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INFORMEERT U

Beste mede-dorpsbewoners,
In april ontving u van ons een nieuwsbrief met informatie over diverse onderwerpen
uit onze dorpen. We hadden gehoopt u uit te kunnen nodigen voor een ALV in
november. Door de coronamaatregelen is dit helaas niet mogelijk. Wij plannen nu een
bijeenkomst in april 2021.
Omdat wij u toch graag op de hoogte willen houden over de laatste ontwikkelingen in
onze dorpen ontvangt u deze Nieuwsbrief.
Heeft u vragen over de inhoud van deze Nieuwsbrief? Wij hebben per onderwerp een
contactpersoon. U kunt telefonisch of per mail contact opnemen met haar/hem. U
vindt de lijst op de laatste pagina van deze Nieuwsbrief.
Graag hadden wij elkaar op 1 januari 2021 tijdens onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel in
de Heerlykheyd /Hessenhal de hand geschud en een toost uitgebracht. Maar ook dit
zal moeten wachten op betere tijden.
Wij wensen u alle goeds en gezondheid voor u en uw dierbaren en waar mogelijk kijk
een beetje om naar elkaar.
Dorpsraad Keppel en Eldrik

Graag uw aandacht voor uw contributie 2020 en 2021.
Bent u lid of wilt u lid worden van de Dorpsraad, maakt u dan de jaarlijkse
contributie van € 5,00 over op rekeningnummer NL15RABO0106263285 ten name van
de Dorpsraad Keppel en Eldrik onder vermelding van uw straat en huisnummer.

Financiën
Hieronder vindt u de begroting voor 2021. De jaarrekening 2020 ontvangt u medio
april 2021.

BEGROTING 2021 VERENIGING DORPSRAAD KEPPEL EN ELDRIK
INKOMSTEN

UITGAVEN
begroting 2021

contributie leden
waarderingssubsidie gemeente Bronckhorst
activiteitensubsidie gemeente Bronckhorst

300
750
2.750

begroting 2021

kleinschalige activiteiten:
. sinterklaasintocht
. Koningsdag
. vriendencertificaat Volksfeest
. website
. nieuwjaarsborrel
. portaalborden
. overig

250
150

350
100
0
500
1.500
2.850

vergaderkosten
bankkosten
overige kosten
totaal inkomsten

3.800

500
150
300
totaal uitgaven

3.800

Bijpraten

Overleg Dorpsraden Drempt, Hummelo en Keppel en Eldrik
In oktober heeft het tweede overleg plaatsgevonden tussen de Dorpsraden van
Drempt, Hummelo en Keppel en Eldrik. Diverse onderwerpen passeerden de revue,
zoals:
Woningbouw
Wij hebben een toelichting gegeven op de status van de plannen voor de Bongerd en
de Werf.
Verkeer Hummelo en Keppel en Eldrik
De verkeerssituatie aan zowel de Hummeloseweg als de Dorpsstraat blijft een punt
van aandacht en zorg. Er is helaas nog weinig voortgang te melden.
Energietransitie
De ontwikkelingen rondom de energietransitie worden nauwlettend gevolgd. Er zijn
plannen in Doesburg/Drempt (windmolens) en ook is er informatie over het plaatsen
van windmolens aan de gemeentegrens met Bronckhorst door de gemeente
Doetinchem. Wij hebben afgesproken dat wij gezamenlijk optrekken om deze
ontwikkelingen en plannen te volgen. Daarvoor wordt een werkgroep geformeerd
rond de energietransitie.

Woningbouw Keppel
Update De Bongerd/Gemeentewerf:
Medio november zijn de omwonenden van De Bongerd en de Gemeentewerf door de
gemeente geïnformeerd over de stand van zaken rond de nieuwbouw op beide
locaties. Ook is er een persbericht uitgegaan. Voor beide locaties zijn samen met de
omwonenden goede uitgangspunten gekozen. Daaronder vooral zaken als
bouwoppervlak, bouwhoogte, afstand naar de erfgrenzen en vooral behoud van groen
en bomen. De inzendingen zijn beoordeeld met behulp van een beoordelingsmodel.
Daarin zaten criteria als kwaliteit en vormgeving, maar ook de geboden prijs. Door
heel grote verschillen in prijs was uiteindelijk de prijs erg dominant in de scores. Met
de winnaars wordt nog gesproken over detaillering.

Vervolgens gaan zij aan het werk met de uitwerking waarin ook de omwonenden weer
betrokken worden. De Dorpsraad gaat nu opnieuw in gesprek met de gemeente
Bronckhorst over de volgende stap, starterswoningen. Uiteindelijk was en is het onze
bedoeling om de voetbalvelden te gaan gebruiken voor plan Hessendaal. Daarin
zitten ook de energietransitie, sportfaciliteiten en de instroom van nieuwe jonge
inwoners. Daarmee kunnen we samen de doorstroming in, en de levensvatbaarheid
van, Keppel en Eldrik voor de komende decennia realiseren.

Energietransitie
In Eldrik is inmiddels een groot aantal zonnepanelen op de diverse staldaken gelegd.
Hiermee hebben wij dus een goede start gemaakt met onze toezegging om de daken
van de stallen in Eldrik te gebruiken voor zonnepanelen. En daarmee te voorkomen
dat er een zonnepark komt op de oude HC03 velden.
Wij bundelen onze krachten met de dorpsraden van Hummelo en Drempt bij het
voeren van overleg over de bouw van windmolens op plaatsen in of bij onze dorpen
waarvan wij vinden dat die (gezondheids)risico’s met zich meebrengen en daarnaast
het aanzicht van onze omgeving en dorpen verstoren. Daarvoor wordt nu een
werkgroep opgericht. Laat vooral ook weten als je daar zelf ook tijd en energie in wil
steken.
De Dorpsraad faciliteert en verbindt. Wij gaan samen met een groep enthousiaste
dorpsbewoners op zoek naar alternatieven voor de energietransitie.

Verkeer
Dorpsstraat/Hummeloseweg
Op de Hummeloseweg zijn aanpassingen geweest. Er is o.a. een middengeleider gekomen.
Hiermee zijn echter de problemen met het verkeer niet verholpen is de verwachting.
Zowel op de Hummeloseweg als op de Dorpsstraat blijven zich gevaarlijke situaties voordoen.
Er zou snel actie genomen moeten worden.

Enkele voorbeelden van de onveiligheid van de Dorpsstraat: er wordt veel te hard gereden,
palen worden eruit gereden en fietsers moeten op het trottoir om zo toch enigszins veilig te
kunnen fietsen (hierdoor weer problemen voor de voetgangers).
Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoek gedaan op het verzoek van de Dorpsstraat. Ook zij
vindt de situatie in de Dorpsstraat onveilig en onwenselijk. Het rapport is verstuurd naar
gemeente en de provincie. De gemeente trekt inmiddels samen met provincie en de
gemeente Doetinchem op over de Hummeloseweg en de Dorpsstraat. Dat leidt helaas niet tot
meer actie. Als dorpsraad blijven wij drukken en de actiecomités waar mogelijk ondersteunen.
IJsselweg/El drikseweg
De Dorpsraad heeft de onveilige situatie van deze wegen en de bermen opnieuw onder de
aandacht gebracht van de verantwoordelijken in de gemeente Bronckhorst. Zowel de
IJsselweg als de Eldrikseweg worden als gevaarlijk beoordeeld. Veilig fietsen is bijna
onmogelijk. Ook de bermen zijn bijzonder gevaarlijk door het grote hoogteverschil tussen weg
en berm. Enkele bewoners van de Eldrikseweg hebben met wethouder Hofman een fietstocht
gemaakt om de situatie live te beleven. Vanuit de gemeente zijn voorstellen gedaan om het
wegdek te voorzien van een rode fietsstrook. Daar is door de aanwonenden niet positief op
gereageerd. Het verhelpt de problematiek van hardrijden en slechte bermen niet. De bal ligt
weer bij de gemeente.

Natuur en milieu
Bossen
Het is u ongetwijfeld niet ontgaan dat er flink gekapt en geschoond is in de bossen rondom
Keppel. Wij ontvingen hierover een aantal vragen van bewoners.
Wij hebben naar aanleiding daarvan contact gehad met de rentmeester, de boswachter en de
gemeente.
Vragen:
Waarom moeten de prachtige acacia’s gekapt worden?
Onderzoek naar de gezondheid van de bomen heeft uitgewezen dat deze acacia’s niet goed
bestand zijn tegen langdurige droogte. En daarmee een gevaar vormen voor de veiligheid van
de omgeving.
Er worden sparren gekapt. Waarom is dat?
In onze bossen is, evenals in andere bossen in Nederland en in de ons omringende landen,
een kever actief (de letterzetter) die de bomen tussen de bast en de stam aantasten waarna
de bomen afsterven.

Het snoeihout vormt een brandrisico. Wat gebeurt hiermee?
De landgoedeigenaar, kasteel Keppel, heeft toegezegd dit snoeihout op te ruimen als het
gevaar oplevert. Er blijft ook snoeihout liggen omdat dit belangrijk is voor de biodiversiteit in
het bos.
Er liggen stapels hout. Wanneer worden deze opgehaald?
Het hout is verkocht en wordt door de kopers opgehaald.
Parkeerterrein Hessenhal
Een aantal bewoners vroeg onze aandacht voor de situatie rondom de container op het
parkeerterrein bij de Hessenhal. Er is sprake van vandalisme en vernieling en er is veel
zwerfvuil. Wij hebben dit gemeld bij de gemeente en de politie. Er is inmiddels contact
geweest met de melders. Ook is er een gesprek geweest met de gebruikers van deze plek en
er wordt gehandhaafd.
Bermen bij de entrees van de dorpen
De entrees van de dorpen zien er slordig uit. De bermen worden slecht onderhouden, in
tegenstelling tot voorgaande jaren. Dit is dus absoluut geen visitekaartje voor onze mooie
dorpen. Inmiddels is er contact geweest met de verantwoordelijke ambtenaar bij de gemeente
Bronckhorst. Een nieuwe aannemer werkt met nieuwe instructies. Er wordt een afspraak
gepland om gezamenlijk een beoordeling te doen en aanpassingen voor te stellen. Hebt u
beelden of meningen daarover, deel die dan met ons. Dat kan via de mail.
Nieuwe inwoners
Er zijn veel huizen verkocht en er zijn dus veel nieuwe inwoners in onze dorpen gekomen.
Een welkomstcomité gaat hen voorzien van informatie over onze dorpen en de voorzieningen
en mogelijkheden die er zijn. De dorpsraad werkt dit samen met een aantal inwoners verder
uit.

Algemeen
Wij nodigen u graag uit met suggesties en aanbevelingen te komen.
U kunt deze sturen naar dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com. Of contact opnemen met een van
onderstaande contactpersonen.
Algemeen

Johannes Arets, arets@kv.nl, 0610260480

Woningbouw in Hoog-Keppel

Esther de Kruif, estherdekruif@hotmail.com,
0655800301

Verkeer:
- Eldrikseweg/IJsselweg
- Hummeloseweg/Dorpsstraat

Catrien Bruil, catrien.bruil@mencsupport.nl,
0654934946
Eddie Barends, eddie@eldrik.nl, 0627250430

Financiën

Rudolf Kits, jrkits@gmail.com, 0627340589

