Actuele ontwikkelingen rondom het park Daalhuizen
en de ALV op 19 september a.s.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Belangenvereninging Daalhuizen-Velp

ALV/Jaarvergadering
Belangenvereniging
Daalhuizen 19 sept
2020
De ALV willen wij op zaterdag 19 sept a.s.
houden in het park.
Van 16:00 - 17:00 uur de ALV
Van 17:00 - ........ uur een gezellig samen
zijn.

Als Belangenvereniging
hebben wij €525
opgehaald.
Dit is inmiddels uitgekeerd.
In overleg met de werkgroep
Leefomgeving zullen wij de mezenkasten
en het zaaigoed voor boomspiegels gaan
aanschaffen.
Een welgemeend dank u wel voor allen
die gedoneerd hebben.

Nadere informatie volgt nog maar houdt
de datum alvast vrij in uw agenda.

Zwerfvuil in de wijk
Ergert u zich daar ook aan?
Er is een mogelijkheid daar wat aan te
doen met wat inzet van uzelf.
Allereerst kunt u zelf het vuil opruimen als u
het ziet liggen, dat doen meer
buurtbewoners.
U kunt ook een afvalbak bij de gemeente
aanvragen, die door hen ergens in uw
straat wordt geplaatst, en door u
wordt leeggehaald. Of dat een leuk
karweitje is? Nou nee, maar ik heb zo'n
afvalbak en dat levert me wel
halvering van het zwerfvuil op. Het zou leuk
zijn als een paar van u wil meedoen aan
deze actie.
De gemeente helpt ook een beetje mee,
dat merkte ik op de aanslag
reinigingsheffing.
Hier een link naar de regeling van de
gemeente
Helaas gaat die 117 euro beduidend minder
worden.
De meneer die in Park Daalhuizen 's
morgens in alle vroegte zwerfafval opruimt
is Rob Wetzels. Hij woont niet in 'onze' wijk,
maar ons Park is een van de plekken in
Velp waarvan hij op zich heeft
genomen deze schoon te houden.
Dank je wel Rob! Als dank gaven we hem
een lidmaatschap van 'Belangenvereniging
Daalhuizen-Velp' zodat ook hij kan lezen
wat er in de nieuwsbrief staat.
Pieter van den Brandeler.

CONTRIBUTIE 2020
Velen zijn uw al vooraf gegaan, velen
hebben nog niet betaald
Heeft u dat nog niet gedaan, dan vragen wij
u vriendelijk dit binnenkort te doen op
NL 91 INGB 0008 0852 72 t.n.v.
Belangenvereniging Daalhuizen
Slecht €10 onder vermelding van uw naam
en adres.
Ervaart u overlast door
personen ?
De politie heeft ons
aangegeven dat u altijd kunt bellen.
Bijvoorbeeld bij fietsers of brommers in het
park of op het voetgangerspad.
Of bij overmatig drank gebruik of
geluidsoverlast.
Of verdachte situatie bij u thuis.
Samen kunnen wij het leuk proberen te
houden!
Ze zijn bereikbaar op

0900-8844

Ontwikkelingen
rondom het park
Daalhuizen
Na de bijeenkomst door de Gemeente
Rheden eind november 2019 zijn de
volgende ontwikkelingen geweest.
1) er zijn 11 reacties gekomen op de
bijeenkomst
2) Begin 2020 hebben 3 personenen van
de Belangenvereniging en buurtbewoners
de antwoorden doorgenomen op de 11
reactie met een 2tal ambtenaren
3) 12 mei 2020 is het ontwerplan
vastgesteld in het college van B&W
4) Het bestuur met aantal buurtbewoners
hebben aanleiding gezien een brief te
sturen aan het B&W omdat het aantal
bomen dat gekapt wordt in fase 1 anders
is dan de verwachting was
5) Het voltallige bestuur is op uitnodiging
van B&W op bezoek geweest op het
gemeentehuis om haar punten duidelijk te
maken.
6) Aldaar bleek dat de gemeente in haar
communicatie niet helder is geweest
welke bomen gekapt gaan worden in fase
1
7) eind juli heeft bestuur nogmaals de
betrokken ambtenaren gebeld om uitleg
en wijziging van de plannen. Tevergeefs.
Conclusie is: in fase 1 worden de bomen
gekapt die noodzakelijke zijn voor de
aanleg van de wadi's maar ook de bomen
om de gewenste historische zichtlijnen in
het park te herstellen. DIt is middels een
brief aan het bestuur nog eens uitgelegd.
Inmiddels hebben enkele buurtbewoners
verdere acties ondernomen.
De brieven zijn op de Daalhuizen-Velp
site te zien onder nieuws

Werkgroep
Leefomgeving
Vanuit de werkgroep Leefomgeving is er
momenteel geen nieuws.

Geen spoed,
wel politie

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u penningmeester@daalhuizen-velp.nl toe aan uw adresboek.

