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Beste inwoner van Keppel en Eldrik, 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de Dorpsraad  Keppel en 

Eldrik op donderdag 3 november 2022 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in het Hessencafé 

te Hoog-Keppel. 

 

Sinds onze laatste ledenvergadering van 12 mei jl. is er veel gebeurd.  

Het bestuur is met het nieuwe college van B&W van de gemeente in gesprek gegaan over de 

thema’s energietransitie en ontwikkelmogelijkheden in onze dorpskern.  

Inmiddels zijn de werkgroepen voor het nieuwe Dorpsontwikkelplan (DOP) en Dorpsenergieplan 

(DEP) bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over een mogelijke aanpak voor de 

energietransitie en de toekomstige ontwikkelingsrichting van onze kern. We praten u hierover 

graag bij. 

 

Zoals tijdens de laatste ledenvergadering toegelicht, wordt eind 2022/begin 2023 de 

Dorpsstraat in Laag-Keppel afgesloten om gedurende een periode van een half jaar de effecten 

van een dergelijke afsluiting te monitoren. Ook dit onderwerp staat op de agenda.  

 

Mede naar aanleiding hoe in onze kern wordt gesproken over de afsluiting van de Dorpsstraat 

in Laag-Keppel en de heftige wijze waarop dit in sommige gevallen gebeurt, wil het bestuur ook 

met u in gesprek over de rol en de verwachtingen die u heeft van de Dorpsraad. Het is voor de 

Dorpsraad van belang te weten waarop, waarvoor en waarover de inwoners van Keppel en 

Eldrik denken het bestuur te kunnen aanspreken. Bovendien willen wij graag van u horen 

wanneer er sprake is van voldoende draagvlak als de dorpsraad wordt betrokken bij ingrijpende 

dossiers. Kan er worden gesproken van een representatieve vertegenwoordiging? 

 

Graag willen we kandidaat-bestuurslid Mirjam van Binsbergen uit Eldrik bij u voordragen om 

haar officieel te benoemen tot bestuurslid. Daarnaast blijft de Dorpsraad zoeken naar actieve 

bestuursleden en/of werkgroepleden om ons te ondersteunen bij de belangrijke vraagstukken 

die van invloed zijn op uw woon- en leefomgeving. U kunt zich aanmelden via 

dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com. 

 

Tot slot, de Dorpsraad kan niet (blijven) functioneren zonder uw steun. Gezien de opkomst bij 

de ledenvergaderingen denken wij dat we een belangrijke rol vervullen binnen onze kern. 

Blijkbaar vinden meer inwoners van Keppel en Eldrik dat ook, gezien alle berichten die het 

bestuur heeft ontvangen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de afsluiting van de Dorpsstraat in 

Laag-Keppel.  

Wij hebben echter ook geconstateerd dat ongeveer 20% van de ‘woonadressen’ in Keppel en 

Eldrik betalend lid is van de Dorpsraad. Dat percentage vindt het bestuur te laag.  

Wil de Dorpsraad kunnen functioneren als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de 

inwoners dan zal dit percentage zeker boven de 50% moeten komen.  

 

 

mailto:dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com


Dus daarom een dringend verzoek: word lid van de Dorpsraad. Het kost € 5,- per jaar per 

woonadres. Bent u al lid? Wilt u dan nakijken of u voor 2022 het lidmaatschapsgeld al heeft 

overgemaakt op banknummer NL15RABO 0106 2632 85 t.n.v. Dorpsraad Keppel en Eldrik. 

Vermeld hierbij graag uw straat en huisnummer. 

We hebben in deze brief ook een QR-code opgenomen. Deze kunt u met de camera van uw 

telefoon scannen en vervolgens een eenmalige overboeking doen van € 5, - op de rekening van 

de Dorpsraad. Vervolgens registreren wij u als lid met daarbij de ontvangst van uw betaling van 

de contributie over 2022. 

 

Ik hoop u allen te zien en te spreken op de vergadering van donderdag 3 november 2022.  

We kijken uit naar een informatieve bijeenkomst! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur Dorpsraad Keppel en Eldrik, 

 

 

Marius Strijker 

Voorzitter 

 

 

Agenda voor de ALV 

• Opening, mededelingen 

• Vaststellen agenda en verslag ALV 12 mei 

• Voordracht en benoeming Mirjam van Binsbergen 

• Stand van zaken diverse thema’s: 
o Dossier Verkeer 
o Dorpsenergieplan 
o Dorpsontwikkelplan 2023-2035 
o Woningbouw Hoog-Keppel 

De agenda met toelichting is te vinden op de website InKeppel.nl 

 

 

Scan de QR-code om € 5,00 te betalen voor 
Contributie Dorpsraad. 

Gebruik de Camera App op je telefoon. 
De QR-code is geldig tot 28 september 2024. 

Of gebruik de onder de code weergegeven link  

 

 

 

 

 

 

 

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=E1x5vyKTQ22cBhXhp_YfpA 
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