
 

Werkgroepen bundelen krachten! 
 
Jarenlang zijn er drie werkgroepen actief geweest binnen onze Belangenvereniging 
Daalhuizen: 

 Ruimtelijke Ordening-RO 

Deze volgt de ontwikkelingen die zich voordoen op bijvoorbeeld nieuwbouw, sloop en 
(her)inrichting van de openbare ruimte in onze wijk. De vereiste vergunningen 
worden indien nodig gecheckt en eventueel wordt een zienswijze ingediend bij de 
gemeente. Kortom een vinger aan de pols van de ruimtelijke ordening.  

 Groen en Milieu-G&M 

De leden hiervan houden ons kwetsbare milieu en de kwaliteit van de groene 
leefomgeving in de gaten. Wanneer de gemeente met ingrepen op het openbare 
groen, zoals in het fraaie park Daalhuizen komt, zijn zij er als de kippen bij om 
“verhaal” te halen hoe en wat. Ook omgekeerd als er ideeën en wensen leven onder 
onze bewoners, zullen die op de juiste wijze bij de bevoegde afdeling(en) worden 
bepleit. 

 Verkeer en Veiligheid-V&V, (en spooroverlast) 

Deze leden bekommeren zich om de verkeersveiligheid in onze wijk. De sociale 
veiligheid is sinds vele jaren een kernpunt van deze werkgroep. Hiervoor hebben de 
leden een systeem van buurtpreventie opgezet samen met de wijkagent. U kunt zich 
hiervoor aanmelden met uw e-mailadres waardoor u deelneemt aan een groep van 
ongeveer 180 bewoners. Zodra er een mogelijk ongewenst incident plaats vindt, kan 
de  wijkagent de leden van het e-mailnetwerk informeren en andersom. Daarnaast 
heeft de werkgroep een Whatsapp-netwerk van ca. 80 deelnemers opgericht. Dit is 
geschikt om op deze wijze snel alert boodschappen aan elkaar door te geven.  
In de ruim 20 jaar dat onze Belangenvereniging bestaat, zijn deze werkgroepen 
intussen goed bekend geworden bij de diverse gemeentelijk instanties. 
 
De werkgroepen hebben in de afgelopen jaren veel werk verzet gericht op de 
belangen van alle bewoners van onze fraaie woonwijk Daalhuizen. 
Maar de tijden zijn veranderd: het wordt moeilijker om vrijwilligers bereid te vinden 
zich in te zetten voor het algemeen belang. Het  is niet eenvoudig deze werkgroepen 
te blijven bemensen. 
 
Daarom is in overleg met het bestuur besloten om deze 3 werkgroepen te bundelen 
onder één parapluie namelijk die van: 
Werkgroep Leefomgeving. Daaronder worden de hiervoor genoemde 
aandachtsgebieden gevat in een samenhangende aanpak. Dit zal de effectiviteit, 
afstemming en slagvaardigheid ten goede komen. 
Bij gelegenheid zullen de 5 leden van de nieuwe werkgroep Leefomgeving zich 
graag persoonlijk aan u willen voorstellen. Nu op deze wijze in alfabetische volgorde: 
 
Pieter van Heteren, Gerie Mensink, Luuk Schenk, Patrick Schipper en Arthur Ohm. 
Heeft u vragen: meldt die aan de secretaris mw. Annemiek Verhoeven. 
Velp, november 2019. 


