gepleegd, 

maar het wordt nog steeds niet als optimaal veilig ervaren. Door Kees de Lindt van Wijngaarden 

VZ geeft aan dat de komende 8 jaar de amerikaanse eiken zullen worden vervangen door de 

Gemeente. Dit geldt voor alle eiken. We houden dit scherp in de gaten.  

Pagina 2 opmerkingen. Geen opmerkingen. 

Pagina 3 opmerkingen. Geen opmerkingen. 

Pagina 4 opmerkingen. Geen opmerkingen. 

Notulen worden door de ALV met de opmerkingen daarbij vastgesteld. 

 

4| Financiën 

4.1 Financieel verslag 2016 

VZ geeft het woord aan de penningmeester.  

P geeft aan dat 2016 weer een mooi jaar was. Inkomsten €4600,-, uitgaven €3100,-, dus hebben we 

€1500,- bijgeschreven met als slotresultaat resultaat €8000,- op de bankrekening.  

De zaal krijgt de mogelijkheid vragen te stellen.  

http://www.inkeppel.nl/


Vraag: zijn er ook andere mogelijkheden om contributie te betalen, aangezien €883,- door 5 niet te 

doen is. P geeft aan dat sommige mensen vrijwillig meer betalen dan 5 euro contributie.  

Verder geen vragen 

4.2 Kascontrolecommissie 

Kasco heeft onderzoek gedaan ten huize Kits. Enige constatering is dat décharge tegenwoordig 

zonder ‘ geschreven wordt. Verder is er geen onregelmatigheid geconstateerd.  

Bestuur krijgt financiële decharge van de Kasco.  

4.3 Verkiezing nieuwe Kascommissie 

P vraagt of er een vrijwilliger is die samen met Kees Kasco wil zijn? Marius Strijker biedt zich aan. 

Kasco wordt met algemene stemmen ingestemd met leden Kees de Lindt van Wijngaarden en Marius 

Strijker.  

4.4 Begroting 

P licht de begroting toe. Kosten worden altijd veiligheidshalve ruim begroot. Nieuw op de lijst is de 

Nieuwjaarsborrel, die we na het succes van dit jaar in de eerste uren van 2018 weer willen doen.  

De mogelijkheid voor vragen over begroting wordt gegeven.  

Vraag: waarom wordt de contributie kleiner begroot? P legt uit dat een deel van 2017 al in 2016 is 

binnengekomen, en er verder zoals altijd prudent wordt begroot. 

4.5 Contribuitie 

Het bestuur stelt voor de contributie op €5,- te handhaven. Voorstel wordt met algemene stemmen 

aangenomen.  

VZ legt uit dat er opnieuw geen verhoging nodig is wegens €8000,- in kas. Kom dus vooral met goede 

ideeën naar ons om dat geld uit te gaan geven. Daar zijn we tenslotte voor, dus kom echt!  

 

5| We praten u bij over 

Zonnepanelen 

Gastaanwezigen Erik Mol van de gemeente Bronckhorst en Jacquo Harbers van AGEM komen de 

plannen toelichten en krijgen het woord van de VZ.  

De heren introduceren zichzelf, en de sheets van hun presentatie komen beschikbaar op de website 

inkeppel.nl. 

EM | De aanleiding voor de zonneweide is om in 2030 met de Achterhoek energieneutraal te 

worden. Vandaar dat de gemeente de AGEM heeft gevraagd de zaak te analyseren.  

JH| Er wordt eerst toegelicht wat de AGEM is, slechts 10 mensen in de zaal kennen de AGEM 

namelijk. De AGEM is een coöperatie van de 8 Achterhoekse gemeenten. Bedoeld om de 

energiedoelstelling te halen en werkgelegenheid in de Achterhoek te houden. AGEM is onafhankelijk, 

maar werkt wel zoveel mogelijk samen.  



Er wordt een aantal projecten toegelicht. Er zijn inmiddels zo’n 6 collectieve zonnedaken 

gerealiseerd, meestal coöperaties van 50-60 mensen. Daarnaast worden er zoveel mogelijk projecten 

ontwikkeld, zoals Zon op Erf, bedoeld om stoppende agrarische bedrijven te vervangen door 

zonneparkjes.  

Dan de zonneweide Hoog Keppel. Stand van zaken wordt toegelicht. Haalbaarheidsanalyse is 

uitgevoerd, en op zich positief uitgevallen. Heel Keppel en Eldrik zou zijn eigen stroom kunnen 

leveren zo. Er is dus ook een eerste verkenning van de landschapsinpassing gemaakt. Het trapveldje 

moet verplaatst helaas. Maar bij de zuidpositionering is wel rekening gehouden met een 

wandelroute om het park heen en het parkeren bij grote evenementen in Keppel. Tevens is er 

nieuwe aanplant van groen meegenomen in de plannen, om het zonnepark enigszins aan het zicht te 

onttrekken, en de natuur te ondersteunen. Foto’s van ontwerp staan in de sheets.  

Er zijn twee opstellingen mogelijk: gericht op het zuiden, of als kleine ‘puntdakjes’ gericht op oost en 

west (foto in sheet).  

Vraag uit de zaal: Hoe hoog is dat boven de grond? JH: hangt van aantal panelen af, maar zal zo’n 2-

2,5 meter zijn.  

Er is een eerste overeenkomst in de maak tussen gemeente en AGEM, om professioneel verder te 

gaan. Pas daarna gaat het hele plan verder (uitleg verdere planning in sheet).  

Vraag: Vanuit wie komt het initiatief? Gemeente of iets anders? EM | Er waren al ideeën bij Nelly, 

eventueel een tuin te combineren met zonnepanelen. Naar aanleiding van wat andere ideeën is EM 

rond gaan kijken waar het nog meer mogelijk zou zijn om een park te realiseren, vanuit de gemeente. 

Gemeente is eigenaar van deze gronden, en wilde het idee starten in Keppel, uitbesteed aan AGEM. 

Vraag: Kan het ook in coöperatievorm? JH | Ja dat kan, maar moet wel een grote coöperatie zijn.  

Vraag over subsidies. Guus IJdema directeur AGEM geeft uitleg: Er zijn twee mogelijke subsidies. De 

SDE+ (subsidie duurzame energie), en bij coöperatie is er een fiscale faciliteit voor mensen die 

investeren. Daarnaast nemen we deel in een EVRO-project. Dat gaat meer over het opzetten van 

coöperatieve bedrijven. GIJ schat in dat dit project niet per se geschikt is voor coöperatie wegens 

omvang.  

Vraag over belangen gemeente als grondeigenaar en exploitant energie. Maar wat zit er in voor Hoog 

Keppel? JH| normaal gesproken blijven panelen 25 jaar liggen. De SDE subsidie loopt 15-16 jaar. Dus 

dat zijn normale exploitatietermijnen, maar het kan ook langer. Wat zit erin voor HK: daar willen we 

over in overleg. Een mogelijkheid is participatie, daar zit dan een financieel voordeel in. Daarnaast 

proberen we het terrein naast voor zon ook beschikbaar voor andere dingen te houden.  

Vervolgvraag: maar op zich is het dure grond, en het is de enig grond waar HK zou kunnen uitbreiden 

in de toekomst. Hoe wordt dat bekeken? Waar is het raakvlak met de ontwikkelvisie voor HK? EM| 

AGEM heeft wel gekeken naar mogelijkheden, de grond heeft immers een sportbestemming waar 

een zonnebestemming aan toe is gevoegd. SDE duurt 15-16 jaar, je kunt je voorstellen dat er in de 

toekomst huizen onder de zonnepanelen worden geplaatst.  

Laatste vraag volgens VZ. Kunnen we er ook ‘s winters stroom van krijgen? EM| er komt geen kabel 

naar de huizen, de stroom gaat gewoon het net op. Er kan administratief verrekend worden, maar 

meer mogelijkheden zijn er niet.  



Toch nog een laatste vraag. Is dit al een gelopen race? Is er nog inspraak mogelijk? JH|Overeenkomst 

zegt alleen dat gemeente en AGEM het verder op gaan pakken. Maar er komt wel een werkgroep 

waarin inspraak mogelijk is.  

Tot zover. De heren worden met applaus bedankt.  

VZ voegt nog toe dat de dorpsraad scherp op de ontwikkelingen zal blijven zitten.  

 

Herinrichting Rijksweg N317 

Catrien Bruil licht e.e.a. toe over de herinrichting die in 2017 plaats gaat vinden. Foto’s van het 

geplande traject staan op inkeppel.nl. Een aantal zaken zal verbeterd gaan worden: 

- Parallelweg wordt op meerdere plaatsen verbreed tot 6m, waardoor zowel fietsers als 

landbouwers er makkelijker overheen kunnen. 

- De extra inritten op de Rijksweg vanaf de parallelweg worden zoveel mogelijk verwijderd om 

het geheel overzichtelijker te maken.  

- Er komen eilanden bij de inritten in de dorpen om de snelheid eruit te halen 

Na de Bouwvak gaat er gestart worden met de herinrichting. Ruim daarvoor worden eerst de 

ondernemers bezocht om rekening te kunnen houden met de hinder door de werkzaamheden. Aan 

de hand van die gesprekken wordt de planning gemaakt, dan komt er nog een inloopavond om de 

gewone burgers te informeren. Overlast zal tussen Bouwvak en Kerst liggen.  

Vraag: kan het trottoir in LK ook meegenomen worden bij de herinrichting? VZ | We geven het door, 

maar waarschijnlijk niet.  

Vraag: gevaarlijkste punt in LK is bij de Cafetaria. Daar gebeurt helemaal niets. Kunnen er drempels 

zijn? VZ | Dat is meerdere malen gemeld, maar helaas niets mee gedaan. We blijven het proberen.  

Vraag: wat is er van de suggesties van de werkgroep Verkeer overgebleven? VZ | Heel weinig. Maar 

over 9 jaar is er weer een echt groot, groot onderhoud.  

 

Hessenhal 2.0 

Coen van Beek praat de zaal bij over de Hessenhal. Een jaar geleden met de uitdaging begonnen, en 

het is nu veel beter, maar het is nog steeds een uitdaging. Zowel binnen als buiten is er veel gebeurd.  

De randvoorwaarden waarbinnen we dat moeten doen zijn lastig. Bronckhorst krimpt immers hard. 

Tevens zijn wij de enige hal die volledig zelfstandig is. Alle kosten die we konden besparen hebben 

we bespaard. We doen alles met vrijwilligers. Energieverbruik wordt met kleine stapjes 

teruggebracht. Gelukkig is de vrijwilligersploeg een stuk groter geworden, interim-bestuur van 10 

man. Continuïteit is dus verbeterd. Kortom, de uitdaging is groot, maar we kijken positief naar de 

toekomst.  

Vraag: Ik heb gehoord dat de tennisbanen een binnenbaan in de Hessenhal willen. CB staat daar 

zeker voor open, maar is nog niet bekend bij hem. 

Vraag: groot onderhoud aan de vloer in de zaal zou geen overbodige luxe zijn. CB zegt dat we daar 

naar gaan kijken. 

 



Hummeloseweg Laag-Keppel 

VZ praat de zaal bij over de ontwikkelingen. Er is heel veel rumoer geweest rondom de voorgenomen 

afsluiting. Men is bij de gemeente geschrokken, was natuurlijk allemaal niet de bedoeling om 

mensen te passeren enzovoorts.  

Er is een bijeenkomst georganiseerd, want wat is er aan de hand. De Hummeloseweg was een 

rijksweg, maar de gemeente heeft hem overgenomen en een erftoegangsweg van gemaakt. Dan 

mogen er minder auto’s door van de normen. Gemiddeld 7000 bewegingen per etmaal, toegestaan 

4000. Dat is dus een probleem voor aanwonenden en de gemeente. Afsluiten was de oplossing.  

Dorpsraad neemt geen stelling, maar benadrukt het waterbedeffect dat dit veroorzaakt voor veel 

andere dorpelingen dat sluipverkeer langs krijgt.  

De gemeente heeft naar aanleiding van alles een nieuw voornemen. Namelijk het afsluiten van 6-9 

en 16-19 was het idee als spitsafsluiting, nu is het idee een nachtsluiting van 19u-08u, want dat 

scheelt ook wat. Het lijkt erop dat er wel een afsluiting gaat komen, maar commissie van bezwaar en 

beroep heeft geadviseerd wel iets te doen met alle bezwaren en het minder lastig te maken. Over 

twee weken na vandaag kan het in de raadsvergadering.  

Als dorpsraad is het enorm lastig om stelling te nemen vanwege tegengestelde belangen binnen onze 

kernen. Daarom blijven we er zonder stelling te nemen op zitten, en de meest positieve en 

constructieve oplossing zoeken voor iedereen. Het is een enorm lastig probleem.  

 

6| Wat vindt u belangrijk in Keppel en Eldrik 

Aangekondigd bij de opening. Bestuur is beschikbaar voor vragen, suggesties en opmerkingen.  

 

Vergadering wordt door de voorzitter gesloten om 21:30u. 

 

 

 


