Verslag
Algemene Ledenvergadering 2019
Dorpsraad Keppel en Eldrik
1. Welkom en opening van de vergadering
Johannes Arets heet de ongeveer vijftig aanwezigen op de ALV Dorpsraad Keppel en
Eldrik van harte welkom op deze vergadering. Een bijzonder welkom voor Arie Vries en
Jan Ditzel, gebiedsambtenaren van de gemeente Bronckhorst.

2.. Notulen ALV 18 oktober 2018
Over de notulen van de ALV van 18 oktober 2018 zijn geen opmerkingen of vragen. De
notulen van de ALV van 25 april worden geplaatst op de website van de dorpsraad:
www.inkeppel.nl/info/dorpsraad/in actie

3. Financiën
3.1 Financieel verslag 2018
3.2 Verslag kascontrolecommissie
3.3 Verkiezing nieuw lid kascontrolecommissie

3.4 Begroting 2019
3.5 Vaststellen contributie 2019

Het financieel verslag 2018 is gecontroleerd door Marius Strijker en Bernadette
Kemperman en is akkoord bevonden door de kascontrolecommissie. Het getekende
akkoord is in bezit van de voorzitter/de penningmeester.
Nieuw lid van de kascommissie is Ulla Dijkstra. Zij vervangt Marius Strijker.
Over de begroting 2018 worden de volgende vragen gesteld c.q. opmerkingen gemaakt:
Overige inkomsten
In het financieel verslag staat een post overige inkomsten (EUR 352). Waar komen deze
vandaan? Marius Strijker geeft een toelichting; het spaartegoed van Hummelo en Keppel
bij de vroegere Boerenleenbank is vrijgekomen. De Dorpsraden van Hummelo en Keppel
hebben ieder de helft van het vrijgekomen bedrag ontvangen.

Begroting 2019
Welke goede doelen zijn er die gesteund kunnen worden met een financiële bijdrage
vanuit de Dorpsraad? De Dorpsraad ontvangt graag ideeën van de inwoners van Keppel
en Eldrik. Dat kan via e-mail dorpsraadkeppeleneldrik@gmail.com. of persoonlijk bij een
van de leden van de dorpsraad.
Contributie
Ook voor 2019 wordt de contributie vastgesteld op 5 euro per adres.
Aan de aanwezigen wordt gevraagd om ideeën voor/over het innen van de jaarlijkse
bijdrage. Hoe kan de Dorpsraad de inwoners van Keppel en Eldrik hierover bereiken

4. We praten u bij over:
Verkeer Hummeloseweg
In de afgelopen periode is er een aantal bijeenkomsten geweest met betrokkenen
(dorpsraden Hummelo en Keppel/Eldrik, aanwonenden Hummeloseweg en de gemeente
Bronckhorst. In dit overleg is afgesproken dat geen van de deelnemers mededelingen zal
doen over hetgeen besproken wordt. Dit om ‘ruis op de lijn’ te voorkomen. Johannes
geeft aan dat de gesprekken in goede harmonie verlopen en dat wij samen werken aan
constructieve oplossingen voor het probleem: veel te veel auto’s op de
Hummeloseweg/Dorpsstraat gedurende de ochtend- en de avondspits. Wij verwachten
voor de zomer met goed nieuws te kunnen komen.
*Harry Snel geeft aan dat er hard wordt gereden op de
Monumentenweg/Burg.Vrijlandweg. Hij vindt veel bijval van de overige aanwezigen. De
Dorpsraad denkt na over een gestructureerde aanpak van deze problematiek. De
hardrijders en/of hun werkgevers ‘moeten’ aangesproken worden op dit gedrag. Ook de
vuilophalers maken zich schuldig aan het overschrijden van de snelheid. De
gebiedsambtenaren geven aan dat er matrixborden aangevraagd kunnen worden bij de
politie/de gemeente. Het effect van deze maatregel is echter tijdelijk.
De Dorpsraad gaat eraan werken en komt met een voorstel voor een aanpak.
Zonnepanelen Eldrik
De Dorpsraad pleit ervoor om de zonnepanelen niet op de voormalige HC03 velden te
plaatsen maar deze te leggen op de beschikbare daken in Eldrik. De HC03 velden kunnen
dan gebruikt worden voor de bouw van (energieneutrale) woningen. Een inventarisatie
op de dag van de vergadering leverde 11.-12.000 zonnepanelen op. Het gaat dus om
grote aantallen. Er komt een overzicht van wat er al ligt op de daken en wat er nog bij
komt.
De Eldrikse boeren kunnen rekenen en we zien dat deze groep ‘zaken’ doet met
bijvoorbeeld Friesland Campina. En niet met AGEM.
Ondertussen heeft de gemeente het terrein HC03 in gebruik gegeven aan een
(natuur)organisatie. Deze heeft er vervolgens roundup op gespoten en er mest op
gereden. Gevolg: geen voedsel meer voor insecten en bijen. De gemeente is hierop
aangesproken!!!
Aan de gemeente wordt gevraagd hoeveel panelen er volgens de gemeentelijke
routekaart moeten komen om energieneutraal te zijn in 20-30. Dan gaat het ws. om 9 ha.

Energie
De Dorpsraad heeft samen met een werkgroep een notitie gemaakt met als titel
‘Energietransitie omgeving Hoog- en Laag Keppel en Eldrik. Wij willen een actieve rol
spelen bij het adviseren van de inwoners van onze dorpen over energie en de toekomst
met energie. Hoe kunnen we omgaan met veranderende inzichten en wetgeving op het
gebied van energie, wat heb ik nodig om bijvoorbeeld mijn woning aan te passen, welke
mogelijkheden heb ik als inwoner van onze dorpen. Welke financiële ondersteuning is er
vanuit de overheid/de banken. Kortom veel vragen waarmee wij aan de slag willen gaan.
De Dorpsraad wil een energiewerkgroep samenstellen. En zeker ook zelf het initiatief
houden. Ook met onze politieke keuzes kunnen wij invloed uitoefenen.
*Annemieke Steverink: welke ruimte is er om te protesteren tegen diverse initiatieven
vanuit de politiek? Wij moeten die ruimte zeker claimen.
*Roel Jansen: Het is een politiek issue. Wij kiezen onze vertegenwoordigers en daarmee
kunnen we zeker ook het initiatief aan onze kant houden.
*Henny Dokter: er is sprake van windmolens op het terrein van het kasteel. Is de
Dorpsraad hierbij betrokken. Antwoord Johannes: nee, wij hebben hier geen officiële
informatie over.
Voor de Energiewerkgroep hebben zich aangemeld: Klaas Govers, Harry Snel, Philip
Appels en Peter Steverink.
Wordt vervolgd!
Uitbreidingsmogelijkheden woningbouw Keppel
De Dorpsraad heeft in de afgelopen periode een woonvisie ontwikkeld en een notitie
geschreven. Keppel en Eldrik moeten weer aantrekkelijk worden voor zowel
starters/jonge gezinnen als voor ‘ouderen’ die graag in onze dorpen willen blijven
wonen maar dan in een gemakkelijker te onderhouden huis.
De voormalige HC03 velden staan daarbij hoog op het verlanglijstje als toekomstige
locatie voor deze plannen. Het moet een aantrekkelijk centrum worden voor starters en
‘ouderen’ waarbij tevens gekeken wordt naar mogelijkheden voor het energieneutraal
maken van de sporthal en het zwembad. Daarmee kunnen we dan ook wellicht deze
sportvoorzieningen behouden voor de dorpen. Ook de verplaatsing van de tennisvelden
komt hierbij aan de orde. Ook komt er een grotere parkeerplaats.
Als tweede mogelijke locatie wordt De Bongerd genoemd. Hier zou plaats kunnen zijn
voor seniorenwoningen, zogenaamde energieneutrale+woningen. De Dorpsraad denkt
voor deze locatie aan een woonvereniging. De bewoners zijn samen verantwoordelijk
voor het terrein en delen de energievoorzieningen (coöperatieve gedachte).
Als derde locatie is er nog de vroegere gemeentewerf. Hierbij spelen vragen als
ontsluiting en grootte. Deze locatie is eigenlijk meer geschikt als bijvoorbeeld een
dorpstuin.
*Wim Stoer: wij zijn geen krimpgemeente. Wij willen pro actief reageren en in de
woonvisie is ruimte voor dit soort trajecten die doelgroepgericht zijn.

Oproep Dorpsraad
Bewoners, wij hebben jullie nodig!
Ben jij/bent u in het bezit van een woning, wilt u deze (te zijner tijd) verkopen maar
wilt u in Keppel en/of Eldrik blijven wonen, meld u aan bij een van de Dorpsraadleden.
Wij verzamelen namen van inwoners die deze woonwens hebben.
Ook willen wij graag namen van starters, gezinnen en senioren die in ons dorp willen
wonen. Met deze namen gaan we naar de gemeente.
De komende tijd gaan wij huis aan huis de woonwensen inventariseren.
*Marius Strijker: van wie is de grond van de Bongerd? Wordt deze gebruikt voor de
financiering van de Woordhof?
Hessenbad
Martijn Garritsen schetst de ontwikkelingen van en in het Hessenbad. Het is er zo mooi
geworden, bijna onherkenbaar: er is geschilderd, de machines zijn hersteld c.q.
vervangen, de beplanting is aangevuld c.q. vervangen. En dit alles door en met de hulp
van vrijwilligers die zich belangeloos ingezet hebben voor het behoud en onderhoud van
het Hessenbad. Hulde!!!
Aanstaande zondag, 28 april, gaat het zwembadseizoen weer van start. Er zijn zo’n
zeventig vrijwilligers die zich inzetten voor het bad. Deze vrijwilligers zijn het afgelopen
jaar vrijwilliger van het jaar geworden. Een geweldige prestatie!
*Henny Dokter: de gemeente Doesburg ondersteunt het zwembad in Doesburg met
350.000 euro. De gemeente Bronckhorst zou ons ook moeten steunen en daarmee
energie steken in de maatschappelijke en sociale coherentie. Mart de Kruif heeft overleg
met de gemeente.
Op naar 25 april 2020…dan bestaat het Hessenbad 50 jaar.
* Roel Janssen: hoe zit het met subsidie van de gemeente bij andere kernen? Zouden we
als kernen/dorpsraden eigenlijk niet samen naar de gemeente moeten gaan?
Bestuurswijzigingen
*Tijn van Lange neemt afscheid en Eddie Barends komt ons versterken. Welkom
Eddie…met applaus van de vergadering.
Tijn geeft in de toelichting op zijn afscheid aan dat dit slechts tijdelijk is. Hij heeft even
zijn energie nodig voor zijn gezin en zijn nieuwe baan. Maar komt graag weer terug.
Rondvraag
*Wat is er aan de hand bij de golfclub vraagt Klaas Govers? Johannes geeft een
toelichting op de gebeurtenissen in de afgelopen periode. De Golfclub wil een
betrouwbare buurman zijn en heeft daarom besloten op een andere, betere wijze te
communiceren met het dorp. Er is een werkgroep samengesteld die zich zal inzetten om
een goede dialoog te realiseren. De werkgroep bestaat uit buurtbewoners, leden van de
golfclub en een vertegenwoordiger van de dorpsraad.

*Hanneke Kruissink: zet zich, samen met nog enkele andere leden, in voor de
ondersteuning op het gebied van wonen/zorg/welzijn. Op de website
https://www.meedoeninbronckhorst.nl/
vind je onder andere informatie over zorg, welzijn, wonen, sport, jeugd, enz.

5. 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
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Bertie Ledeboer: geef de 352 EUR aan een goed doel (bijvoorbeeld fruitbomen
pluktuin)
Jannie Hazelaar: Bestuur, bedankt voor jullie inzet
Voor de nieuwkomers: bestuur stel jezelf bij het begin van de vergadering even voor
Voor de nieuwkomers: gelegenheid om jezelf bij het begin van de vergadering voor
te stellen
Actualiteit website bijhouden
Nieuwe straatverlichting aan de Dubbeltjesweg
Top Laag Keppel: uitvoeren gemeente
Klaas Govers: Ben je trots op het wonen in de Achterhoek: hang de Achterhoekvlag
dan uit
Brinkenhorst: bermen verstevigen
Hondenpoep zakhouder plaatsen
Zouden we nog veiliger de Rijksweg over kunnen steken? Verkeerslicht/vop?
Gebruik het mededelingen dorpsbord
Garagesale volgens amerikaans voorbeeld
Tuinafval/tuinzak: inzameling in het dorp zelf?
Snelheid parallelweg Laag Keppel helemaal 30
Sluis Dorpsstraat Laag Keppel weg?
Komt er nog verbetering van de breedte van de Brinkenhorst; uitrit van de Waay heel
erg lelijk
Vraag of jongeren uit Doetinchem ook interesse hebben in starterswoningen in
Keppel

