Verslag Algemene Ledenvergadering
Belangenvereniging Daalhuizen in het Park Daalhuizen te Velp
Zaterdagmiddag 19 september 2020 om 16.00 uur.
Aanwezig: 18 leden inclusief bestuur, Pieter van den Brandeler, Eise Lensink, Annemiek Verhoeven
1. Welkom door beoogd voorzitter om 16.00 uur. Volgens statuten is het niet mogelijk te
stemmen omdat er geen meerderheid van leden is te bepalen bij deze kleine opkomst.
2. Agenda, ingekomen stukken en mededelingen
Agenda wordt goedgekeurd.
Ingekomen stukken. Geen. Wel een aantal voorstellen van de heer Theo van der Hoeven:
a. Financieel jaarverslag 2018 is nog niet goedgekeurd (dit komt bij punt 7 terug)
b. Voorstel tot lagere contributie (daar gaat bestuur in mee overleg)
c. I.v.m. Saldo BLV, voorstel tot financiële bijdrage aan plan leef-tuin Bogers
(Dit laatste vindt geen bijval in vergadering)
Mededelingen:
Beoogd Voorzitter deelt mee dat er op dit moment geen enkele arbeidsmigrant woont op
Arnhemsestraatweg 348. Daardoor overlast in buurt stuk minder.
Hij heeft gesproken met eigenaars van Arnhemsestraatweg 104. Zij zijn van plan daar hun
kantoor en assemblage van hun bedrijf te plaatsen.
In Waldeck Pyrmontlaan 4: op de plek van Het Fundament Baptistengemeenschap zijn twee
huizen gepland.
Arnhemsestraatweg 12 is verkocht. Planning is dat achter het huis een nieuwbouw komt.
3. Vorming nieuw bestuur. Eise Lensink stelt de nieuwe voorzitter Pieter van den Brandeler en
de nieuwe secretaris Annemiek Verhoeven voor. De leden van de vergadering gaan akkoord
met beide benoemingen. Van Bert Hageman is d.m.v. een grote bos bloemen afscheid
genomen en het bestuur is blij dat hij als webmaster betrokken blijft bij de BLV.
4. De notulen van de jaarvergadering van 4 april 2019 worden met dank aan Ton Voets
goedgekeurd.
5. Jaarverslag 2019/2020 wordt met volgende aantekening goedgekeurd.
Waar staat bij bestuurswisselingen “voorstellen” moet staan voordragen.
6. Jaarverslag werkgroep Leefomgeving.
Arthur Ohm geeft aan de aanwezigen een korte uitleg hoe de werkgroep is ontstaan, dat hij
gekozen heeft voor 2 items, terwijl er natuurlijk meer besproken is, dat door Corona de
laatste vergadering geen doorgang heeft kunnen vinden en dat het moeilijk is om samen te
komen in deze tijd. Maar dat zij blij zijn met resultaat van het extra fietsenrek. Dankzij brief
van Gerrie Mensink, snelle reactie van de gemeente. Zij hebben afscheid genomen van Bert
Albert die altijd een zeer actief lid was. (In werkgroep Verkeer en Veiligheid) De commissie
Leefomgeving bestaat nu uit de heren: Gerrie Mensink, Pieter van Heteren, Patrick
Schippers, Luuk Schenk en Arthur Ohm.
Jaarverslag werkgroep Leefomgeving wordt goedgekeurd.
7. Financieel Verslag, Begroting en kascommissie.
Financieel jaarverslag 2018 gedomineerd door uitgaven voor het Jubileum. Daardoor een
negatief saldo
Financieel jaarverslag 2019. Uitgaven zijn verminderd doordat nieuwsbrief en post nu
digitaal gaan. Ook scheelt dat in kopieerkosten. Wat opvalt is dat door de digitalisering aantal
betalingen van lidmaatschap achterloopt in 2020.
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De kosten van de werkgroepen zijn gestegen door de activiteiten rondom het park.
Kascommissie bestaande uit Rieks Holtjer en Pieter v.d. Brandeler verlenen decharge aan
bestuur en keuren de beide financieel jaarverslagen goed.
N.a.v. begroting de vraag van Arthur Ohm of de Werkgroep Leefomgeving i.vm. Corona
vergaderruimte kan huren in de Dingenfabriek, dit wordt toegestaan en daarmee wordt het
bedrag voor werkgroep verhoogd.
Verslag rondom Park Daalhuizen.
Bestuur heeft Daniel Doornenburg gevraagd daarover een toelichting te geven.
Hij vertelt in het kort aan de leden wat er afgelopen jaar is gebeurd tot aan het moment dat
B&W en de gemeenteraad het plan hebben goedgekeurd maar daarin wel zonder overleg
met de BLV en de omwonende de kap van bomen allemaal in fase 1 hebben gestopt.
Er zijn grote twijfels bij omwonende of het hele plan wel doorgang vindt en men protesteer
tegen de voorgenomen bomenkap. Daarbij uit hij ook zijn teleurstelling dat hij vindt dat het
bestuur van de BLV hem niet genoeg heeft gesteund.
Het bestuur legt aan de leden uit wat het bestuur alsnog heeft geprobeerd bij de gemeente.
Men heeft een gesprek gehad met Wethouder en Ambtenaren maar deze houden onvervalst
vast aan hun plan, al heeft wethouder Budel wel erkend dat er een miscommunicatie is
ontstaan voor wat betreft, Fases en zichtlijnen.
Er volgt een pittige discussie in de vergadering over de te volgen stappen. Een aantal leden
neemt het bestuur kwalijk dat zij het gesprek met de gemeente zonder directe
buurtbewoners hebben gevoerd. Het bestuur betwijfelt of de uitkomst anders geweest zou
zijn. De vraag om alsnog weer een peiling te houden vindt het bestuur achterhaald. Het plan
is op zich goedgekeurd.
Door het rumoer wordt de vergadering een ogenblik geschort.
Omdat de leden op deze vergadering aangeven dat er alsnog een poging gedaan moet
worden de fasering van de kap te koppelen aan de overige werkzaamheden wordt aan het
bestuur gevraagd alsnog duidelijk maken aan B&W en gemeente dat er grote
ontevredenheid bij de aanwezige leden bestaat over de te nemen stappen. Bovendien moet
gerefereerd worden aan bomenplan van de PvdA. Er zal een brief de deur uitgaan.
Ik Buurt mee. Er is 525 euro opgehaald. Er worden vogelkastjes gekocht en aan Gerie
Mensink zal gevraagd worden het zaaigoed voor de boomspiegels te realiseren.
Voor de nieuwe actie wordt gedacht aan Insectenhotels en vleermuiskasten.
Rondvraag
Arthur Ohm vraagt of het zin heeft het boekje Daalhuizen opnieuw uit te geven met nieuwe
aanvullingen, om deze aan nieuwe leden te geven. De meeste informatie staat inmiddels op
de Website. Wel wordt er gewerkt een aan welkomst-kaart die in de bus van nieuwe
bewoners gedaan kan worden, waarin duidelijk verwijzing naar Website en de nieuwsbrieven
van de vereniging. Mevrouw de Kruiff geeft aan mee te werken aan verspreiding.
Eise Lensink vraagt of leden de nieuwsbrieven waarderen. Deze worden zeer gewaardeerd.
Hij vraagt de leden ook om informatie, foto’s voor die nieuwsbrieven. Zo ook het resultaat
van het fietsenrek. Dat zou mooi in een nieuwsbrief hebben gestaan.
Er wordt besloten een abonnement voor La Posta te nemen omdat leden hun nieuwsbrief in
de SPAM ontvangen, dat wordt hiermee ondervangen.
Om 17.30 uur wordt de vergadering afgesloten en bedankt ieder elkaar voor hun
aanwezigheid.

Velp, 20 september 2020
Annemiek verhoeven/ Secretaris

