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Belangenvereniging Daalhuizen in ‘De Arnhorst’ te Velp 

 
1. Wegens familieomstandigheden moest onze voorzitter Bert Hageman op het 

laatste moment afzeggen. De voorzitter wordt waargenomen door de 
waarnemend secretaris, die de vergadering om 19.55u. opent.  

2. Er zijn geen ingekomen stukken. Bij punt 9 wordt het project ‘Ik buurt mee’ door 
Marjol Rooze van de gemeente Rheden toegevoegd. De agenda wordt  aldus 
vastgesteld. 

3. De Notulen van de ALV van 16 mei’17 worden goedgekeurd, mits de juiste naam van 
het reserve kascommissielid  wordt vermeld, t.w. Jan Schuuring. 

4. De jaarverslagen van het bestuur en van de werkgroepen Verkeer & Veiligheid, 
Ruimtelijke Ordening en Groen & Leefbaarheid worden doorgenomen en 
goedgekeurd. De inhoudelijke behandeling van de jaarverslagen wordt onder pt. 9 
gevoerd. 

5. De jaarrekening over 2017 is ter vergadering gepresenteerd, door de kascontrole-
commissie bestaande uit Rieks Holtjer en Piet van den Brandeler, gecontroleerd en 
geaccordeerd. Aldus wordt het bestuur door de ALV gedechargeerd. 

6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2018: Rieks Holtjer en Jan Schuuring met 
als reserve: Gerda Eulink. 

7. De begroting voor 2018 wordt goedgekeurd door de ALV.  Jaarverslag’17 en 
begroting’18 van de Penningmeester kan desgewenst toegestuurd worden. 

8. Een benoeming in de vacante functie van secretaris, tijdelijk waargenomen door Ton 
Voets, heeft wederom niet plaatsgevonden wegens het ontbreken van een vervanger. 
Afgesproken is dat nu naarstig gezocht moet worden naar een opvolger voor de 
secretaris daar Ton het er momenteel niet bij kan hebben wegens andere 
verplichtingen! Ton zal de tijdsbesteding van de secretaris opgeven bij de oproep.  

9.1. Werkgroepen algemeen: 
Het zou nuttig zijn om maandelijks een Nieuwsbrief (maximaal 1 A4-tje rond te sturen 

      met de laatste  ontwikkelingen op de gebieden van de 3 werkgroepen. (zoals Jan Bos 
      van fa. Netter dat nu doet met de rotonde – werkzaamheden). De secretaris zal e.e.a. 
      trachten te coördineren. De jaarverslagen geven ook informatie over diverse zaken. 
9.2. Werkgroep Verkeer & Veiligheid, coördinator Arthur Ohm: 

• Geluidshinder A12: in ’t kort wordt hierop ingegaan. Het ‘Gat van 
Elsenaar’ bezorgd ons weer een levendige discussie. De verkeers - 
intensiteit is het laatste jaar weer behoorlijk toegenomen, reden voor een 
hernieuwde appellage aan RWS. Ton Voets zegt dit toe. 

• Jos Wouters heeft contact gehad met een raadslid van de SP over de 
geluidshinder en de fijnstof - productie van de A12 en het spoor en zij 
willen dit op de agenda brengen van de Raad. Arthur en Jos hebben 
afgesproken dat bij die gesprekken ook de BVD wil aanzitten. 

• Mw. De Kruijff memoreert dat Prorail de huizen aan de parallelwegen 
direct naast het spoor zou isoleren, echter naar nu blijkt niet álle huizen! 
Niemand, ook de Gemeente niet, weet wat de reden van die 
discriminatoire uitvoering is. Een paar weken terug bleef een giftrein lang 
stilstaan in Velp tussen de huizen en blokkeerde een paar overwegen. 
Achteraf bleek dat enkele wagons uitgebrande remmen hadden. 
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• Voor leden van van de BVD is deelname aan de buurtpreventie en/of 
Whatapp gratis. Men hoeft slechts onze coördinatoren te contacten. Zie 
het jaarverslag van de Werkgroep Verkeer & Veiligheid. 

        9.3. Werkgroep Ruimtelijke ordening, coördinator Theo van der Hoeven: 

• Het jaarverslag van deze Werkgroep geeft uitvoerig weer wat de gemoederen 
bezighoudt, b.v. de infrastructuur van het Vitens gebouw, de afbraak en de 
inrichting van het terrein. 

• Het project ‘Ik buurt mee’ van de Gemeente Rheden wordt toegelicht door 
Marjol Rooze van de Gemeente Rheden. 

         9.4. Werkgroep Groen & Leefomgeving, coördinator Gerie Mensing: 

• Jo van Milligen vroeg of in het park de eikenprocessie rups was gesignaleerd 
en zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn? Gevraagd of Gerie, hij was niet 
aanwezig, hierop nader terug zou kunnen komen? 

10. Viering 4e lustrum: Ulrich de Windt zal zich nader beraden, nu dat er niemand  
gereageerd heeft op de oproep tot assistentie.  

          11. Rondvraag: 

• Ko Kooman: wat is de reactie van de BVD op de op 25 mei’18 ingevoerde 
nieuwe privacy – wetgeving? Hierop wordt nader ingegaan en toegezegd dat 
de BVD deze per mail zal rondsturen indien gewenst. 

• Marjol Rooze: HAN – studenten willen gratis de WEB - site programmeren, dat 
mogelijk zal helpen bij de activiteit daaromtrent, die Bert Hageman (onze vz.) 
op zich genomen heeft. 

12. Na een uistekende presentatie van Theo van der Hoeven over de ‘Historie en de 
Toekomst van het Park Daalhuizen’ sluit de waarnemend voorzitter om 22.00u. de 
vergadering om met een drankje de dorst te lessen en met een hapje de 
bijbehorende honger te stillen. 

 
Velp, 15 juni 2018 
 
De secretaris van de Belangenvereniging Daalhuizen 
Ton Voets 
 
 


