Najaarsnieuwsbrief, IK BUURT MEE en voortgang
Park Daalhuizen

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Belangenvereninging Daalhuizen-Velp

Voortgang Park
Daalhuizen
Naar aanleiding van de roerige
Algemene Ledenvergadering heeft het
bestuur wederom een brief aan de
gemeente Rheden gestuurd om het
standpunt van een aantal zeer
betrokkenen bewoners/leden wederom
voor te leggen.
Wethouder Marc Budel heeft ons
uitgenodigd om nogmaals te komen
praten.
Het bestuur heeft Daniel Doornberg en
Arthur Ohm gevraagd mee te gaan
aangezien zij al het langst in het overleg
omtrent 'Parkvisie Daalhuizen' met de
gemeente in overleg zijn.
Corona gooide wat roet in het eten,
maar met twee weken uitstel zijn we
d.m.v. een video internet bijeenkomst
vanuit een ieders huisadres een uur
met elkaar in gesprek geweest.
Dit zelfs met gesprek leider Simon van
Ommen die als opdracht had uit te
vissen wat er fout was met de
communicatie. Iedereen kwam aan de
beurt en kon zijn pijnpunten naar voren
brengen. Nou, die waren er genoeg,
zowel van de gemeente ambtenaren
zijde als van de betrokken
omwonenden.
Het blijf telkens gaan om wanneer de
bomen gekapt gaan worden; Bij de
aanvang van het werk of bij de
verschillende fases van uitvoering.
Ik had niet verwacht dat we er met
elkaar uit zouden komen en hoop dat
de gemeente als eigenaar van het
openbare park met een bijgestelde plan
van aanpak kan komen nadat e.a. In
een College overleg nogmaals ter
sprake zal komen. We krijgen begin
december te horen wat hun beslissing
wordt.

Verslag van de ALV
Op 19 september jl. hebben wij onze
Algemene Ledenvergadering gehouden in
het park.
Het verslag hiervan treft u aan op onze
website.
Klik hier voor de link.
Met hartelijke groet, Annemiek Verhoeven,
secretaris
IK BUURT MEE actie 1:
Mezenkasten en zaaigoed
Wij hebben een bedrag ad
€ 525 hiervoor gespaard.
Ons voornemen is 25
mezenkasten te gaan aanschaffen.
Wie wil een van deze kasten adopteren en
zelf ophangen en onderhouden.
U krijgt van ons een mezenkast en een korte
handleiding met tips voor het ophangen van
de kasten. Wij zullen wel trachten de kasten
door de hele wijk te verspreiden.
Stuur een mail naar eise.lensink@gmail.com
om in aanmerking voor een mezenkast te
komen.
Groet, Eise Lensink, penningmeester
IK BUURT MEE actie 2:
Insectenhotel en evt
andere buurt initiatieven
Dit project is verlengd tot 15
april 2021, zodat er ook nog
gedoneerd kan worden bij de IK BUURT
MEE actie van komend voorjaar !!
Groet, Eise Lensink, penningmeester

Pieter van den Brandeler, voorzitter

Met de BuitenBeter app
meld je een probleem
snel en makkelijk bij je gemeente
Meteen op de plek én het moment dat jij
het signaleert!
Download nu de BuitenBeter app voor
uw smartphone!
De BuitenBeter app is te downloaden
via de Google Play Store of iTunes App
Store.
Klik hier voor de website

Bezoek onze website
Op onze website staan vaak ook
stukken. Kijk daar ook eens.
ONZE WEBSITE

Gegevens inzien en
wijzigen
Onderaan deze nieuwsbrief kan u uw
eigen gegevens aanvullen. Wilt u dat
voor ons doen?

CONTRIBUTIE 2020
Wellicht heeft u die al betaald. Dank alvast.
Maar helaas hebben velen 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.

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.

