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Beste mede-dorpsbewoners
Het kabinet heeft op 31 maart besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd
tot en met dinsdag 28 april. Het houden van bijeenkomsten is niet toegestaan tot 1 juni.
De Dorpsraad Keppel & Eldrik volgt deze richtlijn en heeft daarom haar Algemene
Ledenvergadering 2020 van donderdag 23 april geannuleerd.
Omdat wij u toch graag op de hoogte willen houden over de laatste ontwikkelingen in onze dorpen
ontvangt u deze Nieuwsbrief.
Heeft u vragen over de inhoud van deze Nieuwsbrief? Wij hebben per onderwerp een
contactpersoon. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met haar/hem. Hieronder vindt u de
lijst.
U kunt uw vraag, suggestie of opmerking ook mailen naar dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com
Algemeen

Johannes Arets, arets@kv.nl, 0610260480

Woningbouw in Hoog-Keppel

Esther de Kruif, estherdekruif@hotmail.com, 0655800301

Verkeer:
. Eldrikseweg

Catrien Bruil, catrien.bruil@mencsupport.nl, 0654934946

. Hummeloseweg/Dorpsstraat

Eddie Barends, eddie@eldrik.nl, 0627250430

. Zomerweg

Ine Snelder, ine.snelder@gmail.com, 0651509527

Financiën

Rudolf Kits, jrkits@gmail.com, 0627340589

Daarnaast nodigen wij u graag uit met suggesties en aanbevelingen te komen.
U kunt deze sturen naar dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com.

Wij wensen u alle goeds en gezondheid voor u en uw dierbaren.

Dorpsraad Keppel & Eldrik

Bent u lid of wilt u ook lid worden van de Dorpsraad, maakt u dan de jaarlijkse contributie
van € 5,00 over op rekeningnummer NL15RABO0106263285 ten name van de Dorpsraad
Keppel en Eldrik onder vermelding van uw straat en huisnummer

Financiën
De jaarrekening is gecontroleerd en geaccordeerd door Bernadette Kemperman en Ulla Dijkstra.

Overleg Dorpsraden Drempt, Hummelo en Keppel & Eldrik
Op 18 februari heeft een overleg plaatsgevonden tussen de Dorpsraden van Drempt,
Hummelo en Keppel & Eldrik. Wij hebben besloten dat wij minimaal tweemaal per jaar
overleg voeren met de drie dorpsraden. En wij informeren elkaar bij ontwikkelingen die voor
de betrokken dorpen van belang zijn.
Verkeer
Een belangrijk agendapunt was de herstructurering van de Zomerweg en de Eekstraat. Wij
hebben onze zorg uitgesproken over de effecten van dit project voor onze dorpen
(sluipverkeer).
Naar aanleiding daarvan is er contact geweest met Paul Hofman, wethouder bij de
gemeente Bronckhorst.
Wij ontvingen op 21 februari de volgende reactie van de gemeente

‘De gemeente Doesburg heeft voor de werkzaamheden o.a. op de Zomerweg gemeente
Bronckhorst en provincie betrokken bij de omleiding.
Hierbij konden wij aangeven waar eventuele knelpunten zouden ontstaan of het waterbed
verhaal.
Omleiding
In bijgevoegde overzichtskaart kun je zien dat de omleiding via provinciale wegen gaat.
Wij hebben aangegeven dat het niet wenselijk is dat de dorpen Drempt, Hoog Keppel en
Hummelo als sluiproute worden gebruikt.
Daarom komen bij de aansluitende wegen van de N-wegen hekwerken en verkeersregelaars
te staan. De verkeersregelaars staan er, om het verkeer te weren, de eerste 3 weken tijdens
werkzaamheden. Bestemmingsverkeer zal altijd toegang hebben.
Mochten er toch nog knelpunten ontstaan dan geven wij dat door aan gemeente Doesburg,
waarop zij kunnen acteren.’
Wilt u voor nu meer informatie over de reconstructie en een grotere versie van de kaart:
https://www.doesburg.nl/nieuwsbrieven-reconstructie-zomerweg-eekstraat-nieuwe-eekstraat
Voor de kaart: zie de volgende pagina.
Het laatste nieuws is dat de reconstructie begonnen is, maar van een totale afsluiting is nog
geen sprake.

Woningbouw
Ook de woningbouw in onze dorpen kwam aan de orde. Wij hebben een toelichting gegeven
op onze plannen en wensen voor De Bongerd, de gemeentewerf en de voormalige HC03
velden.
In Hummelo is een plan voor de bouw van starterswoningen. Deze zijn tot nu toe niet
gerealiseerd.
Verkeer Hummelo en Keppel & Eldrik
Dit punt stond op zowel de agenda van Hummelo als van Keppel & Eldrik. Wij komen hier
later in de Nieuwsbrief op terug.
Energietransitie
De ontwikkelingen rondom de energietransitie worden nauwlettend gevolgd. Zodra het
noodzakelijk en gewenst is, trekken de drie Dorpsraden gezamenlijk op.

Woningbouw Keppel
Voortgang Hessendaal/De Bongerd/Gemeentewerf
Esther en Johannes maken deel uit van de werkgroep woningbouw De Bongerd en de
Gemeentewerf. De Dorpsraad wordt actief betrokken bij dit project. Twee leden van de
Dorpsraad vormen samen met twee ambtenaren van de gemeente Bronckhorst de
projectgroep. De eerste contacten zijn positief. De gemeente gaat beide locaties verkopen.
De werkgroep houdt zich bezig met een voorverkenning en het formuleren van kaders voor
deze projecten. Er komt een planning voor aanpak en uitvoering. Als eerste komt er een
bijeenkomst voor de omwonenden. Het oorspronkelijke plan was om in september het
project gereed te hebben. Door de coronacrisis lijkt dit een vertraging op te lopen. De
gemeente heeft toegezegd de (meer)opbrengsten van de verkoop van de grond te gebruiken
voor investeringen in de plannen rondom Hessendaal en daarmee ook het Hessenbad en
Hessenhal.
Het project Hessendaal wordt in samenspraak met de gemeente verder uitgewerkt om
vervolgens opnieuw te bepalen of de plannen haalbaar zijn. De mensen die via de site
aangegeven hebben mogelijk belangstelling te hebben voor een woning in een van de drie
projecten, ontvingen hierover enkele weken geleden een bericht.
Verkeer
Gedragscampagne Hummeloseweg (stand van zaken)
De Dorpsraad wacht nog op een reactie van de gemeente. Wel lijkt het dat er af en toe
iemand gesignaleerd wordt op de Hummeloseweg die de situatie van dat moment
beoordeelt. Zowel de Dorpsraden van Hummelo als van Keppel & Eldrik houden de vinger
aan de pols en informeren regelmatig bij de gemeente.

Dorpsstraat
Over de ontwikkelingen rond de Dorpsstraat is te melden dat Paul Hofman, wethouder van
de gemeente Bronckhorst, heeft toegezegd dat er zo snel mogelijk een oplossing moet
komen voor de racebaan tussen Hummelo en Keppel en omstreken. Paul Hofman gaf, na
een gesprek met een gedeputeerde, aan dat hij op korte termijn alle betrokken partijen aan
tafel wil hebben (de gemeente, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland).

Eldrikseweg
De dorpsraad spreekt haar ongerustheid uit over de verkeerssituatie op en rond de
Eldrikseweg. Hierover is al contact geweest met de gemeente Bronckhorst. Dit heeft nog niet
geleid tot een concrete toezegging. Wij beraden ons over mogelijke volgende stappen.

