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Algemene ledenvergadering ,

Velp, 2 april 2012

Markante feiten van het verenigingsjaar 2011
Algemeen
Ledental: we hebben 207 betalende leden
Bestuur: Het is in dit jaar nog niet gelukt om een opvolger voor de voorzitter te
vinden. In afgeslankte vorm is het bestuur verder gegaan maar een bezetting van
drie personen is te weinig, en een aanvulling is dringend gewenst. Gelukkig gaan de
activiteiten van de werkgroepen door, maar ook daar is versterking wenselijk.
Nieuwsbrief: onder leiding van Jo van Milligen als eindredacteur zijn twee uitgaven
verschenen. De nieuwsbrief van december is bij alle wijkbewoners verspreid. Naast
bekendheid heeft het ook een aantal nieuwe leden opgeleverd.
Nieuwjaarsbijeenkomst: de traditionele bijeenkomst onder de grote eik in het park
was goed bezocht en zeer geanimeerd.
Nadat Leendert-Jan van der Ent te kennen had gegeven te stoppen als webmaster
heeft Karin van Roekel deze taak overgenomen. Karin heeft samen met haar man
Marc onze website (www.daalhuizen-velp.nl) een nieuwe gezicht gegeven en de
indeling overzichtelijker gemaakt.
Er is een goede samenwerking met de Wijkvereniging Daalhuizen-Oost bij
gezamenlijke belangen op gebied van verkeer en ruimtelijke ordening, en bij sociale
activiteiten. De eerste resultaten van een gezamenlijk project over de 20e eeuwse
historie van de wijk Daalhuizen zijn op een website (www.historievandaalhuizen.nl)
samengebracht en onder grote belangstelling gepresenteerd.
Werkgroep Verkeer & Veiligheid
Op de grote enquête waarin de werkgroep onder andere de kwaliteit van de
openbare ruimte geïnventariseerd heeft, is helaas nog geen inhoudelijke reactie van
de kant van de gemeente ontvangen.
De werkgroep heeft samen met ambtenaren van Rayonbeheer Rheden een
rondgang gemaakt waarbij het onderhoud van de trottoirs geïnspecteerd is.
De afdeling Verkeer van de gemeente heeft een ontwerp gemaakt voor de situering
van een rotonde onderaan de Daalhuizerweg, hoek Arnhemsestraatweg. Voor dit
ontwerp moet er particuliere grond aangekocht worden. Een alternatief voorstel van
onze kant is door de gemeente afgewezen.
De discussie over een mogelijk tweerichtingsverkeer in de Van Pallandtstraat bij het
nieuwbouwproject van Vivare heeft veel aandacht gevraagd. De gemeente heeft nu
aangegeven het huidige verkeersbesluit en daarmee het eenrichtingsverkeer te
handhaven.
De rotonde aan de Daalhuizerweg/Ringallee wordt nog steeds als onveilig ervaren.
Er is contact met de provincie Gelderland.
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Werkgroep Ruimtelijke Ordening
Het plan voor nieuwbouw van 60 huurwoningen in de hoek Daalhuizerweg,
Ringallee, Bergweg en Van Pallandtstraat is volop in uitvoering. De huizen van fase
1 zullen binnenkort bewoond gaan worden.
De bouw- en de aanlegvergunning voor het kantoorgebouw Het Atrium aan de
Arnhemsestraatweg is nu definitief geworden. Het terrein wordt nu door de firma
Heijmans gebruikt bij de verbreding van de A12.
Het hiernaast liggende terrein met de vijver en de parktuin, een gedeelte van het
voormalige landgoed Rozenhagen, is weer in particuliere handen. De nieuwe
eigenaar wil aan de rand van de vijver aan de noord-oost kant een villa bouwen, met
toegang via de Arnhemsestraatweg. De parktuin en vijver worden dan gerestaureerd.
De planvormingfase voor de nieuwbouw van het Arnicahuis op de
Arnhemsestraatweg nrs. 5 en 7 is afgerond. Direct-omwonenden, de Stichting
Behoud Karakter Velp en wij als belangenvereniging hebben ook hun mening
kunnen geven. De herziening van het bestemmingsplan is in behandeling.
De bebouwing op het voormalige Golff-terrein aan de Nordlaan is verwijderd. Lidl
Nederland GmbH heeft een plan gepresenteerd voor nieuwbouw van een
winkelpand waarbij ook woning Nordlaan 31 betrokken is.
De studie van de gemeente voor een cultuurcluster heeft tot de conclusie geleid dat
het voormalige Aldi-terrein aan de Nordlaan daarvoor niet geschikt is.
In augustus zijn de asielzoekers uit het pand “De Drempel” aan de Daalhuizerweg
vertrokken. Inmiddels zijn er nieuwe bewoners: de gebroeders Spel die samen een
architectenbureau hebben.
Werkgroep Groen en Milieu
Het beleid van de gemeente ten aanzien van het aanvragen van kapvergunningen
voor bomen blijft de nodige aandacht vragen. De lijst van bijzondere bomen is
vernieuwd. Het overleg met de gemeente gaat voort, waarbij Behoud Karakter Velp
een voortrekkersrol vervult.
De werkgroep zet zich in om persoonlijk contact te onderhouden met het
Rayonbeheer van de gemeente. Zoals bij een nieuwe beplanting van een perk in het
park.
Werkgroep Woon- en Leefomgeving
In samenwerking met de Wijkvereniging Daalhuizen-Oost is er voorafgaande aan het
paaseieren zoeken een kinderdisco georganiseerd.
Karin van Roekel en Frank Lamers gaan de werkgroep verlaten. Wij bedanken hen
voor de grote inzet en enthousiasme.
De beide werkgroepen Woon- en leefomgeving en Groen en milieu gaan zich
bezinnen op een gezamenlijke rol en functie. Nieuwe werkgroepleden zijn zeer
welkom en eigenlijk dringend nodig!

