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DE DORPSRAAD

KEPPEL EN ELDRIK

INFORMEERT U

Beste mede-dorpsbewoners,
Aan het begin van de zomer ontvangt u deze nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en de
meest recente ontwikkelingen in onze dorpen.
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. U vindt de lijst
op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.
Wij vragen opnieuw uw aandacht voor drie vacatures in de dorpsraad. Johannes Arets
(voorzitter), Ine Snelder (secretaris) en Rudolf Kits (penningmeester) vertrekken dit jaar uit het
bestuur. De dorpsraad is op zoek naar een nieuwe, enthousiaste invulling van deze vacatures
en nodigt u van harte uit door middel van een mail of andere wijze, aan te geven of u lid wilt
worden van de dorpsraad.
Inmiddels heeft Marius Strijker, woonachtig in Hoog Keppel, aangegeven beschikbaar te zijn
en, als de leden daarmee instemmen, de voorzittersrol van Johannes te willen overnemen. Anja
Hattink uit Laag-Keppel heeft ook gereageerd op deze oproep voor nieuwe leden van de
dorpsraad. Zij is, na de eerste kennismakingsbijeenkomst enthousiast om deel uit te gaan
maken van de dorpsraad.
Wij zijn nu nog op zoek naar een secretaris en een penningmeester. De formele voordracht en
de benoeming van de nieuwe leden van de dorpsraad vindt dan plaats door de leden in de
algemene ledenvergadering die we op donderdagavond 28 oktober 2021 willen organiseren.
Hierover ontvangt u nog nader bericht. Dus, hebt u interesse om deel uit te maken van de
dorpsraad Keppel en Eldrik, stuurt u dan een bericht naar dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com.
Wij wensen u een mooie zomer.
Dorpsraad Keppel en Eldrik
Catrien, Eddie, Esther, Ine, Johannes en Rudolf
Juli 2021

Graag uw aandacht voor uw contributie 2021.
Bent u lid of wilt u 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.

Bijpraten

Woningbouw Keppel
Update De Bongerd/Gemeentewerf
Er is veel gebeurd de afgelopen periode rond de nieuwbouw op de Bongerd en de
Gemeentewerf. Recentelijk is er een informatieavond geweest. Wethouder Buunk heeft hier
een toelichting gegeven op de plannen en vragen beantwoord. Als reactie hierop heeft een
aantal direct betrokkenen met medeondertekening door de dorpsraad, een open brief
gestuurd aan de gemeenteraad, het college en de inwoners van Keppel. Voor de inhoud van
deze brief verwijzen wij naar Contact.

Energietransitie
Wij bundelen, zoals eerder in deze nieuwsbrief gemeld, onze krachten met de dorpsraden van
Hummelo en Drempt bij het voeren van overleg over de bouw van windturbines. Voor Keppel
en Eldrik is het hoofdzaak de uitspraken van wethouder Hofman vast te houden: ‘er mogen geen
windmolens komen binnen een straal van twee km vanaf het beschermd stadsgezicht van LaagKeppel.’ Daarnaast is voor alle betrokken dorpsraden het (gezondheids)risico voor de inwoners,
de milieuschade en het aanzicht van onze omgeving van het allergrootste belang.

De Stichting Tegenwind is een goed georganiseerde en geïnformeerde organisatie die haar
zaken goed voor elkaar heeft. Wij faciliteren, als zij dat wensen, in de contacten met
bijvoorbeeld de gemeente, maar wij zijn geen actiegroep. Wij hebben met enige frequentie
contact over de voortgang.

Verkeer
Dorpsstraat/Hummeloseweg
Op 14 juni is de klankbordgroep Verkeerssituatie Dorpsstraat/Hummeloseweg Laag-Keppel
bijeengeweest. In de klankbordgroep zijn de provincie, het waterschap, de gemeente,
aanwonenden, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven Hummelo en Keppel en de
dorpsraden van Hummelo, Drempt en Keppel en Eldrik vertegenwoordigd. Dit laatste overleg
heeft geleid tot een concreet voorstel voor een oplossing van de verkeersproblematiek van de
Dorpsstraat en de Hummeloseweg. Dit wordt de komende tijd bestudeerd door de provincie
en de gemeente. Medio september is een vervolgoverleg gepland. Wij hopen snel daarna een
bijeenkomst te kunnen organiseren waar wij, samen met de betrokken partijen, een toelichting
kunnen geven op de wijzigingen. Deze aanpassingen moeten leiden tot een veiligere en
gezondere Laag-Keppel en moeten rechtdoen aan de wensen van alle betrokken partijen.
IJsselweg/Eldrikseweg
De onveilige situatie van de IJsselweg en de Eldrikseweg is de afgelopen periode frequent onder
de aandacht gebracht van de gemeente Bronckhorst. Dit heeft geleid tot aanpak van de
bermen. Nog niet bekend is of en wanneer, er rode fietsstroken komen. De bewoners van Eldrik
pleiten nog steeds voor een fietspad. De aanleg van een rode fietsstrook lost namelijk de
problematiek van het hardrijden en de slechte bermen niet op.

Hoog- Keppel
Enkele bewoners van Hoog-Keppel hebben via de dorpsraad aandacht gevraagd voor de
verkeerssituatie in Hoog-Keppel. Er wordt door een behoorlijk deel van het doorgaande verkeer
met een snelheid hoger dan 30 km door de bebouwde kom gereden.

Ook is er vrachtverkeer dat dagelijks gebruik maakt (16 maal) van de route door Hoog-Keppel
op weg naar en van o.a. Steenderen en de Zutphen-Emmerikseweg/Torenallee.
Wij stellen ook vast dat agrarische voertuigen steeds sneller, breder en groter worden, dat
vraagt van alle weggebruikers een grotere voorzichtigheid dan in het verleden het geval was.
Wij hebben contact met de gemeente over bovengenoemde situaties.

Rijksweg Hoog-Keppel
De situatie op de Rijksweg zoals geschetst in de vorige nieuwsbrief van mei is nog ongewijzigd.
Wij nemen opnieuw contact op met de gebiedsambtenaar.

Parallelweg Laag-Keppel
De dorpsraad gaat mogelijkheden onderzoeken om de gevaarlijke verkeerssituatie op de
parallelweg (ter hoogte van de Olde Schole) te verbeteren. In een van de volgende
nieuwsbrieven komen wij hierop terug.

Algemeen
En dan de schoolklok
De klok op het schoolplein van de Bongerd krijgt een nieuwe plek naast de waterpomp op de
Van Panhuysbrink. Alle techniek is inmiddels aangelegd met veel dank aan
Verhey uit Toldijk. Er wordt nu door Floris Wolvetang nog gewerkt aan de omlijsting van het
uurwerk. De laatste stap is de plaatsing en aansluiting en de feestelijke onthulling natuurlijk!
Wij houden u op de hoogte.

Nieuwe inwoners
Zoals in de nieuwsbrief van mei al is gemeld, en het is u ongetwijfeld ook opgevallen: er zijn
veel huizen verkocht en er zijn dus veel nieuwe inwoners in onze dorpen. Een welkomstcomité
is aan de slag gegaan met de informatievoorziening voor deze nieuwe dorpsbewoners. De
eerste tassen, gevuld met o.a. folders, het jubileumboek Volksfeest 125 jaar en
omgevingsinformatie, zijn inmiddels overhandigd. De dorpsraad heeft dit initiatief financieel
ondersteund. Bent u nieuwe inwoner en heeft u de prachtige tas nog niet ontvangen, meldt u
zich dan even op dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com.
Wilt u de tas ook ontvangen? De kosten zijn € 5,--. Stuurt u dan een berichtje aan
dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com.

Bestuur

Wij nodigen u graag uit met suggesties en aanbevelingen te komen.
U kunt deze sturen naar dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com. Of contact opnemen met een van
onderstaande bestuursleden.

Algemeen

Johannes Arets, arets@kv.nl, 0610260480

Woningbouw in Hoog-Keppel

Esther de Kruif, estherdekruif@hotmail.com,
0655800301

Verkeer:
- Eldrikseweg/IJsselweg

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

- Hummeloseweg/Dorpsstraat Eddie Barends, eddie@eldrik.nl, 0627250430

Financiën

Rudolf Kits, jrkits@gmail.com, 0627340589

