
Jaarverslag 2021/2022 van het bestuur van de 

Belangenvereniging Daalhuizen-Velp 
 

In het jaar 2021/2022 hebben net als in voorgaande jaar, door de Corona, weinig activiteiten 

doorgang gevonden. Wel is de eerste fase van de vernieuwing van het Park Daalhuizen door 

de gemeente gerealiseerd. 

Op zondag 29 maart  2022  is er een “verlate” nieuwjaarsborrel  in het park gegeven waar 

een twintigtal buurtbewoners aanwezig waren. Hierbij waren ook de wijkagent en enkele 

vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. 

 

Het Bestuur is 2021/2022 vier keer bij elkaar geweest. Aanleiding daarvoor waren: 

a. Ontwikkelingen Berg en Heideweg. 

b. Nieuw Centrum voor Asielzoekers op de Arnhemsestraatweg 348 per mei 2022 

c. Ontwikkelingen in het Park Daalhuizen  

d. IKBUURTMEE acties; Leden konden/kunnen hun bon bij het bestuur inleveren en zij 

zullen de bonnen activeren. Tot december 2023 zijn ze geldig en kunnen geactiveerd 

worden voor een actie die in de buurt ontstaat. 

e. Nieuwsbrieven: Er zijn 6 nieuwbrieven verschenen waarin we leden op de hoogte 

hebben gehouden van al deze ontwikkelingen, mededelingen van gemeente,  

aandachtspunten en uitnodigingen voor een activiteit.  De nieuwsbrief wordt 

verstuurd via Laposte en wordt goed gelezen. En verschijnt ook op de website. 

www.daalhuizen-velp.nl 

f. UBO registratie. Dit is officiële registratie bij Kamer van Koophandel en ING. 

 

Namens de Belangenvereniging is het bestuur of een lid aanwezig geweest bij: 

- 17 augustus 2022 overleg met COA/ i.v.m. opruiming rommel Park. 

- Afscheid van Marc Budel als wethouder op 21 juni 2022 

- Plaatsing info borden in het Park Daalhuizen op 25 mei 2022 door Marc Budel 

- Plaatsing van Blikvanger 21 mei 2022 door op de Arnhemsestraatweg. 

- Plaatsing de kinderbank in het Park in maart 2022. 

- Inloopbijeenkomst van de gemeente op 9 maart 2022 in Larenstein voor nieuwe AZC. 

- 15 oktober 2021  opening van vernieuwde Park Daalhuizen, eerste fase. 

- In de Herfst 2021 bij plaatsing van 2 houten banken in Park Daalhuizen. 

- 21 september 2021 eerste bijeenkomst voor omwonende voor nieuwe AZC. 

- 4 september 2021 informatie bijeenkomst Ikbuurtmeekeet Rozendaal in verband met 

ontwikkelingen Berg en Heideweg. 

Voor verslag of foto’s zie de Nieuwsbrieven. 

 

Werkgroep Leefomgeving is i.v.m. Corona en sluiting vergaderlocatie Arnhorst niet bij elkaar 

geweest. 

Financieel Verslag volgt. 
 

http://www.daalhuizen-velp.nl/

