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Van de voorzitter
Beste buurtbewoners van Daalhuizen;

Het is alweer ruim 2 jaar geleden dat het laatste exemplaar van 
deze nieuwsbrief werd bezorgd. Dat wil niet zeggen dat we al 
die tijd hebben stil gezeten.  In tegendeel, we hebben inmiddels 
een gloednieuw bestuur bestaande uit Ton Voets, secretaris, 
Eise Lensink, penningmeester en ondergetekende, uw nieuwe 
voorzitter.  Wij gaan de komende tijd proberen om de belangen 
van deze prachtige buurt nog beter te behartigen. 

De komende tijd gaat er veel veranderen aan het straatbeeld en 
inmiddels is de reconstructie van de Nordlaan en de Daalhuizer-
weg al in volle gang. Daarna volgt de Arnhemsestraatweg West 
en Oost. Uiteindelijk wordt op het kruispunt een rotonde aange-
legd, waardoor het verkeer sneller en veiliger kan doorstromen. 
In 2018 moeten al  deze aanpassingen zijn afgerond. 

Voor alle andere veranderingen van het afgelopen jaar en de 
nieuwbouw die op de planning staat verwijs ik graag naar de 
bijdrage van de werkgroepen Verkeer & Veiligheid en  Ruimtelij-
ke ordening in deze nieuwsbrief.

2018 wordt een bijzonder jaar voor de buurt omdat de buurtver-
eniging dan precies 20 jaar bestaat! Uiteraard gaan we hier de 
komende tijd veel aandacht aan besteden. Volgend jaar gaan we 
dit vieren met leuke en aantrekkelijke activiteiten in de buurt, 
welke wij u tijdig berichten. Buurtbewoners die mee willen den-
ken of mee willen organiseren worden van harte uitgenodigd 
om zich te melden bij het bestuur.

Deze nieuwsbrief wordt deur aan deur bezorgd maar uiteraard 
willen we u zo veel mogelijk digitaal op de hoogte houden.  
Omdat helaas nog niet alle bewoners lid zijn van de buurtver-
eniging vragen we hen om zich via de e-mail, of bij geen e-mail, 
schriftelijk, op te geven bij de secretaris.

Wij wensen iedereen erg veel woonplezier in deze 
prachtige buurt,

Bert Hageman
voorzitter
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JUBILEUM  COMMISSIE!

In september 2018 vieren wij het 20 jarig Jubileum van onze 
belangenvereniging Daalhuizen – Velp!

Wij zoeken nu enkele leden, die het Jubileum  gaan 
optuigen! Meer informatie: secretaris BVD



1. De voorzitter, Koen Lau, opent de vergadering om 20.05u.
2. Na de vermelding van enkele Ingekomen stukken, worden 
3. De notulen van de ALV van 27 juni 2016 worden 

goedgekeurd.
4. De jaarverslagen van de werkgroepen Verkeer & Veiligheid 

en Ruimtelijke Ordening worden doorgenomen en 
goedgekeurd. De inhoudelijke behandeling komt onder 
pt.9 

5. De (gecorrigeerde) financiële jaarverslagen over 
2015 en 2016, ter vergadering uitgereikt, zijn door de 
kascontrolecommissie, Anita Matser en Piet van den 
Brandeler, geaccordeerd. Aldus wordt het bestuur door de 
ALV gedechargeerd.

6. Benoeming leden kascontrolecommissie 2017: Rieks 
Holtjer en Piet van den Brandeler, met als reserve: Fred 
Schurink

7. Benoemingen bestuur Belangen Vereniging ‘Daalhuizen – 
Velp’:
• De voorzitter, de hr. Koen Lau treedt af wegens 

verhuizing. De ALV benoemde de hr. Bert Hageman in 
de functie van voorzitter.

• De ALV benoemde de hr. Ton Voets als waarnemend 
secretaris voor de periode van één jaar. Er wordt 
naarstig naar een secretaris gezocht. 

• De penningmeester, de hr. Jaap Dijkstra treedt af 
wegens verhuizing. De ALV benoemde de heer Eise 
Lensink in de functie van penningmeester. 

• Het bestuur van de BVD is pro forma overgedragen 
aan de nieuwe functionarissen. De vertrekkende 
bestuursleden zijn door Arthur Ohm bedankt voor hun 
bijdrage aan de BVD, wat bezegeld werd met een fles 
wijn en bloemen voor hun echtgenotes. 

8. De begroting voor 2017 wordt goedgekeurd door de ALV 
Werkgroep Verkeer & Veiligheid, coördinator Arthur Ohm: 
• Dillenburglaan: de Arnhorst - school heeft een 

aanvraag ingediend voor een K+R – zone aan de 
Daalhuizerweg, wat niet uitvoerbaar bleek. Daarop 
zijn door de werkgroep diverse voorstellen gedaan 
om het probleem bij de school in de Dillenburglaan 
op te lossen. Één van de oplossingen was het instellen 
van  eenrichtingsverkeer in de Dillenburglaan, echter 
dit voorstel vond geen ruime instemming bij de 
omwonenden tijdens de “buurt – in” van 8 mei. De 
gemeente verwerkt e.e.a. in een definitief voorstel.

• De Drempel: op dit terrein zijn inmiddels 18 parkeer-
plaatsen extra gecreëerd, waardoor het parkeerpro-
bleem op de Daalhuizerweg bijna opgelost is.

• A12 luchtvervuiling en geluidsoverlast blijft een ‘still 
continuing story’, maar de werkgroep ziet op termijn 
toch enkele lichtpuntjes.

• Ontwikkelingen rondom de “Noordtak Velp” noden ons 
om samen op te trekken met de ‘St. Geen Noordtak 
Velp’ tegen ProRail volgens Gerard Kuiper. ProRail 
wil geluidschermen plaatsen tegen de wil van 
omwonenden, omdat de bron aangepakt moet worden 
(geen goederentreinen) en niet het gevolg!

• Rotonde: het plan van aanpak voorziet in de start van 
het project in september’17.

Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling, coördinator Theo 
van der Hoeven:
• Arnhemsestraatweg 348 wat verbouwd is tot AZC, is 

inmiddels weer gesloten en wordt mogelijk ook als 
studentenhuisvesting gebruikt.

• Het Vitens-terrein bestemmingsplan wordt aangepast, 
maar het blijft een gebed zonder eind. De kosten 
voor verplaatsing van het kunstwerk “De Bron”, zijn 
~ € 40.000. Hiervoor worden sponsors gezocht. Het 
BVD-bestuur overweegt een symbolische bijdrage 
te schenken. Voor de nieuwe locatie van De Bron zijn 
enkele reële opties in het park.

Werkgroep Groen, Milieu en Leefbaarheid, coördinator 
Gerie Mensink: 
Het afgelopen jaar waren er weinig activiteiten. 

10. Rondvraag:
• De WEB_site dient aangepast te worden i.o.m. de WEB 

- master.
• N.a.v. het betoog van Wethouder Pos op de ALV van 

27/6’16 zijn schriftelijk diverse vragen gesteld, maar hier 
is nooit antwoord op gekomen. 

• De 4e lustrumviering van de BVD vindt in september’18 
plaats. Kandidaten voor het lustrum - comité wordt 
gevraagd zich te melden bij de secretaris!

11. De voorzitter, Bert Hageman, sluit de ALV om 22.15u. met 
dank aan ieders inbreng daarbij.  

De waarnemend secretaris,
Ton Voets

Verslag Algemene Ledenvergadering dinsdag 16 mei’17 

Belangenvereniging Daalhuizen 
in ‘De Arnhorst’ te Velp

9.2.

9.3.

9.1.
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Werkgroep Verkeer & Veiligheid 2016-17
De belangrijkste zaken die in het afgelopen anderhalf jaar in 
onze wijk hebben gespeeld, zijn:
• Resultaten en ervaringen van intensief overleg over de 

reconstructies van 4 tracés aan de nieuw aan te leggen 
rotonde Daalhuizerweg/Arnhemsestraatweg/Nordlaan.

• Ontwikkelingen van buurtpreventie i.s.m. wijkagent en 
andere wijken Velp/Rozendaal

• Plannen basisschool De Arnhorst en gemeente voor een 
Kiss&Ride zone voor/nabij deze school.

• Nieuwe buren in De Drempel, Daalhuizerweg 8: ervarin-
gen en afspraken met huurder en gemeente.

• Verkeersproblemen rondom Lidl.
• Herinvoering trajectcontrole op A12 voor reductie lucht-

vervuiling en geluidsoverlast.
• Ontwikkelingen rondom spoor i.s.m. stichting Geen 

Noordtak uit Velp.
• Bestuurlijke problematiek.

Samenvatting:
Rotonde: Tot nu toe zijn de ervaringen heel verschillend voor 
de 4 deeltrajecten. Half januari 2017 is een gezamenlijke 
presentatie georganiseerd door gemeente met bewoners die 
actief hebben meegedacht en gesproken. Intussen zijn de 
definitieve ontwerpen vastgesteld. Met de werkzaamheden is 
aangevangen.

Kiss&Ride: het door de school en gemeente gedachte plan om 
op de Daalhuizerweg een K&R zone in te richten, is door onze 
werkgroep met kracht afgewezen op grond van veiligheids-
overwegingen. Een alternatief voorstel van de werkgroep, 
direct voor de hoofdingang van de school aan de Dillen-
burglaan, is 2 keer besproken met directie van de school en 
gemeente. De Dillenburglaan zou dan een éénrichtingsweg 
worden vanaf Schonenbergsingel richting W. Pyrmontlaan. 

De gemeente heeft de meningen van de direct betrokken 
bewoners gepeild en uit de resultaten blijkt dat deze oplos-
sing onvoldoende ondersteuning geniet. Er wordt nu naar 
alternatieve oplossingen gezocht.

Buurtpreventie: Qaleido e-mail alert systeem werkt nog steeds 
naar behoren: er zijn ca. 170 deelnemers uit onze wijk Daal-
huizen. Dit systeem wordt door Bert Albers beheerd. En voor 
de nieuwe WhatsApp groepen zijn alle 70 aanmeldingen 
ingedeeld in drie clusters. Elke cluster heeft een coördinator 
en Patrick Schipper is de supervisor voor Daalhuizen.

De Drempel: de gesprekken met de huurder, EE Accomodati-
ons en de huismeester hebben meer duidelijkheid gegeven 
over de bewoners van het complex, nl. ca. 50 á 60 Oost Euro-
pese arbeidsmigranten, vnl. uit Polen,  Litouwen, Bulgarije en 
Roemenië. De afspraken met de huurder en de huismeester 
hebben geleid tot het instellen van 18 parkeerplaatsen op 
het terrein, waardoor het parkeren van hun talrijke auto’s 
langs de Daalhuizerweg tot het verleden behoort. Er is ook 
gesproken over de overlast door zwerfvuil langs de stoepen 
aan de Daalhuizerweg, alsmede over het soms tot erg laat 
luid praten door de bewoners. We zullen de ontwikkelingen 
kritisch blijven volgen.

Verkeersproblemen rondom Lidl: deze verkeersproblemen 
zijn onveranderd groot en risico’s bij de spoorwegovergang 
eveneens. Parkeren op de Nordlaan zal na de bouw op Vitens 
terrein moeilijker worden naar verwachting. Lichtpuntje is de 
eis van de gemeente dat er 1,4 parkeerplekken per wooneen-
heid moet worden gecreëerd als de nieuwbouw doorgaat. 
Ook hier geldt: kritisch blijven volgen. Zie ook Werkgroep 
Ruimtelijke Ordening 
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A12 trajectcontrole herinvoeren: Ton heeft het GGD rapport 
gescreend en van degelijk commentaar voorzien. Dat is ook 
op de A12-bijeenkomst van 14 november’16 aan de orde 
gekomen. We hebben daarop een brief aan de Staatsecretaris 
van Infrastructuur en Milieu mw. Sharon Dijksma verzonden 
met het verzoek om de trajectcontrole op de A12 tussen 
Velperbroekcircuit en Waterberg opnieuw in te voeren, de 
maximum snelheid te verlagen van 100 naar 80 km/uur en 
een fijnstofnameting te laten verrichten ter hoogte van Velp-
Noord (“gat van Elsenaar “). 

Dit omdat uit metingen van Rijkswaterstaat blijkt dat ca. 30% 
van de weggebruikers de maximumsnelheid van 100 km/uur 
overschrijdt en de geluidsoverlast alsmede fijnstofproductie 
worden verhoogd t.p.v. Velp-Noord. Reactie, na bijna 4 maan-
den, was helaas negatief.

Ontwikkelingen rondom de spoorlijn: hiervoor is opnieuw 
contact gelegd met de stichting Geen Noordtak.
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Het kantoorpand aan de Arnhemsestraatweg 352 is intern 
verbouwd om studentenhuisvesting mogelijk te maken. Het 
betreft voornamelijk studenten uit het buitenland die woon-
ruimte nodig hebben in de nabijheid van Larenstein. 

Het naastliggende kantoorpand aan de Arnhemsestraatweg 
348 is intern verbouwd om dienst te doen als AZC. Achter het 
pand is een tijdelijk beheergebouwtje neergezet. Inmiddels is 
de bestemming AZC vervallen en zal het ook voor studenten-
huisvesting gebruikt gaan worden.

Een inspraakprocedure op het Voorontwerp Bestemmings-
plan Velp - Noord Woongebieden heeft plaatsgevonden. Het 
nieuwe Bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld.

Onder de noemer ‘Velp, mijn dorp van morgen’ heeft de 
gemeente Rheden een nieuwe structuurvisie voor Velp 
opgesteld. Deze visie beschrijft hoe het dorp er in 2030 kan 
uitzien en hoe de gemeente dat samen met de bewoners wil 
bereiken. Daarvoor is een gebiedsconferentie “Volledig Velp” 
gehouden en na internetconsultatie heeft de structuurvisie 
ter inzage gelegen en ligt nu ter goedkeuring bij de gemeen-
teraad. 

De Gemeente Rheden is met de inwoners in gesprek geweest 
over de toekomst van het cultuur-historisch erfgoed. De erf-
goedwensen zijn geïnventariseerd. Een nieuwe erfgoednota 
is opgesteld en samen met de aangepaste welstandsnota 
goedgekeurd door de gemeenteraad. In de welstandsnota is 
een lijst met ‘beeldbepalende panden’ opgenomen, waarbij 
welstandsniveau 1 van toepassing is. Het welstandsniveau is 
voor elk pand te vinden op www.welstandsnotas.nl/Rheden  

Werkgroep Ruimtelijke Ordening
In opdracht van de gemeente voert de ‘Stichting In Arcadië’ 
een tuinhistorisch onderzoek uit naar het landgoed ‘Daal-
huizen’. Ze maken o.a. gebruik van onze gegevens van de 
Historie van ‘Daalhuizen’.

Op 21 april 2016 heeft projectontwikkelaar Robert Ramdhani 
zijn plannen voor de ontwikkeling van het Vitens - terrein aan 
de omwonenden gepresenteerd. Het plan behelst 28 grond-
gebonden woningen, een groenstrook met 2 beschermde 
bomen langs de Arnhemsestraatweg, 41 parkeerplaatsen en 
een doorsteek van het Zaalbospad naar de Arnhemsestraat-
weg. Tijdens deze bijeenkomst zijn een aantal alternatieven 
naar voren gebracht, die met de gemeente besproken zijn. 
Na afweging van deze opmerkingen heeft het college van 
B&W de kaders vastgesteld waaraan de plannen moeten vol-
doen. Op basis van deze kaders zag de projectontwikkelaar 
geen mogelijkheden om de plannen aan te passen. Op basis 
hiervan wordt het bestemmingsplan voor dit gebied aange-
past. Theo heeft contact met de projectontwikkelaar voor de 
verplaatsing van het kunstwerk ‘De Bron’ van Piet Slegers.

De firma Koffiebranderij Peeze is op 21 december 2016 
eigenaar geworden van het terrein Arnhemsestraatweg 103. 
Zij willen op ‘deze mooie groene locatie een duurzaam en 
circulair gebouw ontwikkelen wat past bij de omgeving’. 
Zij willen goed samenwerken met alle betrokkenen, zoals 
een interactie met de directe omgeving. De locatie heeft als 
bestemming ‘Bedrijf’ waarbij de mogelijke bedrijfsactivitei-
ten omschreven zijn. De plannen van Peeze zullen getoetst 
worden aan deze bestemming en als basis dienen voor de 
aanpassing van de bebouwing in het bestemmingsplan. 



Kunstwerk ‘Bron’  bij Arnhemsestraatweg 29
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Aan de Arnhemsestraatweg 29, voor het gebouw waarin 
voorheen de Waterleiding Maatschappij Gelderland was 
gevestigd, bevindt zich het kunstwerk ‘Bron’. Het is in 1968 
in opdracht van de toenmalige directeur, meneer Zandveld, 
door Piet Slegers gebouwd.

Piet Slegers is in Nederland en buiten de landsgrenzen een 
beroemd beeldhouwer en omgevingskunstenaar. Hij woonde 

Werkgroep Groen, Milieu & Leefbaarheid
Afgelopen jaar is er intensief contact geweest met de gemeente over de resterende bomen in het plantsoentje, 
Arnhemsestraatweg / Daalhuizerweg, bij de rotonde.  Uitgegraven grond was bij de bomen gestort en dat kan verstikking 
van de wortels veroorzaken.  Contact via het gemeentehuis leverde niets op. Gelukkig was de uitvoerder op het werk meer 
burgergericht en die heeft  ruimte om de bomen gemaakt. Hopelijk hebben we volgend jaar toch een mooie bloeiende kers 
om van te genieten. 

Vanuit de buurt van de Lidl is een goed initiatief gaande om daar meer bomen geplant te krijgen langs de gehele 
parkeerplaats. 

Het blijft een aandachtspunt de groene wijk, groen te houden. Er zijn de afgelopen jaren tientallen bomen gekapt, maar er 
zijn er weinig voor teruggekomen. We kunnen daar zelf ook aan werken. Dus misschien iets minder licht in de tuin maar wel 
een mooiere leefomgeving?

De Japanse duizendknoop rukt ook in onze gemeente op. De gemeente helpt graag om deze te bestrijden. Aan de 
Beethovenlaan hebben ze onlangs een stuk weggemaaid. Hebt u Japanse knoop in uw tuin of straat zien staan? Neem contact 
op met de gemeente:  japanse1000knoop@rheden.nl

in Velp en heeft een relatie met de wijk Daalhuizen, omdat 
hij ook aan de Nordlaan zijn werkzaamheden als kunstenaar 
heeft beoefend.

Het kunstwerk bestaat uit enkele zeer grote brokken bewerkt 
lavasteen, die als het ware zijn opengesprongen en waar-
tussen een bron opwelt. Het is geplaatst in een met water 
gevuld dieper, uitgegraven gedeelte. De omgeving van het 
beeld is golvend en door Slegers bedekt met betonklinkers. 
Af en toe vertoont dit oppervlak spleten, waardoor de aarde 
zelf zichtbaar wordt. Het was de bedoeling dat het gehele 
beeld omhuld zou worden door een nevel van water, dat 
zou opspuiten uit spleten in de grond. Uiteindelijk moest om 
praktische redenen helaas gekozen worden voor fonteinen.

De rode lavasteen, Michelnauer Tuff, is afkomstig uit een gro-
eve in Michelnau in Duitsland. Deze speciale steen volgt in 
kleur de seizoenen: in vochtige perioden is de steen begroeid 
met mos en bij droogte is hij lichtrood van kleur.
Het beeld is als een onlosmakelijk deel van de omgeving in 
de aarde verankerd.

(Uit: ‘Het werk en het leven van Piet Slegers’.Uitgeverij ‘De 
Zwaluw’, Arnhem, 2004)                        



Het hoe en wat van buurtpreventie in 
onze wijk Daalhuizen-Velp
In onze mooie wijk Daalhuizen wordt aan buurtpreventie 
gedaan. Het doel van buurtpreventie is om de veiligheid in 
de buurt te bevorderen door u, als bewoners, op de hoogte 
te houden van veiligheidszaken in uw buurt. De werkgroep 
Verkeer & Veiligheid staat dan ook in nauw contact met de 
buurtagent, die belangrijke informatie over de veiligheid met 
ons deelt.

Allereerst delen wij de informatie met bewoners door middel 
van de e-mail. Wanneer u deelneemt aan deze vorm van 
buurtpreventie, ontvangt u zo af en toe een e-mail die van 
belang kan zijn voor uw eigen veiligheid of voor die van uw 
buurtgenoten. Alle berichten worden verstuurd in BCC, zodat 
de deelnemers niet elkaars e-mailadressen ontvangen en 
de privacy van alle deelnemers gewaarborgd is. In onze wijk 
Daalhuizen zijn ruim 400 woningen en momenteel is voor de 
buurtpreventie via de e-mail het aantal deelnemers 180.

Ook zijn wij dit jaar gestart met WhatsApp groepen. 
De deelnemers daaraan  kunnen verdachte zaken in de 
WhatsAppgroep vermelden, zodat alle deelnemers alert zijn 
op de gemelde verdachte zaken. Er zijn in totaal ongeveer 

80 buurtbewoners aangesloten bij de WhatsAppgroepen. De 
spelregels voor WhatsApp treft u ook aan in deze nieuwsbrief.

Elke bewoner van Daalhuizen kan deelnemen aan deze 
vormen van buurtpreventie. De deelnemer moet wel 18 jaar 
of ouder zijn. 

Wilt u zich aanmelden voor de email – waarschuwingen? 
Stuur dan een email aan bp-daalhuizenvelp@qaleido.nl met 
vermelding van uw naam, adres en postcode.

Voor deelname aan de WhatsApp stuurt u eveneens een 
email aan  bp-daalhuizenvelp@qaleido.nl met vermelding van 
uw naam, adres, postcode, nu óók uw mobiele nummer. U 
kunt ook aan beide deelnemen.

Wij hopen u te mogen begroeten als deelnemer van de 
buurtpreventie, want: samen zorgen we voor een veilige 
buurt!
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1. De leeftijd van de deelnemers is minimaal 18 jaar.
2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk 

waar de groep is opgericht.
3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt 

alleen in actie wanneer een melding bij 112 is gedaan.
4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting: 

 
S Signaleer   
A  Alarmeer 112   
A   App om je waarneming bekend te maken aan  

anderen 
R  Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te 

gaan en contact te maken met de persoon.  
 
De bedoeling is dat de verdachte persoon wordt 
verstoord om de plannen uit te voeren. Neem daarbij 
altijd eerst eigen veiligheid in acht en neem enkel 
acties die geen risico voor u opleveren. Maak bijvoor-
beeld een praatje met de verdachte persoon.

5. Laat door middel van een WhatsAppbericht aan elkaar 
weten dat 112 gebeld is! Voorkom een regen van 112 
meldingen.

6. Let op het taalgebruik en neem algemene fatsoens-
normen in acht. Niet vloeken, schelden, discrimineren 
en dergelijke.

7. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels en/
of wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden 
tijdens het besturen van een voertuig.

8. Het versturen van foto’s van een verdachte persoon is 
alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signa-
lement en alleen wanneer dit voor de melding nood-
zakelijk dan wel meerwaarde heeft. Daderkenmerken 
zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen 
ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen 
aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

9. Gebruik deze WhatsAppgroep(en) alleen waar het 
voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privé-
berichten

De spelregels voor WhatsApp deelnemers
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Een (nog) betere buurt begint met een tientje
Belangenvereniging Daalhuizen-Velp nodigt u uit om lid te 
worden. Dat kost u een tientje per jaar en daar krijgt u enorm 
veel voor terug.

Dit realiseert onze buurt- en belangenvereniging voor u:
• Aandacht voor verkeersveiligheid, leefmilieu en groen-

voorziening. Zowel in werkgroepen van onze vereniging 
als in overleg met onder meer de gemeente Rheden.

• Actieve buurtpreventie in samenwerking met de wijka-
genten. 

• E-mail alertsysteem en WhatsApp alarmeringsnetwerk.
• Uw belangen worden behartigd in het overleg met ge-

meenteraad, gemeentelijke diensten, andere wijkverenig-
ingen en belangengroepen (zoals Geen Noordtak Velp), 
lokale politici en politie.

• Informele ontmoetingen met buurtgenoten. Onder meer 
tijdens een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst. 

Profiteer ook van ons goede netwerk
Belangenvereniging Daalhuizen-Velp zet zich al 20 jaar in 
voor verbeteringen in de buurt. Wij doen dat met vrijwilligers 
en in nauw overleg met bewoners, andere wijkverenigingen, 
belangengroepen en de gemeente Rheden. 

Nieuwe leden zijn altijd hartelijk welkom! 

Word lid van de Belangenvereniging Daalhuizen-Velp
De jaarcontributie bedraagt € 10,- per adres. U kunt dit over-
maken naar  NL 91 INGB 0008085272 t.n.v. Belangenverenig-
ing Daalhuizen-Velp. Vermeld daarbij uw naam, uw volledige 
adresgegevens en e-mailadres. 

Eerst meer weten?
Wilt u eerst meer informatie over onze buurtvereniging? 
Neem dan contact op met het bestuur. Dat via secretaris@
Daalhuizen-Velp.nl 


