Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief

Belangenvereninging Daalhuizen-Velp

Algemene
Jaarvergadering
Belangenvereniging
Daalhuizen
Op zaterdagmiddag 25 september
om 16:00 tot 17:30 is de Algemene
Ledenvergadering (ALV) gepland.
Locatie: park Daalhuizen.
Zelf een stoel meenemen.
De agenda met bijbehorende
stukken volgen in een aparte mail.

Park Daalhuizen;
voortgang eerste
fase, het realiseren
van wadi's;
Er zijn diverse werkzaamheden waar
te nemen. Het meest duidelijke nu te
zien bij de noordingang van het park
is de verlaagde stoeprand
Beethovenlaan, de ronde overloop
uitgang voor het regenwater met de
gemetselde stenen-waterloop.
We zijn zeer benieuwd de eerste
regenbui werkzaam te zien.
Voor mij het eerste openbare park
waar ik van weet dat er wadi's zijn,
en wel als een aantrekkelijke
aanvulling voor natuurbeleving.
Helaas zijn er deze zomer nog drie
bomen doodgegaan (waaronder de
tulpenboom).
Nood kap heeft inmiddels plaats
gevonden en de gemeente gaat nog
met de landschapsarchitect en
ondertekende in overleg voor
eventuele vervangingsbomen.
Pieter van den Brandeler

WORLD
CLEANUP
DAY 2021
18 september 2021
DE GROOTSTE WERELDWIJDE
OPRUIMACTIE VAN HET JAAR!
Doet u mee in uw straat? Regel zelf
een groepje en ga aan de slag. En
maak een paar foto's voor onze
volgende nieuwsbrief.
Een waardevolle link is:
WORDCLEANUPDAY
Het is een oproep om zelf iets te
doen. Het bestuur faciliteert verder
niet. En laten wij eerlijk zijn.
Opruimen hoeft niet tot alleen 18
september beperkt te blijven. In de
buurt zijn meerdere mensen actief
die onze straten schoonhouden.
Doet u mee?

Onze twee IK BUURT MEE
acties zijn afgerond.

Actie 1: mezenkasten
Opgehaald: € 525
Besteed:
- 495
Retour aan Gemeente Rheden €30
Actie 2: insectenhotels
Opgehaald: € 465
Besteed:
- 466
Retour aan Gemeente Rheden nihil
Mocht u nog een mezenkast of insectenhotel
willen dan kunt u deze ophalen op 25 sept a.s.
tijdens de ALV

BERG en HEIDEWEG fiets
en wandelpad?
Tijdens een bezoek op 4 september jl. aan de
informatie 'Ik Buurt Mee keet' van de
Gemeentes Rheden en Rozendaal kregen wij te
horen dat de gedachte voor afsluiting van een
deel van de Berg en Heideweg ingegeven is om
beter fietsverkeer tussen Velp/Rozendaal en
Arnhem te verwezenlijken. Mede door meerdere
opmerkingen uit de directe omgeving omtrent de
verkeersonveiligheid voor fietsers en
wandelaars op dit smalle landelijke weggetje.
Onder buurtbewoners is ongerustheid ontstaan
hoe het verkeer alternatieve routes zal
gaan nemen.
Wij noemen hier speciaal de Beethovenlaan.
De gemeente Rheden heeft een aantal jaren
geleden enkele metingen gehouden. Deze
resultaten hebben wij opgevraagd.
Tijdens de geplande proefperiode van één jaar
zal wederom gemeten worden, op o.a. de Berg
en Heideweg, Beethovenlaan en Chopinlaan.
Een aantal wijkbewoners wordt binnenkort
uitgenodigd voor een vervolgbijeenkomst .
De toekomstige metingen zullen voor het
definitieve besluit openbaar gemaakt worden.
Het bestuur van de Vereniging Daalhuizen-Velp
zal de vinger aan de pols houden het komende
jaar.
Voorzitter Pieter van den Brandeler

Bouw van circa 12
woningen aan de Berg en
Heideweg in Velp
Ter informatie:
Bouw van circa 12 woningen aan de Berg en
Heideweg in Velp
Zie bijlagen van de Gemeente Rheden.
B en W-voorstel Principeverzoek Berg en
Heideweg Velp.pdf
Structuurontwerp Berg en Heideweg juli
2021.pdf
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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
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