
        
 

Nieuwjaarsgroet van de Dorpsraad 
 
 
18 januari 2023 

 
 
 
Beste inwoner van Keppel en Eldrik, 
 
Het bestuur van de dorpsraad Keppel en Eldrik wenst u alle goeds voor het nieuwe jaar 2023! 
 
Het afgelopen jaar was roerig. Hopelijk komen we nu in een rustiger periode waarin we de 
gelegenheid krijgen vooruit te kijken en een beeld te vormen waar we als Keppel en Eldrik de 
komende jaren naar toe willen ontwikkelen.  
 
Klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming, woningbouw en herpositionering van  
boerenbedrijven  –  het zijn allemaal thema’s die onze gemeenschap en leefomgeving direct raken. 
Iedere dag weer. Hoe gaan we in Keppel en Eldrik om met deze invloeden? Wat kunnen we doen om 
richting te geven aan deze ontwikkelingen? Hoe voorkomen we dat onwenselijke situaties ons 
overvallen? 
 
Openbare voorzieningen en evenementen dreigen als gevolg van torenhoge energieprijzen te 
verdwijnen. Wellicht een tijdelijke situatie, maar eenmaal weg is weg. Vele vrijwilligers van onder 
meer het zwembad, de sporthal, het volksfeest, sportieve evenementen, Keppelcultuur en ook de 
kerk in Hoog-Keppel besteden tijd en energie aan het beschikbaar maken van deze voorzieningen en 
evenementen in onze gemeenschap. Ze maken plannen om deze ook voor de toekomst te 
behouden. 
 
Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet! De voorzieningen en evenementen zijn er dankzij de 
inzet van heel veel inwoners van onze dorpen. De een als vrijwilliger, de ander met financiële steun 
of incidenteel meehelper op georganiseerde dagen. 
 
Behouden is mooi, maar we willen ook nieuwe voorzieningen. Waar hebben we behoefte aan? Wat 
missen we en wat hebben we nodig om als Keppel en Eldrik mee te komen in de huidige 
ontwikkelingen? Deze vragen gaan we de komende tijd met elkaar proberen te beantwoorden. 
 
Zoals u weet heeft de dorpsraad een begin gemaakt met het opstellen van een Dorpsontwikkelplan 
en een Dorpsenergieplan. De gemeente ondersteunt het tot stand komen van dorpsenergieplannen 
in alle kernen van Bronckhorst. Keppel en Eldrik mag het spits afbijten. Dat plan zal een bijdrage 
leveren aan de wijze waarop Keppel en Eldrik kan verduurzamen. Op individueel niveau en op het 
niveau van de hele gemeenschap. Nieuwe wet- en regelgeving zal ons uiteindelijk dwingen over te 
stappen op duurzame energiebronnen. Voor het zover is kunnen we maar beter een plan hebben. 
 
Begin februari krijgt u van ons een formulier in de brievenbus met een aantal vragen over het 
verduurzamen van uw eigen woning. Het gaat over maatregelen die u mogelijk al heeft genomen of 
die u van plan bent te nemen. Wat moet er volgens u wel of juist niet in Keppel en Eldrik gebeuren? 



Neem even de tijd, vul het formulier in, lever het weer in – alleen dan weet de dorpsraad wat uw 
wensen en gedachten zijn en kunnen we uw belangen als gesprekspartner met diverse overheden 
vertegenwoordigen. 
 
De gemeente heeft ons het OpMorgen Mobiel ter beschikking gesteld: een soort informatiehuisje op 
wielen. Op donderdag 9 en vrijdag 10 februari staat het OpMorgenMobiel in Hoog-Keppel en 
zaterdag 11 en zondag 12 februari in Laag-Keppel. Van 10 uur tot 16 uur.  
 
U kunt hier informatie krijgen over maatregelen om uw woning te verduurzamen. Tevens kunt u 
hulp krijgen bij het invullen van het vragenformulier en het ingevulde formulier hier inleveren. 
Voor elk ingeleverd formulier hebben we op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 11 mei 
2023 een presentje.  
 
We hopen op 100 % antwoord! 
 
 
Vriendelijke groet, 
namens bestuur en werkgroepen Dorpsraad Keppel en Eldrik 
 
 
 
Marius Strijker 
Voorzitter 


