ENQUETE
De Dorpsraad Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik
heeft een volledig andere visie op de
toekomstige bestemming van de voormalige
H&K-voetbalvelden in Hoog-Keppel dan de
gemeente Bronckhorst. Deze laatste wil dit
centraal gelegen perceel vol zetten met
zonnepanelen.
De Dorpsraad staat het integrale
verbeteringsplan Hessendaal voor. In dit plan
staat de realisatie van energieneutrale
woningen op de oude voetbalvelden
centraal. Niet alleen om de doorstroom in
onze dorpen te bevorderen, maar ook om
onze jeugd te behouden. En dat op een
duurzame manier. Zonnepanelen? Goed
plan, maar dan op de daken van nieuwe
woningen. En het plan Hessendaal omvat
meer: een geluidswal, betere parkeervoorzieningen, een energie-plein, betere
accommodatie voor dorpsactiviteiten en een
relocatie van het tenniscomplex van
tennisclub De Drieslag.

11 juli 2019
Toekomst voormalige H&K
voetbalvelden Hoog-Keppel
Verantwoording:
De Dorpsraad legt aan alle inwoners
van 18 jaar en ouder van onze dorpen
Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik de
vraag voor welke bestemming zij
wensen voor de oude H&Kvoetbalvelden. Van donderdag 11 juli
t/m 18 juli 2019 (23.59 uur) kan iedere
inwoner per persoon 1 enquêteformulier ingevuld met haar of zijn
voorkeur inleveren in de brievenbus van
één van de volgende adressen:
Burg. Vrijlandweg 13 Hoog-Keppel
Nachtegaalplein 5, Laag-Keppel
Eldrikseweg 33, Eldrik
Insturen via de mail kan ook:
dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com
In de week van 15 juli worden de
resultaten van de enquête via de media
en de site www.inkeppel.nl
gecommuniceerd. Ook zal de gemeente
worden geïnformeerd..

Wij zijn benieuwd naar uw mening. Bent u inwoner van onze dorpen en 18 jaar of
ouder wilt u dan onderstaande gegevens invullen en uw voorkeur kenbaar maken.
Lever uw formulier vóór 18 juli 2019 (23.59 uur) in bij één van bovenstaande adressen.
Dank u wel!
Dorpsraad Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik
Ik ben vrouw / man (omcirkelen) Geboortejaar ………... Woonachtig in postcode ………….
MIJN VOORKEUR
(1 aanvinken aub)

O

Zonnepanelen (visie gemeente)

O

Plan Hessendaal (visie Dorpsraad Keppel&Eldrik)

O

Anders, namelijk ………………………………………………

