Belangen Vereniging "Daalhuizen-Velp"
Secretariaat:

Waarnemend Secretaris Ton Voets

Ingeschreven in het handelsregister van de KvK nummer: 09101512-1998

Verslag Algemene Ledenvergadering dinsdag 2 april’19
Belangenvereniging Daalhuizen in ‘De Dingenfabriek’ te Velp
Aanwezig: 23 leden Inclusief vz. Bert Hageman, PM. Eise Lentink, secr./notulist Ton Voets.
1. Opening door de voorzitter om 19.50u.
2. Ingekomen stuk: Opmerkingen betreffende de Gemeentelijke Parkvisie Daalhuizen t.b.v.
gesprek d.d.11/3’19 met wethouder Marc Budel en Dirk de Rooij van de gemeente Rheden
van de ad - hoc werkgroep van bewoners rond het park Daalhuizen.
N.a. hiervan wordt een extra punt 9a. in de agenda gevoegd i.v.m. de actualiteit van dit
onderwerp voor veel leden. Als zodanig wordt de aangepaste agenda vastgesteld.
3. De notulen van de ALV van 11 juni ’18 worden goedgekeurd door de ledenvergadering.
4. Het jaarverslag van het bestuur wordt goedgekeurd. Aan de viering van het 20 j. bestaan van
de BVD op 22/9’18 wordt toegevoegd dat de gem. Rheden hiervoor een subsidie van € 500
heeft gegeven. Alleen het jaarverslag van de werkgroep Verkeer & Veiligheid en Ruimtelijke
Ordening zijn als bijlage bij de uitnodiging nagezonden en resp. bijgevoegd. Die van de
werkgroep Groen & Leefomgeving ontbrak.
5. De jaarrekening over 2018 is ter vergadering gepresenteerd door de penningmeester Eise
Lentink. De kascontrole - commissie bestaande uit Rieks Holtjer en Piet van den Brandeler
met reservelid Gerda Eulink heeft vooraf de jaarrekening niet kunnen controleren wegens
enerzijds verblijf in het buitenland en resp. ziekte van de laatste twee commissieleden. Dit
zal dus op een later tijdstip, maar wel z.s.m., verzocht de ALV, dienen te gebeuren. Het
verlenen van decharge aan het bestuur kon dus niet tijdens de vergadering plaatsvinden.
6. Benoeming van de leden van de kascommissie 2019: Rieks Holtjer en Gerie Mensink met
reserve Gerda Eulink.
7. De begroting voor 2019 is goedgekeurd door de ALV. Jaarverslag’18 en begroting’19 van de
Penningmeester kan desgewenst toegestuurd worden.
8. Een benoeming in de vacante functie van secretaris, tijdelijk waargenomen door Ton Voets,
heeft nu na 2 jaar nog steeds niet plaatsgevonden wegens het ontbreken van een opvolger.
Hij kan het nu niet langer combineren met zijn overige vrijwilligerswerkzaamheden, dus
neemt hij definitief afscheid van het bestuur. (Na de vergadering bleek overigens licht aan
het einde van de tunnel!) Ton bedankte voor het leuke cadeau (een kamerolifantje).
9. De jaarverslagen zijn reeds onder pt. 4 behandeld. Theo van der Hoeven, alsmede Ko
Koman en Jan Schuuring, stoppen ook met hun waardevolle bijdrage aan de werkgroep
Ruimtelijke Ordening. De vz. bedankt Theo als coördinator voor het werk dat de werkgroep
de afgelopen 15 jaar op dit gebied heeft verricht.
De coördinator van de werkgroep Verkeer & Veiligheid, Arthur Ohm, doet het voorstel om de
werkgroep RO in de vorm van een denktank binnen de BVD te laten fungeren, omdat er
anders kostbare kennis en kunde verloren zou kunnen gaan. Theo zegt toe dat hij daartoe
bereid is en dat de BVD altijd een beroep op hem kan doen. Theo vermeld voorts dat de hr.
Ramjani hem berichtte dat een aannemer in de 1e wk van april is begonnen met het Vitens terrein bouwrijp te maken.
Werkgroep Groen & Leefomgeving, met als coördinator Gerie Mensink, bericht ons, dat de
speeltoestellen, ons aangeboden door de hr. Willems, een van de eigenaren van het pand
Arnhemsestraatweg 348, noch binnen onze wijk, noch ergens anders in de gemeente
geplaatst konden worden, doordat de gemeente ervan afziet plaatsing en beheer op zich te
nemen. Om het groene karakter van Velp te behouden is de stelregel dat wanneer bomen in
de straat gekapt moeten worden, dat er dan altijd herplaatsing plaats moet vinden. Zo is dus
ook met succes geschied op de Daalhuizerweg en de Nordlaan.
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9a. Gemeentelijke Parkvisie Daalhuizen: in dec’18 is er over Parkvisie een informatieavond door
de gemeente Rheden gehouden en konden de aanwezigen, veel omwonenden, hun
commentaren inbrengen voor 15/1’19, wat ook gebeurd is. N.a.v. van die reacties heeft een
bespreking met de betrokken wethouder (Marc Budel) en Dirk de Rooy, de vz. van de BVD,
Bert Hageman, en vertegenwoordigers van de ad-hoc werkgroep vanuit de omwonenden
rond het park Daalhuizen op 11/3’19 plaats gevonden. Op deze bespreking is door de adhoc werkgroep een document, inhoudende verbeterpunten en min – punten t.a.v.het plan,
aan de wethouder overhandigd.
Zowel Daniel Doornberg, als Gerie Mensink merken op dat het enorm leeft onder de leden
van de BVD en specifiek de omwonende leden. Zij vroegen daarom ook wat nu het
standpunt van het bestuur in deze zaak is.
Onze vz., Bert Hageman, antwoordde, dat de gemeente nu eerst met een aangepast plan
moet komen, waarna het bestuur met een voor álle leden acceptabel standpunt zal komen.
10. Rondvraag:
de secretaris meld een groot aantal wanbetalers, zowel over 2018, als over 2019. Er zal
weer een reminder uitgaan. We moeten ook het aantal leden drastisch uitbreiden! Het aantal
huisadressen in onze sector is 540 en we hebben slechts 188 leden.
We zullen ook de actie: ‘lid werft lid’ opzetten, maak uw buur ook lid! We hebben er allen
belang bij dat de BVD zijn taken goed kan uitoefenen, maar dan wel voor álle bewoners van
onze sector! Zo ook de buurtpreventiedeelnemers, die nog geen lid zijn, maar wel van onze
diensten gebruikmaken.
Hr. Schaepman vraagt waar de bordjes voor ‘honden - uitlaatgebied’ aan de Berg en
Heideweg zijn gebleven, die de gemeente heeft verwijderd?
Arthur Ohm meldt de ontvangst van een brief van de gemeente Rheden betreffende de
toename van de criminaliteit in onze gemeente. De werkgroep V&V zal een voorstel aan
het bestuur opstellen om een antwoord op deze ontwikkelingen te geven. Het bushokje op
de Arnhemsestraatweg is al vaker het doelwit van criminele lieden geweest. Voorgesteld
wordt aan de Gemeente een voorstel, zoals camera’s ophangen, te doen toekomen.
11. Om 20.40u. sluit de vz. de Algemene Ledenvergadering en dankt eenieder voor zijn/haar
aanwezigheid.
Na de vergadering en een drankje met hapje vertelde Gerrit van Middelkoop een zeer enerverend
verhaal over het ontstaan van de ‘Buitenplaats Daalhuizen’ met zijn bijzondere gebouwen en
exotische planten.

Velp, 16 april 2019
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