Jaarverslag 2020/2021 van het bestuur van de
Belangenvereniging Daalhuizen-Velp
In het jaar 2020/2021 hebben door corona een aantal jaarlijkse activiteiten geen doorgang
gevonden: zoals een nieuwjaarsborrel of de vergaderingen van de werkgroepen.
De Arnhorst houdt haar school voor buitenschoolse activiteiten nog gesloten.
Park Daalhuizen:
Naar aanleiding van de vorige jaarvergadering is de vereniging opnieuw het gesprek
aangegaan met de gemeente en haar plannen. Op 5 november heeft dit gesprek plaats
gevonden. Op 22 december heeft de buurt een brief van de gemeente gekregen met de
laatste planning. Vooral de bomenkap en de fasering daarvan zijn aangepast. In de
nieuwsbrieven hebben we de leden steeds op de hoogte gehouden. De aanleg van de wadi’s
en de daarvoor nodige veranderingen zijn inmiddels in volle gang.
Werkgroep
De werkgroep leefomgeving is door corona niet bijeen geweest. Maar is wel zeer actief
geweest in alert houden van gemeente en bestuur m.b.t. ontwikkelingen van het park.
Nieuwsbrieven
Er zijn 5 nieuwbrieven verschenen waarin we leden op de hoogte houden van nieuws en
ontwikkelingen, uitnodigingen voor een activiteit of aandachtspunten. De nieuwsbrief wordt
verstuurd via Laposta en wordt goed gelezen. En verschijnt ook op de website.
www.daalhuizen-velp.nl.
Ikbuurtmee
Twee maal is er bij de bewoners een bon van €7,50 van de gemeente in de bus gevallen.
De vereniging heeft bij inzameling bijna €1.000 ontvangen en daarvoor zijn mezenkastjes en
insectenhotels gekocht.
Op zaterdag 26 juni zijn ze uitgereikt aan buurtbewoners, die ze in het Park konden komen
ophalen. Deze actie heeft ook nieuwe leden gebracht uit de nieuwe wijk.
Nieuwe wijk
In mei heeft de nieuwe wijk aan de Arnhemsestraatweg een kaart in de bus gehad waarmee
wij ze uitnodigden tot een lidmaatschap. De kaart is ontworpen door Evelyn Harmsen, een
kunstenares die in de wijk woont.
Bestuur
Het bestuur is 4 maal bij elkaar geweest.

