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Verslag van Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging 

Daalhuizen-Velp: Zaterdag 25 september 2021, om 16.00 uur  
Aanwezig 14 leden en  het bestuur bestaande uit : voorzitter Pieter van den Brandeler,  

penningmeester Eise Lensink, secretaris Annemiek Verhoeven. 

 

Welkom:  terwijl de secretaris iedereen voorziet van een plak cake en een flesje water, heet 

de voorzitter iedereen welkom. Een speciaal welkom voor de wijkagent Bart Bosman. 

Kennismaking Wijkagent: Bart stelt zichzelf voor en vertelt over zijn werkgebied, Velp 

noord, samen met 2 collega’s, Theo en Herwin.  Hij ervaart een lage criminaliteit in onze 

buurt.  Hij wordt opgeroepen bij burenruzie, parkeerproblemen, overlast door verkeer en 

personen. Vooral zichtbaar zijn heeft een direct effect. Hij is te vinden op Instagram, maar 

ook rechtstreeks via 06 nummer en emailadres. Leden stellen vragen en Bart geeft een 

aantal nuttige tips. 

 actie 1:  in de volgende nieuwsbrief komen zijn gegevens 

 actie 2: buurtpreventie wordt weer onder de aandacht gebracht op 19 oktober. 

Voor ons is dat alsnog via Patrick Schippers en Arthur Ohm. Ook voor de actie “donkere 

dagen”’ of zoals Bart het noemde “witte voetjes” komt er weer aandacht.  

Bart is vooralsnog van plan een aantal jaren te blijven tot goedkeuring van de aanwezigen. 

 

Agenda, wordt goedgekeurd.  

 

Financieel verslag: Dit jaar zijn er i.v.m. Covid 19 nauwelijks financiële transacties 

voorbijgekomen. Geen activiteiten. Kascontrole komt volgend jaar over het jaar 2020 en 

2021.  

 

Ingekomen stukken: voorstel tot verlaging contributie van Theo van Hoeven 

Omdat de financiële buffer van de vereniging groot is en er in de komende jaren geen hele 

grote uitgave gepland staan zou de bijdrage verlaagt kunnen worden. 

Er ontstaat een levendige discussie tussen de aanwezigen. De vraag is of de drempel 

daarmee verlaagt wordt. Er zijn voor en tegenstanders.  

Er komen voorstellen waaraan het geld besteed zou kunnen worden. Er moet weer (na 

Covid) meer georganiseerd worden en dat kost geld. Discussie over het verschil tussen 

belangen c.q. wijkvereniging. Extra donatie aan vereniging Biodiversiteit? 

Een publicatiebord in de wijk voor informatie (waar en heeft dit zin?) Meer banken in het 

park, vooruitlopend op wat de  gemeente gaat doen? Een “allertbord”??? op de 

Daalhuizerweg en de Nordlaan om auto’s langzamer te laten rijden. 25 jarig jubileum komt 

eraan en dat ruim vieren? Sommige leden ervaren de vereniging nu als stil, wat volgens 

bestuur niet zo gek is in Covid tijd.  
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Actie: bestuur komt met voorstel m.b.t.  

1. Gaat na wat het kost om bord snelheid beperking (gemeente) 

2. Er worden banken gemaakt van de omgehakte bomen in afwachting van volgende 

fase Plan Park Daalhuizen. 

3. Wat kost een publicatiebord en is daar een plek en animo voor want het moet ook 

onderhouden worden. 

4. Er komt weer een nieuwsjaarborrel. 

5. Besloten wordt de vereniging Biodiversiteit niet rechtstreeks met geld te sponsoren 

maar wel zoals  met de actie IkBuurtMee te ondersteunen en in Nieuwsbrief 

aandacht te besteden aan hun te besteden 

6. Besloten wordt na stemming (4voor, 8 tegen) om bedrag ledenbijdrage op 10 euro te 

houden. 

 

Mededelingen: De voorzitter vertelt over een bijeenkomst met burgemeester Carol van 

Eert, wethouders en direct omwonende m.b.t. Arnhemsestraatweg 348. Per januari  2023 

worden daar 130 asielzoekers met een verblijfstatus geplaatst. Voor een periode van 3 jaar. 

In die 3 jaar hoopt de gemeente dat de mensen in de regio een woning en werk hebben 

gevonden.  

In de toekomst komen er appartementen en huizen. 

Het blijft een zoeken hoe om te gaan met voldongen feiten vanuit gemeente.  

Actie: Gesprekken blijven voeren met zowel de huidige arbeidsimmigranten als de nieuwe 

asielzoekers. Ze zijn welkom, maar ervaringen extra overlast moet bespreekbaar blijven. 

Actie: Arthur Ohm en Annemiek Verhoeven gaan hiermee aan de gang. 

 

Notulen ALV 19 sept 2020 worden goedgekeurd 

Jaarverslag Bestuur wordt goedgekeurd 

Jaarverslag Werkgroep Leefomgeving, i.v.m. Covid 19 geen bijeenkomsten geweest. 

 

Verslag rondom Park Daalhuizen 

Er zijn een aantal bomen die niet in het Bomenplan stonden alsnog gekapt. Zij waren 

gevaarlijk voor de omgeving. Waaronder de Tulpenboom. Het hout daarvan is naar 

buitenverblijf van de Honingberen in dierentuin gegaan. Voorzitter heeft daar in nauw 

contact gestaan met de gemeente. 

Opnieuw komt het gemis aan bankjes aan de orde. (zie punt 2 hierboven) 

Aanwezigen zijn niet ontevreden over aanpak Park tot nu toe. En benieuwd hoe de wadi’s 

gaan werken. 

 

Verslag IKBUURTMEE actiebonnen 
Actie 1: mezenkasten 

Opgehaald:   € 525   Besteed: € 495   Retour aan Gemeente Rheden €30 

Actie 2: insectenhotels 

Opgehaald:   € 465   Besteed: € 466   Retour aan Gemeente Rheden nihil 
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Verslag over Berg en Heideweg: 

Hierover zijn de meningen duidelijk verdeeld. Bewoners van de Daalhuizerweg vrezen de 

toch al toegenomen verkeersdrukte. Gebruikers van de Berg en Heide weg erkennen het 

gevaar voor voetgangers en fietsers en zijn voor afsluiting. 

Het bestuur neemt hier vooralsnog geen stelling in en wil de proeftijd van de gemeentes op 

de voet volgen. 

Actie: aan de gemeente Rheden vragen om in de toekomst een openbare bijeenkomst te 

organiseren waar alle omwonenden worden uitgenodigd en niet een kleine groep. 

Contact met Jaco Sterk zijn goed. 

Dit wordt een punt wat de werkgroep Leefomgeving voor haar rekening kan nemen in de 

toekomst. 

 

Rondvraag 

Theo v/d Hoeve: er bestaat een kaart voor nieuwe inwoners en heeft actie kaart in de 

nieuwe wijk veel nieuwe leden opgeleverd ( 4 nieuwe leden) Leden kunnen kaarten 

meenemen. 

Georgine v/d Bosch: wordt Jaarvergadering nu standaard in Park gehouden? Door Covid19 

een goede oplossing. De basisschool de Arnhorst gaat misschien in toekomst ook voor ons 

weer open. Andere opties worden genoemd. Het Bestuur staat open voor alle input 

hieromtrent. 

 

Afsluiting Om 17.45 wordt de vergadering afgesloten 

 

Secretaris 

Annemiek Verhoeven 

secretaris@daalhuizen-velp.nl 
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