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Beste dorpsgenoten, 

 

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van de omgevingsvisie, de verkiezingen voor de 

gemeenteraad en het lijsttrekkersdebat, de verkeerssituatie in Laag-Keppel, Eldrik en Hummelo en de 

bouw van de nieuwe website.  

 
 
Nieuwe website 
Het oude bestuur van de Dorpsraad gaf als laatste advies aan het nieuwe bestuur mee:  

“Zorg voor een website met goede informatie en voor snelle communicatie.” 

Dat was niet aan dovemansoren gericht. We zijn blij u te kunnen melden dat de nieuwe website voor 

Keppel en Eldrik deze maand online gaat onder dezelfde naam www.InKeppel.nl. De suggesties die 

wij de afgelopen periode van u ontvingen, zijn meegenomen in de nieuwe opzet. De website is in korte 

tijd gerealiseerd door Ine Snelder, samen met websitebouwer Gerard Maalderink. Via de nieuwe 

website is het makkelijk om snel actueel nieuws te delen en te verspreiden. De website is gekoppeld 

aan Facebook en Instagram. U kunt uw berichten via het contactformulier naar ons toesturen. Er is heel 

veel informatie over alle activiteiten en evenementen in onze dorpen verzameld. Daarnaast zijn er 

aparte pagina’s voor berichten. Alle informatie over de Dorpsraad uit het verleden staat in het archief. 

Actuele informatie vindt u op de site onder Dorpsraad.  

Wij hopen dat de website een goed effectief communicatiemiddel zal blijken te zijn. U wordt van harte 

uitgenodigd om informatie over ontwikkelingen in het dorp te delen.  

Vanaf nu is het de bedoeling om alle berichten, dus ook de bekende (papieren) Nieuwsbrieven, te 

plaatsen op de website en te verspreiden via e-mail. De papieren Nieuwsbrief verdwijnt in de loop van 

dit jaar. We doen daarom een dringende oproep om uw e-mailadres door te geven aan de 

ledenadministratie (Dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com). Uiteraard kunnen inwoners die geen e-

mailadres hebben zich ook melden via de gewone post (p/a Monumentenweg 24 6997 AH Hoog-

Keppel): dan zoeken we met hen naar een passende oplossing voor de Nieuwsbrieven.  

 

 

Werkgroep communicatie 

Voor het bijhouden/ontwikkelen van al deze nieuwe communicatiemiddelen zoeken we mensen met 

ervaring en ‘feeling’ met digitale communicatie, die samen de werkgroep ‘communicatie’ willen 

vormen.  

Vindt u het leuk en interessant om mee te werken aan het verder op de kaart zetten van Keppel en 

Eldrik, neemt u dan contact met ons op. U kunt ons bereiken via Dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com of 

spreek een van de bestuursleden aan in het dorp. 

 

 

Verkeer 

Na bijna 10 jaar praten, onderzoeken en plannen maken heeft de klankbordgroep ‘Verkeer’ een 

compromis bereikt voor de verkeerssituatie op de Dorpsstraat, de Hummeloseweg en de aanliggende 

wegen in onze dorpen. De klankbordgroep was breed samengesteld met onder andere 

vertegenwoordigers uit Eldrik, Laag-Keppel en Hummelo. Op 11 april jl. is het eindrapport (voluit: 

‘Uitkomst Advies Klankbordgroep Verkeer Hummelo en Keppel’) officieel aangeboden aan de Provincie 

Gelderland en de Gemeente Bronckhorst. Uitvoering van het plan start in Laag-Keppel in 2022, in 

Hummelo in 2023.  

http://www.inkeppel.nl/
mailto:dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com


Het plan voorziet in een experiment met een verkeersluis op de weg van Laag-Keppel naar Wehl vice 

versa en in de aanpak van de rotonde bij de Zutphenseweg N314 en de Keppelseweg te Hummelo. Ter 

voorbereiding van deze aanpassingen heeft de Provincie Gelderland op diverse plekken meetkastjes 

(‘slangen’ over de weg) geplaatst voor de zgn. 0-metingen. 

Overigens is niet iedereen er even gerust op: inwoners in Eldrik houden de verkeerseffecten op de 

Eldrikseweg nauwlettend in de gaten. Daarnaast blijft de veiligheid van de Eldrikseweg zelf een punt van 

grote zorg. De aanleg van rode fietsstroken was prima, maar de bermen blijven een zwak punt; zeker 

als grote landbouwmachines elkaar passeren worden de bermen stuk gereden. Bovendien wordt er te 

hard gereden. De Dorpsraad heeft bij de Gemeente gepleit voor plaatsing van open ‘grasblokken’ langs 

beide kanten van de weg. De aanvraag loopt.  

 

 

Lijsttrekkersdebat 3 maart 2022 
Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan: als voorbereiding op de gemeenteverkiezingen hebben we 

samen met de Dorpsraden Drempt en Hummelo het enige lijsttrekkersdebat in de gemeente 

Bronckhorst georganiseerd. Het debat was grondig voorbereid. Alle zeven lijsttrekkers waren present, 

plus twee wethouders en een groot aantal raadsleden. Er waren ruim 180 dorpsgenoten aanwezig en 

velen stelden behoorlijk pittige vragen over wat de partij/lijsttrekker de afgelopen vier jaar heeft gedaan 

en de komende vier jaar gaat doen voor onze regio Zuidwest-Bronckhorst. Na afloop konden de 

aanwezigen ter plekke stemmen. Als ‘winnaar’ van het debat kwam Jan Engels van D66 uit de bus. Hij 

ontving een Staatslot: bij een winnend lot zou hij al zijn plannen voor onze dorpen kunnen realiseren. 

Onze voorzitter, Marius Strijker, vroeg voorafgaand aan het debat aandacht voor de oorlog in Oekraïne 

waar mensen het recht op zelfbeschikking en vrije verkiezingen met hun leven verdedigen. 

Aan de hand van vier thema’s (energietransitie, wonen, voorzieningen en verkeer) werden de 

lijsttrekkers aan de tand gevoeld. Aanwezigen konden vragen stellen en er werd goed gediscussieerd. 

Zo kreeg het plan van het college om 10 miljoen euro alleen te investeren in de vier gemeentelijke 

sporthallen veel kritiek. Het debat vond immers plaats in een geprivatiseerde sporthal (met ernaast het 

openluchtzwembad) dat door inzet van honderden vrijwilligers open kan blijven; de Hessenhal en het 

Hessenbad zouden dus buiten dit investeringsplan vallen. Ook de plannen voor de plaatsing van 

windmolens/turbines lagen behoorlijk onder vuur. Iedereen ziet de noodzaak van de energietransitie 

wel, maar windturbines van 230 meter hoog, en alleen bij Eldrik, kon niet op warm onthaal rekenen. De 

handelwijze van de Gemeente bij de diverse lokale bouwprojecten (in Hummelo, Hoog-Keppel en 

Drempt) en de aanpak van de verkeersproblematiek kwamen uiteraard ook aan bod. De politici gingen 

de discussies met de zaal niet uit de weg en waren ook onderling kritisch. De avond maakte heel goed 

duidelijk dat inwoners behoefte hebben aan openheid en toegankelijke taal. Ze willen zich gehoord en 

gezien voelen. Een transparante bestuurscultuur, met ruim baan voor burgerparticipatie. Al met al, voor 

alle betrokkenen een geslaagde avond.  

 

 

Omgevingsvisie 

De Dorpsraad heeft begin januari 2022 uitgebreid gereageerd op het ‘Ontwerp-Omgevingsvisie’. U kunt 

onze reactie op het ontwerp nog nalezen op de website www.InKeppel.nl. Op 24 februari heeft de 

gemeenteraad alle 26 ontvangen reacties behandeld en de Omgevingsvisie met de nodige wijzigingen 

vastgesteld. Het betreft een lange termijnvisie op de toekomst van de gemeente Bronckhorst (2035). 

Het wordt allemaal tweemaal zo mooi!! De visie moet nu omgezet worden tot veel concretere 

Omgevingsplannen. We verwachten deze volgende stappen rond de zomer 2022. 

 



Informatieavond Energietransitie en windmolens 

De eerder geplande informatieavond op 20 januari over de energietransitie en de windmolens is niet 

doorgegaan vanwege de corona-maatregelen. De avond werd opnieuw gepland op 24 februari, maar 

dat bleek te dicht op de datum van het lijsttrekkersdebat. Nu zullen we de avond opnieuw goed 

voorbereiden en hebben deze gepland op 2 juni vanaf 19.30 uur in het Hessencafé. De avond zal starten 

met een uitgebreide presentatie waarin het verloop van het transitieproces en plaatsing windturbines 

uiteen wordt gezet en verder allerlei aspecten rond de energietransitie en hoe Keppel en Eldrik hierin 

een bijdrage kunnen leveren, worden belicht. Uiteraard is er alle ruimte voor vragen en opmerkingen. 

Van harte welkom. 

 

 

Dorpsplan 2022-2035 

In het verleden zijn met veel inzet van inwoners dorpsplannen (2010-2020) gemaakt voor Eldrik, Laag- 

en Hoog-Keppel. Deze plannen zijn gebaseerd op uitgebreide enquêtes onder de inwoners. We zijn nu 

toe aan evaluatie en actualisatie. Vanzelfsprekend kijken we ook naar de betekenis en de gevolgen van 

de Omgevingsvisie van de Gemeente Bronckhorst voor onze dorpen. We kunnen financiële 

ondersteuning krijgen van de Gemeente Brockhorst. 

Oproep: Wie heeft affiniteit met dit onderwerp en wil meewerken aan de nieuwe plannen voor de 

periode 2022-2035? U kunt contact met ons opnemen via Dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com.  

 

 

Woningbouw 

De bouwlocaties De Werf en De Bongerd zijn in de fase gekomen waarbij de projectontwikkelaars De 

Bunte en Zegers Bouw hun (bijgestelde) bouwontwerpen hebben gepresenteerd aan de omwonenden. 

De omwonenden van de Bongerd hebben hun reacties gebundeld en in een brief aangeboden aan 

Zegers Bouw. De kern: woningbouw prima, maar wel passend in het dorp en binnen de 

randvoorwaarden. Het wachten is nu op vervolgstappen van de bouwers en eventueel de gemeente. 

De aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging en een bouwvergunning komen waarschijnlijk in 

oktober 2022. Inmiddels loopt op initiatief van de werkgroep Bouwlocaties Hoog-Keppel, bij de 

Nationale Ombudsman een verzoek om het bestuurlijk handelen van de Gemeente (verder) te 

onderzoeken.  

 

 

Golfclub 

Van diverse kanten is de Dorpsraad geïnformeerd over plannen van de Keppelse Golfclub. Het gaat over 

onderhoud en toegankelijk houden van de historische wandelpaden, voorgenomen uitbreiding horeca, 

verkeersveiligheid op de Burg. Vrijlandweg en de toenemende verkeers- en parkeerdruk. De Dorpsraad 

streeft naar goede communicatie tussen inwoners en de Golfclub en zal ingaan op de uitnodiging van 

de Golfclub om nader kennis te maken en een regulier overleg te plannen.  

 

 

Samenstelling bestuur  

Het bestuur van de Dorpsraad kende in korte tijd veel mutaties. Afgetreden zijn: Johannes Arets, Rudolf 

Kits, Ine Snelder, Catrien Bruil en Eddy Barends. Ook kandidaat lid Anja Hattink maakte een eigen 

afweging. Het nieuwe bestuur neemt binnenkort op passende wijze afscheid van de afgetreden 

bestuursleden en zal hen bedanken voor hun jarenlange inzet.  



De Dorpsraad zocht nieuwe leden en heeft inmiddels Ronald van Eck (Hoog-Keppel) kunnen 

verwelkomen als kandidaat-bestuurslid. We gaan nog in gesprek met twee kandidaten uit Laag-Keppel 

en een kandidaat uit Eldrik. Wordt vervolgd.  

 

 

Planning 2022 

Noteert u alvast de volgende data in uw agenda: 

* 12 mei –  20.00 uur Hessencafé: Algemene Leden Vergadering  

* 2 juni –  19.30 uur Hessencafé: Informatieavond Energietransitie – Windturbines 

* 27 okt – 20.00 uur Hessencafé: Algemene Leden Vergadering 

 

 

Oproep contributie en emailadres 

De Dorpsraad heeft uw support heel hard nodig om goed te kunnen functioneren.  

Controleer s.v.p. of u uw jaarlijkse contributie 2022 van € 5,00 al over heeft gemaakt naar  

NL15RABO 0106 2632 85 t.n.v. Dorpsraad Keppel en Eldrik. Vermeld uw straat en huisnummer. 

 

Voor de verzending van de nieuwsbrieven hebben we ook uw emailadres nodig. Zo blijft u goed 

geïnformeerd over de ontwikkelingen in het dorp. Stuur uw gegevens naar de ledenadministratie, p/a 

email Dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com. Uiteraard hebben wij een protocol over omgaan met 

gegevens. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Bestuur van de Dorpsraad Keppel en Eldrik 

 

Contact  

Voor vragen over de inhoud van deze nieuwsbrief kunt u per onderwerp terecht bij een bestuurslid met 

het onderwerp in haar/zijn portefeuille, 

òf via de secretaris, 

òf via email: Dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com  

 

 

 
Voorzitter Marius Strijker mnstrijker@gmail.com 06 41 79 66 32 

 
Secretaris Toon Kort toon.kort@gmail.com 06 42 29 54 04 
 
Woningbouw Esther de Kruif estherdekruif@hotmail.com 06 55 80 03 01 
 
Verkeer Catrien Bruil (tot 1 mei) catrien.bruil@mencsupport.nl 06 54 93 49 46 
 
Financiën Simon Bukman s.bukman@gmail.com 06 22 38 95 51 
 
Dorpsplan Ronald van Eck ronaldmvaneck@outlook.com 06 57178125 
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