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Beste mede-dorpsbewoners, 

 

Wat vinden wij het bijzonder spijtig dat wij u niet kunnen ontvangen voor een 

Algemene Ledenvergadering in april. Door de Corona maatregelen zijn we genoodzaakt 

de ALV uit te stellen en hopen deze nu op donderdagavond 28 oktober 2021 als 

vanouds te kunnen organiseren.  

 

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. U 

vindt de lijst op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.  

 

Wij vragen ook uw aandacht voor drie vacatures in de dorpsraad. Johannes Arets 

(voorzitter), Ine Snelder (secretaris) en Rudolf Kits vertrekken dit jaar uit het bestuur.  

De dorpsraad is op zoek naar 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. 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 in oktober 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 

dorpsraadkeppeleneldrik@gmail.com. 

 

Wij wensen u alvast een mooie, gezonde lente en zomer.  

 

Dorpsraad Keppel en Eldrik 

Catrien, Eddie, Esther, Ine, Johannes en Rudolf 

 

Mei 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. 

mailto:dorpsraadkeppeleneldrik@gmail.com


 

 

 

 



 

 

 

 

Bijpraten 

 

Uit het overleg Dorpsraden Drempt, Hummelo en Keppel en 

Eldrik 

De dorpsraden van Drempt, Hummelo en Keppel en Eldrik voerden de afgelopen 

periode overleg over een aantal thema’s die ons allen raken.  

 

Verkeer Drempt, Hummelo, Keppel en Eldrik 

De verkeerssituatie op een aantal (doorgaande) wegen in onze dorpen is 

verontrustend en daarom ongewenst. Hier moet extra aandacht van zowel de provincie 

als de gemeente voor komen. In Drempt is het aantal verkeersbewegingen op de 

Zomerweg, met name in de ochtend- en avondspits, hoog. Bovendien wordt er (te) 

hard gereden. Deze situatie zien we ook op zowel de Hummeloseweg als de 

Dorpsstraat. Op de Eldrikseweg is daarnaast nog sprake van een onveilige situatie door 

de slechte bermen. Scholieren gebruiken zowel de Zomerweg als de Eldrikseweg 

dagelijks. Dankzij het veelvuldig aandringen van de dorpsraden is er nu enige 

voortgang te melden. Het blijft onze constante aandacht houden in de gesprekken met 

de gemeente. Voor de Eldrikseweg is nu de aanleg van rode fietsstroken gepland. Wij 

streven wij naar het realiseren van een echt fietspad.  

 

Energietransitie 

De ontwikkelingen rondom de energietransitie worden nauwlettend gevolgd.  Wij zien 

allen het belang voor onze dorpsbewoners. De dorpsraden hebben daarom besloten 

de krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken. Er zijn plannen in 

Doesburg/Drempt (windturbines). De gemeente Doetinchem heeft ook vergevorderde 

plannen voor het plaatsen van windturbines op de grens met de gemeente Bronckhorst 

en binnen de twee kilometer van het beschermde stadsgezicht van Laag-Keppel.  

 

 

 



Uit de Dorpsraad Keppel en Eldrik 

 
 

Woningbouw Keppel 

 

Update De Bongerd/gemeentewerf 

 

Een aantal betrokken bewoners heeft protest aangetekend tegen het proces rondom 

de plannen van de gemeente voor de bouw van woningen/appartementen op de 

voormalige gemeentewerf en De Bongerd. De dorpsraad is nauw betrokken bij dat 

proces en heeft dezelfde kanttekeningen geplaatst. Inmiddels is er een onderzoek 

geweest naar de door de gemeente gevolgde procedures. De uitslag is een bevestiging 

van de onzorgvuldigheden. Daarmee is het doel van samen naar de plannen kijken als 

dorp en gemeente niet gelukt. Sterker, er is meer onrust gecreëerd voor de 

omwonenden. De dorpsraad is in gesprek om hier een oplossing te zoeken.  

 

 

 

 
 

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 dorpsgezicht van Laag-Keppel.”  Daarnaast is voor alle 

betrokken dorpsraden het (gezondheids)risico voor de inwoners, de milieuschade en 

het aanzicht van onze omgeving van het allergrootste belang. Natuurlijk is de 

energietransitie noodzakelijk en kijken en denken wij ook na over wat wij daar zelf 

direct aan kunnen bijdragen als inwoners. Enkele inwoners hebben zich al gemeld bij 

ons. Wilt u ook meedenken, meepraten en meedoen, laat ons dat dan weten. 

 



 

 

 

Verkeer  
 
Dorpsstraat/Hummeloseweg 

Op de Hummeloseweg zijn aanpassingen geweest. Er is o.a. een middengeleider 

gekomen. Hoewel een deel van de bewoners van de Hummeloseweg aangeeft tevreden 

te zijn over de oplossing (drempel verdwenen dus minder lawaai) is het aantal 

verkeersbewegingen niet minder geworden en wordt er ook nog steeds te hard 

gereden. De lokale gebruikers vinden de nieuwe situatie minder veilig en zelfs 

gevaarlijker voor voetgangers en fietsers.  

De problematiek in de Dorpsstraat is ongewijzigd; teveel verkeer dat vaak te snel rijdt.   

Zoals eerder gemeld heeft Veilig Verkeer Nederland op verzoek van de bewoners 

onderzoek gedaan. Ook zij vindt de situatie in de Dorpsstraat onveilig en onwenselijk. 

Het rapport is verstuurd naar de gemeente en de provincie. De gemeente trekt 

inmiddels samen met de provincie en het waterschap op. Er komt een overlegorgaan 

waarin deze partijen, een aantal bewoners van de Dorpsstraat en een lid van de 

dorpsraad zitting hebben. De uitnodiging voor dit overleg is nu in mei. Als dorpsraad 

blijven wij aandringen op spoedige actie. De actiecomités blijven wij, waar mogelijk, 

ondersteunen. 

 

IJsselweg/Eldrikseweg 

Tijdens een gesprek met de burgemeester en de betrokken ambtenaar heeft d e 

dorpsraad onder andere (ook de situatie in de Dorpsstraat) opnieuw de onveilige 

situatie van deze wegen en de bermen onder de aandacht gebracht. Zowel de IJsselweg 

als de Eldrikseweg worden als gevaarlijk ervaren. Veilig fietsen is bijna onmogelijk. Ook 

de bermen zijn bijzonder gevaarlijk door het grote hoogteverschil tussen weg en berm. 

Vanuit de gemeente is nu een concreet voorstel gedaan om het wegdek te voorzien 

van een rode fietsstrook. Daar is door de aanwonenden niet direct positief op 

gereageerd. Het verhelpt de problematiek van het hardrijden en de slechte bermen 

niet. De vertegenwoordiger van de dorpsraad heeft opnieuw overleg met de 

verantwoordelijke ambtenaren bij de gemeente.  

  



Rijksweg  

 

Een van onze mede-dorpsbewoners heeft het initiatief genomen om de gevaarlijke 

verkeerssituatie ter hoogte van Hoog-Keppel (Rijksweg-Burg.Vrijlandweg) in beeld te 

brengen. Door de bocht vanuit de richting Doesburg is er een redelijk onoverzichtelijke 

en daardoor gevaarlijke situatie ontstaan voor zowel fietsers als gemotoriseerd 

verkeer. Met name als fietsers niet de daarvoor bedoelde oversteekplaats gebruiken 

en het verkeer op de Rijksweg met een hoge snelheid rijdt, gebeuren er met enige 

regelmaat bijna-ongelukken. Hij is hierover in contact met de provincie. Helaas levert 

dit tot nu weinig positieve respons op.  

De dorpsraad neemt contact op met de gebiedsambtenaar voor ondersteunend 

overleg.  

 

 

 
 

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. De laatste stap is de plaatsing en aansluiting en de feestelijke 

onthulling natuurlijk! Wij houden u op de hoogte. 

 

 

Nieuwe inwoners 

Er zijn veel huizen verkocht en er zijn dus veel nieuwe inwoners in onze dorpen 

gekomen. Een welkomstcomité gaat hen binnenkort voorzien van informatie over 

onze dorpen en de voorzieningen en mogelijkheden die er zijn. De dorpsraad werkt 

dit samen met een aantal inwoners verder uit.  

 

Nieuwe gebiedsambtenaar  

Keppel en Eldrik heeft door de pensionering van Jan Ditzel een nieuwe 

gebiedsambtenaar toegewezen gekregen. Willy Toonk vervangt hem. Zij vormt samen 

met Arie Vries het team voor onze dorpen.  



Wat doet een gebiedsambtenaar. Op de site van de gemeente Bronckhorst staat hun 

functie omschreven.  

“Inwoners en organisaties in Bronckhorst hebben zoveel goede ideeën, maar weten niet 

altijd hoe ze die ideeën kunnen uitvoeren. Het zou toch mooi zijn als we van inwoners 

uit een kern weten wat ze willen en kunnen en hen dan kunnen helpen om initiatieven 

te ontwikkelen. 

 

Dus...durf te vragen! Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u!  

 

Bijvoorbeeld als u: 

• ideeën heeft voor uw woonomgeving, maar niet weet  bij wie u terecht kunt voor 

hulp om uw idee verder uit te werken 

• iemand nodig heeft om mee te denken over het organiseren van een 

bijeenkomst/activiteit 

• wilt weten wat er in omliggende dorpen gebeurt als het gaat om uw 

plannen/initiatieven en hoe u daarvan kunt leren of er wellicht bij aan kunt haken .” 

 

 

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  
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