
Belangen Vereniging  "Daalhuizen-Velp" 

 

 

 
  

Belangenvereniging Daalhuizen-Velp      KvK nummer: 09101512-1998 

 
 

 

Jaarverslag 2019/2020 

van het bestuur van de Belangenvereniging Daalhuizen-Velp 
 

In het jaar 2019/2020 zijn de volgende activiteiten, gebeurtenissen gepasseerd. 

 

Bestuurswisselingen. 

Vanaf april 2019 heeft Annemiek Verhoeven de functie van Secretaris overgenomen van 

Ton Voets. Zij trof een zeer nauwkeurige verslaglegging aan van de afgelopen jaren.  

Bert Hageman heeft in April 2019 de functie van voorzitter neergelegd, maar is bereid 

gevonden als webmaster de website te blijven onderhouden. Wij zijn Bert zeer erkentelijk 

dat hij op deze manier zich bij de vereniging verbonden wil blijven voelen. 

Vanaf april 2020 heeft Pieter van den Brandeler de functie van voorzitter vervuld en op de 

jaarvergadering wil het dagelijks bestuur beide nieuwe bestuursleden voorstellen.  

Werkgroepen 

Vanaf november 2019 hebben de drie werkgroepen de krachten gebundeld. Toelichting en 

verslag van de nieuwe werkgroep Leefbaarheid. Zie nieuwsbrief najaar 2019. 

Park Daalhuizen: 

Na een 2-tal inspraak avonden bij de gemeente, zijn er een drietal bijeenkomsten met de 

gemeente, een commissie van buurtbewoners, en het bestuur van BVD, gehouden om 

gezamenlijk tot een standpunt te komen m.b.t. vernieuwing aanpassing Park Daalhuizen.  

Het resultaat daarvan is op 25 november door de gemeente opnieuw gepresenteerd in 

Parkstaete. De opkomst daar was groot en veel vragen zijn door gemeente beantwoord. 

In mei 2020 is de gemeente akkoord gegaan met de voorgestelde plannen. Er blijft een 

discussie over fases en noodzaak tot bomenkap met directe omwonenden. 

De BVD blijft de gang van zaken volgen, en waar nodig te bemiddelen. 

Zie de nieuwsbrieven en op de website  www.daalhuizen-velp.nl staat alle informatie. 

Buurtborrel 

Op 28 september 2019 is er n.a.v. de burendag een buurtborrel in het park georganiseerd. 

De opkomst was mager maar des al niet te min zeer gezellig. Zie nieuwbrief augustus 2019. 

Nieuwsbrieven 

Vanaf de zomer zijn er een aantal nieuwsbrieven per mail verschenen waarin we leden op 

de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen, uitnodigingen voor een activiteit of 

aandachtspunten.  De nieuwsbrief wordt verstuurd via Laposte en wordt goed gelezen. En 

verschijnt ook op de website www.daalhuizen-velp.nl. 

Nieuwjaarsborrel 

Op 12 januari 2020 is er in de Arnhorst een nieuwjaarborrel geweest.  

Zie nieuwbrief 17 januari. 
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Buurtpreventie 

Naar aanleiding van enkele inbraken is er door werkgroep Leefbaarheid op 28 januari een 

avond georganiseerd op de Arnhorst, over Buurtpreventie, opkomst was goed en verslag is 

te vinden in de nieuwsjaarbrief van februari 2020. Zie ook verslag werkgroep Leefomgeving. 

Corona 

Uitstel van jaarvergadering in April 2020 was onvermijdelijk.  

 

Annemiek Verhoeven 

 

Secretaris Belangenvereniging Daalhuizen 

 

 

Handtekening Penningmeester   Handtekening Voorzitter 

 

 
 
 
 
 
  
 
 


