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Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.

Bekijk de
webversie

1/6

Nieuwsbrief

Belangenvereninging
Daalhuizen-Velp

2/6

3/6

!! WIJZIGING DATUM
NIEUWJAARSBORREL !!
Deze wordt een weekje later gehouden,
namelijk ZONDAG 23 JANUARI 2022
De borrel wordt gehouden in het park van
14.00 tot 16.00 uur. Wij hopen op een
droge dag.
Antwoord op een vraag van twee
medewijkbewoonsters;
Wetenswaardigheidje CO2
absorptievermogen bomen;
Een eik van het formaat die gekapt zijn en
waar we planken van gemaakt hebben zet
zo'n 25 kg CO2 om per jaar en dat zit nu
als koolstof opgesloten in de planken. De
takken verrotten of worden verbrand en
dan komt de CO2 weer vrij.
Voor meer informatie kijk je op https://ecotree.green/nl/hoeveel-co2-neemteen-boom-op
De bestuursleden, Annemiek, Eise, en Pieter.
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RHEDEN - Is er een lantaarnpaal stuk?
Zorgt een losse stoeptegel voor onveilige
situaties? Deze en andere meldingen in de
openbare ruimte kunnen Rhedenaren
vanaf nu heel simpel doen via de website
of met de Fixi-app op de smartphone.
Meldingen doen gaat vanaf nu een stuk
gemakkelijker. Melders zien in de app een
kaartje van de omgeving en kunnen hierop
gemakkelijk aangeven om welke plek het
gaat. Ook is er heel snel te zien of de
melding al is gedaan, en of er andere
meldingen zijn in de omgeving. Melders
kunnen de omschrijving invullen, eventueel een foto uploaden en de melding
is gedaan.
Ook de voortgang is goed te volgen via Fixi. De melder wordt op de hoogte
gehouden over de afhandeling van zijn melding, maar kan dit ook gemakkelijk
zelf zien.
Ook voor de medewerkers van de gemeente Rheden heeft het werken met
Fixi veel voordelen. Zowel de medewerkers van het Klant Contactcentrum als
de handhavers hebben een beter overzicht van de meldingen en de
voortgang. Zo kunnen ook zij inwoners beter en sneller helpen.
Natuurlijk kunnen Rhedenaren nog steeds de gemeente bellen als ze een
melding willen doen. Medewerkers van het Klant Contact Center registeren de
melding dan zelf in Fixi.
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Website
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