
Vragen en opmerkingen tijdens de ALV van 12 april 2017 

 

Truus van Thil 0314-381418 

• Als er een Amerikaanse eik geveld wordt, dan ook op die plek een nieuwe boom planten. 

Daarmee voorkomen we een kaalslag aan de Monumentenweg. 

Erna Schekman 0314-785249 

• Aan het eind van het Hofpad een bank plaatsen (rustmogelijkheid voor oudere 

dorpsbewoners). 

• Kap alle Amerikaanse eiken (door leeftijd veel vallende takken). Plant hiervoor andere bomen 

(geen eiken en beuken) van minimaal 6 meter hoog. 

• Bedenk een oplossing voor het parkeren bij de basisschool (bermen worden stuk gereden). 

• Maak ook stil asfalt op de N317 ter hoogte van Hoog-Keppel. 

Jan van Westen (Janvanwesten@planet.nl 

• Hummeloseweg: als er een besluit komt dat deze weg tussen 7-9 en 16-19 wordt afgesloten, 

maak het dan mogelijk dat inwoners van de gemeente, op basis van kenteken, ontheffing 

krijgen voor gebruik van deze weg (bezoek supermarkt/bakker, enz.). 

L. de Lind van Wijngaard 

• Voor schooljeugd Doetinchem-Doesburg v.v. verkeersborden met de ‘mededeling’ niet met 

meer dan twee naast elkaar fietsen en mobieltjes niet gebruiken c.q. uit. 

Anoniem 

• Terrasmeubilair + aankleding terras café Hessenhal. 

C. Colijn 0314-785249 

• Op korte termijn eiken aan de Monumentenweg vervangen door nieuwe aanplant. Eiken zijn 

te groot  waardoor woongenot verminderd wordt. In twee fasen vervangen is ook een optie. 

Anoniem 

• Haal de wegversmallingen op de Hummeloseweg weg. Maak de weg breder en maak er ook 

een 30 km weg van van Gouden Leeuw tot rotonde. Hiermee voorkom je het verkeersinfarct. 

Wim Ploeger 0314-645880 

• Suggestie voor jaarlijkse feestdagen: Benoem een deskundige jury die voortuinen in Hoog-

Keppel gaat beoordelen. Laat inwoners die mee willen doen dit aangeven met markering van 

het perceel. Kan in drie categorieën (groot, middel, klein). Stel hiervoor prijzen beschikbaar 

en publiceer de uitslag. 

 

mailto:Janvanwesten@planet.nl


Klaas Govers 0612640769 

• Ben wellicht geïnteresseerd in deelname in de werkgroep Zonneweide. Heb zelf 18 panelen 

op mijn dak en ben selfsupporting. Wil mijn kennis delen. 

• Bij afsluiting Hummeloseweg; plaats doseringsverkeerslichten voor de toegang Hoog- en Laag 

Keppel. Hiermee voorkom je mogelijk sluipverkeer. 

Ursula Dijkstra 0314-381854 

• De Brinkenhorst is vanaf de Waay tot de Prinsenweg smaller geworden door nieuwe 

waterafvoer. Hierdoor kan aan de kant van de oneven nummers niet meer geparkeerd 

worden. Vaak een lastige situatie. Is hiervoor een oplossing? 

 

 


