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VERSLAG    c o n c e p t 

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad Keppel en Eldrik 
Donderdag 12 mei 2022, Hessencafé, Hoog-Keppel 
 
 
1. WELKOM en MEDEDELINGEN.  
De voorzitter Marius Strijker opent de algemene ledenvergadering. Er zijn circa 50 leden 
aanwezig. Berichten van verhindering zijn ontvangen van: Corrie Peeters, Klaas Govers, Franc 
en Pop Nieuwboer, Henk Dijkerman, Henny Dokter, Gerard Stoltenborg, Paul en Ans Snelder en 
Raba Sonneveldt.  
De presentielijst wordt door eenieder getekend. 
 
De voorzitter heeft bericht ontvangen dat Willem Baron van Lynden is overleden. Het bestuur 
wenst de familie Van Lynden sterkte in deze verdrietige periode. De begrafenis zal in besloten 
kring plaatsvinden.  
 
Onze dorpsgenoten Ulla Dijkstra en Meta Schoenmaker hebben 28 april jl. een lintje gekregen 
van Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

 
 

2. VERSLAG ALV 26 oktober 2021 
Het verslag is met wat redactionele correcties en met toevoeging van paginanummering 
vastgesteld. Met dank aan Ine Snelder. Het verslag zal geplaatst worden op de nieuwe website  
 
 

3. FINANCIëLE ZAKEN 
De jaarrekening 2021 en de begroting 2022 zijn op de vorige ALV-vergadering gepresenteerd en 
toegelicht. De kascommissie, bestaande uit Ulla Dijkstra en Bernadette Kemperman, heeft de 
boeken en de jaarrekening gecontroleerd en akkoord bevonden. De commissie adviseert de 
ALV decharge aan het bestuur te verlenen. De aanwezigen gaan unaniem akkoord. De 
jaarrekening 2021 en begroting 2022 zullen op de nieuwe website www.inkeppel.nl worden 
geplaatst. 
De kascommissie boekjaar 2022: Bernadette Kemperman treedt terug. De aanwezigen danken 
haar voor haar inzet. Ulla Dijkstra blijft lid. Als nieuw lid meldt zich Catrien Bruil. De aanwezigen 
gaan akkoord. 
 
 

http://www.inkeppel.nl/
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4. SAMENSTELLING BESTUUR 
De voorzitter meldt: 

• dat Anja Hattink in december 2021 heeft aangegeven dat zij om persoonlijke redenen 
terugtreedt als bestuurslid. 

• dat Eddie Barends in februari 2022 heeft aangegeven per direct te stoppen met het 
bestuurswerk voor de Dorpsraad. De voorzitter dankt Eddie voor zijn jarenlange inzet voor 
onder andere het meewerken aan het oplossen van de verkeersproblematiek in Laag-Keppel en 
Eldrik. 

• dat Catrien Bruil onlangs heeft aangegeven per 1 mei 2022 terug te treden na bijna twee 
zittingstermijnen. De voorzitter bedankt Catrien eveneens voor haar jarenlange inzet als 
vertegenwoordiger namens Eldrik. 
 
Naar aanleiding van de oproep voor kandidaten heeft zich gemeld: 

• Ronald van Eck: de aanwezigen stemmen unaniem in met zijn benoeming; 

• een kandidaat uit Eldrik: het bestuur zal met haar een kennismakingsgesprek voeren; 

• twee kandidaten uit Laag-Keppel: het bestuur zal met hen kennismakingsgesprekken 
voeren. 
Het bestuur is/komt daarmee volledig op sterkte, zijnde zeven leden. Volgende vergadering 
meer informatie. Het actuele rooster van aftreden zal worden geplaatst op de nieuwe website 
www.inkeppel.nl. 
De mutaties worden verwerkt in het register van Kamer van Koophandel en UBO. 
 
 
5. VERKEERSCIRCULATIEPLAN KEPPEL 
Edward Goossens was lid van de klankbordgroep en is bereid gevonden het plan toe te lichten. 
Hij benadrukt de brede samenstelling van de klankbordgroep, met een vertegenwoordiging van 
Gemeente Bronckhorst, Provincie Gelderland, verkeersdeskundigen, de drie betrokken 
dorpsraden en specifiek vertegenwoordigers uit de Dorpsstraat en Hummeloseweg. 
Kern van de problematiek: het verkeer in onze regio maakt veel gebruik van wegen die 
daarvoor niet bedoeld zijn. Het meest zichtbaar is de problematiek in de Dorpsstraat Laag-
Keppel en op de Hummeloseweg waar dagelijks zo’n 7000 auto’s passeren. Er is daar sprake van 
een veel te hoge verkeersdruk. De Dorpsstraat is al vele jaren te zwaar belast. Oplossen van dat 
probleem staat centraal, maar we willen voorkomen dat de problemen zich verplaatsen. 
 
Om de problemen te analyseren zijn vele metingen en verkeerstechnische studies (scenario’s) 
uitgevoerd. Het blijkt dat elke oplossing voor de Dorpsstraat/Hummeloseweg onvermijdelijk 
meer druk op het aangrenzende wegennet rond onze dorpen oplevert. Daarom is gekozen voor 
een experimenteerfase van 1 jaar met een aantal tijdelijke ingrepen. Er zal nauwkeurig worden 
gemeten welk effect de maatregelen hebben op het wegennet in de hele regio en, na 
resultaten van de meting en evaluatie met alle betrokkenen, zal gekozen worden voor de beste 
oplossing. De uitvoering begint medio 2022 ten zuiden van Laag-Keppel met een verkeersluis: 
het eerste halfjaar net over de brug ter hoogte van de TOP en het tweede halfjaar bij de 
rotonde N814/Eldrikseweg. De provincie heeft inmiddels op diverse plaatsen meetkabels over 
de weg gelegd voor zogenaamde 0-metingen. In 2023 volgt de aanpassing op de rotonde bij 
Hummelo (Zutphenseweg/Hummeloseweg) en verder onderzoek bij Drempt.  
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Diverse leden stellen vragen en hebben suggesties: 

• Het plan veroorzaakt een ‘waterbedeffect’, een ontoelaatbare druk op andere wegen, 
onder meer in Hoog-Keppel (Prinsenweg, Burgemeester Vrijlandweg en Monumentenweg). 

• Maarten Esser: ‘Ontoelaatbaar’ plaats ik in relatie tot onze infrastructuur in Hoog-
Keppel. We hebben wegen die relatief smal zijn, zonder fietspaden of trottoirs. In de 
wegenverkeerswet is geen specifieke norm vastgesteld voor wat een toelaatbare hoeveelheid 
verkeer zou kunnen zijn. Dat is een zorgelijke omissie omdat een substantiële toename van de 
hoeveelheid verkeer niet wordt genormeerd omdat er domweg geen norm voor is. 

• De Burgemeester Vrijlandweg heeft twee verschillende delen: leg daarom meetkabels in 
het stuk tussen Rijksweg en de Brink en in het stuk tussen de Brink en Prinsenweg.  

• De 0-metingen geven de actuele situatie, maar de wegen zijn al eerder drukker 
geworden. Wie bepaalt wat ‘toelaatbaar’ is? Er zijn normen voor verkeersdruk per type weg. 
Maak deze normen bekend en volg deze normen! 

• Leg op de wegen die drukker worden veilige voetganger- en fietsenwegen aan. 

• Op de Prinsenweg (en andere plaatsen) zijn de bermgoten ontkoppeld van het riool, 
prima, maar daardoor zijn de wegen smaller geworden en de bermen zachter en gevaarlijker. 
Vraag aan gemeente om de wegen te verbreden met open grasblokken langs de bermen 

• Het plan geeft op een aantal plaatsen nadelen, terwijl de echte oplossing is, het 
doortrekken van de Sliekstraat naar de rotonde in Wehl. Ook al heeft de provincie aangegeven 
dat het aantal verwachte voertuigen deze investering niet rechtvaardigt, we moeten deze wens 
wel op de agenda blijven zetten. Samen actievoeren naar gemeente en provincie! 

• De proef is voor 1 jaar, maar wat wordt het scenario als de experimenten mislukken? 

• Hebben de verkeerskundigen in de Klankbordcommissie overleg gevoerd met de politie 
over het effect op de verkeersveiligheid? Er ligt een negatief advies: waarom is het advies 
genegeerd en wat is daarmee gedaan? Stel dat de 0-metingen bekend zijn, hoe beoordeel je 
dan de verkeersveiligheid? 

• Rem de drukte op de Burgemeester Vrijlandweg af met verkeersvertragende elementen 
zoals bloembakken e.d. Zorg dat de ‘sluipwegen’ minder aantrekkelijk zijn. 

• Is het instellen van eenrichtingsverkeer overwogen? 

• De kabels 0-meting op de IJsselweg zijn defect (is doorgegeven). 
De voorzitter dankt Edward voor zijn toelichting. Edward neemt alle vragen en suggesties mee 
in het vervolgoverleg met Provincie en Gemeente.  
De voorzitter geeft aan ook als Dorpsraad de opmerkingen en suggesties in een gesprek met de 
gemeente te zullen aankaarten, e.e.a. staat immers (ook) los van het al of niet nemen van de 
maatregelen in Laag-Keppel. Ook meldt de voorzitter dat de gemeente Bronckhorst op verzoek 
van de Dorpsraad een ‘smiley’ bord heeft geplaatst op Burgemeester Vrijlandweg (mei), 
Dubbeltjesweg (juni), Monumentenweg ter hoogte van het zwembad (juli) en Eldrikseweg 
(augustus). Het bord is bedoeld om weggebruikers bewust te maken van hun snelheid. 
 
 
6. OMGEVINGSVISIE 
Gemeente Bronckhorst heeft in november 2021 een Ontwerp Omgevingsvisie gepresenteerd. 
De reactietermijn was 6 weken. De Dorpsraad heeft een uitgebreide inhoudelijke reactie 
ingediend (ter inzage op de website www.inkeppel.nl). Op 24 februari 2022 heeft de 
gemeenteraad alle 26 reacties behandeld en de Omgevingsvisie met een aantal wijzigingen 
vastgesteld. De visie geeft een streefbeeld van de gemeente Bronckhorst tot circa 2035: het 
mag tweemaal zo mooi worden! 
Voor alle informatie over de Omgevingsvisie is een nieuwe website in gebruikt genomen: 
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www.omgevingsvisiebronckhorst.nl. De gemeente werkt nu de Omgevingsvisie uit in diverse 
plannen, naar verwachting is de presentatie rond de zomer 2022.  
De voorzitter moedigt eenieder aan om toekomstgerichte wensen kenbaar te maken. Hij geeft 
als voorbeeld: om de droogte te bestrijden zouden we op vrijkomende landbouwgronden 
spaarbekkens kunnen aanleggen en oude watergangen weer uitgraven-openmaken en laten 
meanderen door het landschap. 
 
 
7. NIEUWE WEBSITE EN COMMUNICATIE 
De website www.InKeppel.nl is geheel vernieuwd. We proberen informatie over alle activiteiten 
in Hoog- en Laag Keppel en Eldrik te verzamelen en bereikbaar te maken. Daarnaast ook 
uiteraard alle informatie over de Dorpsraad zelf. Met dank aan Ine Snelder en websitebouwer 
Gerard Maalderink (ook de bouwer van website Dorpsraad Drempt). Reacties en aanvullingen 
zijn meer dan welkom. Het plan is om een werkgroep in te stellen met dorpsgenoten die 
‘feeling’ hebben met websites, social media en digitale communicatie. Op dit moment doet Ine 
Snelder de redactie van de website en Hanneke Kruissink de redactie van de FaceBook-pagina 
“inkeppel”. Uitbreiding en verjonging is dringend gewenst. Het bestuur van de Dorpsraad wil 
afscheid nemen van de papieren Nieuwbrief en overstappen op digitale berichtgeving via 
website en e-mail. Daarom ook de oproep aan alle bewoners om hun e-mailadres door te 
geven. Een communicatieplan is in voorbereiding. 
 
 
8. LIJSTTREKKERSBEDAT en GESPREK MET GEMEENTE 
Samen met de dorpsraden Drempt en Hummelo is op 3 maart 2022 een lijstrekkersdebat 
georganiseerd. Verslag daarover stond in Nieuwbrief #2. De avond was voor velen heel 
informatief en verhelderend. Het debat lijkt weinig effect te hebben gehad op de 
verkiezingsuitslag van 16 maart. Men onderzoekt op dit moment een coalitie van GBB, CDA en 
PvdA. 
De dorpsraad heeft tweemaal per jaar een overleg met de gebiedsambtenaren van de 
gemeente, Arie Vries en Patrice Zweers. In het laatste overleg zijn diverse onderwerpen aan de 
orde gekomen, zoals: inzet van een matrixbord (‘Smiley’) om de snelheid te matigen van 
verkeer in de dorpen, verbreding van de Eldrikseweg met open grasstenen langs de bermen, 
verbetering aanduiding voorrang bij uitrit Golfclub. Ook is de vraag gesteld: wat verwacht de 
gemeente van de dorpsraden en andersom? De vraag zal opnieuw gesteld worden op het 
komend overleg van de 17 dorpsraden in de gemeente Bronckhorst met het (nieuwe) college 
van B&W. Het bestuur van de dorpsraad wil bijvoorbeeld een ‘stukje” budgetrecht in de 
gemeentebegroting bepleiten, zodat wij zelf, als Dorpsraad in overleg met de bewoners, een 
aantal zaken die tot de gemeentelijke uitvoeringstaak behoren, kunnen regelen. 
 
 
9. EEN NIEUW DORPSPLAN VOOR 2023 – 2035  
De dorpsplannen voor Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik 2010-2020 zijn inmiddels toe aan 
evaluatie en actualisatie. Deze plannen zullen ter inzage op de website worden geplaatst. Het 
voornemen is een nieuw Dorpsontwikkelplan te maken dat qua inhoud en qua periode gelijk 
oploopt met de Omgevingsvisie van de gemeente (tot 2035). Een dorpsontwikkelplan geeft 
richting en een toetsingskader aan werkzaamheden van de dorpsraad en specifieke initiatieven 
in de dorpen zodat niet steeds ad hoc gereageerd hoeft te worden op de ontwikkelingen en 
plannen. Door de gemeente is financiële steun toegezegd. Ook de DKK (de vereniging 

http://www.omgevingsvisiebronckhorst.nl/
http://www.inkeppel.nl/
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DorpsKontaKt van dorpsraden in Gelderland) biedt ondersteuning bij het maken van een 
dorpsplan. 
Het voornemen is een werkgroep in te stellen die het dorpsplan gaat ontwikkelen op basis van 
brede support (enquête?) vanuit de inwoners? Vanuit het bestuur van de dorpsraad zijn Roland 
van Eck en Toon Kort trekkers van dit traject. Spontaan melden Alec Lansink en Lenie Quint zich 
aan. Meer informatie volgt. 

 
 

10. ENERGIETRANSITIE EN WINDMOLENS 
De voorzitter maakt een bruggetje van het onderwerp ‘Dorpsontwikkelplan’ naar dit 
onderwerp. Hoe gaan de bewoners individueel om met de energietransitie? De Gemeente zal in 
2023 (of 2024) besluiten gaan nemen over het al dan niet meewerken aan de plaatsing van 
windturbines in Eldrik: wat is de noodzaak daarvan, gezien in het kader van de noodzakelijke 
energietransitie en het versneld af willen van Russisch gas en olie? Alle betrokken partijen zijn 
bezig met voorbereidingen; dat is dus niet gestopt. Bij een besluit van de gemeente (de 
Provincie of het Rijk) kan de plaatsing direct van start gaan. 
Over onder andere dit onderwerp organiseert de Dorpsraad een 
informatiebijeenkomst op 2 juni 2022 vanaf 19.30 uur in het Hessencafé van de Hessenhal. 
Doel van de avond is met elkaar in gesprek te gaan over het thema energietransitie, wat 
gebeurt er binnen de gemeente op dit vlak en iedereen goed en neutraal te informeren over de 
ontwikkelingen en verwachtingen. 
Erna Schekman: het is al bekend dat windmolens schadelijk zijn voor de gezondheid!  
Auke Geerlings: wellicht zijn minder windturbines nodig vanwege de plaatsing van vele 
zonnepanelen. Uiteraard moet de infrastructuur wel toereikend zijn. Kunnen de gemeenten in 
deze regio streven naar meer afstemming en samenwerking? En wellicht contact opnemen met 
Tegenwind en de werkgroepen in Doetinchem, Langerak en Doesburg? 
Catrien Bruil vult aan: denk ook aan biogascentrales op het platteland. 
 
 
11. WONINGBOUW stand van zaken 
De bouwplannen voor De Werf zijn door ontwikkelaar De Bunte gepresenteerd aan de 
omwonenden (in november 2021). Kritiekpunten waren: nokhoogte, behoud van eikenbomen 
en privacy/zichtbescherming. Verder is op dit moment weinig nieuws te melden. De 
bouwplannen moeten op enig moment ter goedkeuring worden voorgelegd aan gemeente. En 
De Bunte moet nog wel een aannemer/bouwer weten te vinden. In het bestemmingplan heeft 
de locatie De Werf de bestemming ‘wonen’. 
 
Voor de locatie De Bongerd is de situatie complexer: daar is de huidige bestemming van de 
grond nog niet omgezet naar ‘wonen’ en is de gemeente substantieel afgeweken van de 
randvoorwaarden en afspraken en de toepassing van haar eigen woonvisie. De 
ontwikkelaar/aannemer Zegers Bouw heeft 29 maart 2022 zijn bijgestelde bouwplannen 
gepresenteerd aan omwonenden/betrokkenen. De werkgroep Bouwlocaties Hoog-Keppel heeft 
vervolgens alle reacties van de omwonenden gebundeld en schriftelijk aangeboden aan Zegers 
Bouw. Reactie is door Zegers Bouw toegezegd. 
 
Voor beide locaties geldt dat na indiening van de bouwplannen de gemeente Bronckhorst aan 
zet is met het afgeven van een bestemmingswijziging en/of omgevingsvergunningen 
(Bouwvergunning). Alle opties op bezwaar maken en beroep bij Raad van State staan dan nog 
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open. Ook de mogelijkheid van het indienen van een claim vanwege ‘planschade’ en/of 
‘nadeelcompensatie’ staat dan open. 
Los daarvan loopt bij de Nationale Ombudsman een verzoek van de werkgroep Bouwlocaties 
om onderzoek te doen naar de handelwijze van de gemeente Bronckhorst. 
Het bestuur van de Dorpsraad volgt de ontwikkelingen, is goed geïnformeerd en ondersteunt 
bewoners indien nodig. 
 

 
12. OVERLEG KEPPELSE GOLFCLUB 
Het bestuur van de Dorpsraad ontving informatie (een verslag) van het platform van de 
Keppelse Golfclub en een uitnodiging van het bestuur en van de werkgroep nieuwe leden van 
de Golfclub. Verder zijn er wat kritische signalen van bewoners ontvangen over de plannen 
aldaar.  
In 2019 is een Platform in het leven geroepen: een zestal bewoners en/of leden van de Golfclub 
spreken met bestuursleden van de Golfclub over allerlei onderwerpen. 
Het bestuur onderschrijft het belang van het reeds lopende overleg, en dat ook de Dorpsraad 
goede communicatielijnen met het bestuur van de Keppelse Golfclub heeft. Het bestuur zal 
daarom ingaan op de uitnodiging voor nadere kennismaking en constructief overleg. 
 
 
13. RONDVRAAG EN SLUITING 
De aanwezigen spreken hun waardering uit: veel onderwerpen, veel gedaan. 
 
De voorzitter doet nogmaals een oproep aan de bewoners zich bij het bestuur te melden als zij 
willen meewerken/deelnemen in één van de werkgroepen: communicatie en 
dorpsontwikkelplan.  
Dit kan eenvoudig via het e-mail-adres ‘dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com. 
 
Hij dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 
 

 


