Belangen Vereniging "Daalhuizen-Velp"
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NOTULEN 15e ALGEMENE LEDENVERGADERING BELANGEN VERENIGING
DAALHUIZEN-VELP d.d. 2 APRIL 2012
1.
Opening en mededelingen
- Van te voren zijn er 16 afmeldingen van leden binnengekomen.
- Binnen onze wijk woont Anita Matser (voorzitter Wijkvereniging Daalhuizen-Oost) die dit
jaar verkozen is tot de Rhedense vrijwilliger van het jaar. We hebben haar een boeket
bloemen gebracht.
2.
Notulen Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2011
Toevoeging op blz. 1: de Sophora japonica (honingboom) is in het park Daalhuizen geplant.
De notulen worden vastgesteld met dank aan de secretaris.
3.
Markante feiten verenigingsjaar 2011
- Leendert-Jan van der Ent is gestopt als webmaster. Dank voor wat hij de afgelopen tijd
heeft gedaan. Karin van Roekel is zijn opvolgster.
- Er is een nauwe samenwerking met Daalhuizen-Oost wat betreft georganiseerde
activiteiten. Het jaarlijkse paaseieren zoeken is net geweest en de zaterdag hieraan
voorafgaande zijn er vogelhuisjes getimmerd. Beide activiteiten waren succesvol.
4.
Financien
Jaarverslag:
- Post Nieuwsbrieven is laag: het betreft alleen de editie van juni.
- Onder de websites valt ook de Historische Website die vorig jaar gestart is onder leiding
van Theo van der Hoeven en Anita Matser.
- De sponsoren van de vereniging zijn Franke Makelaardij en gemeente Rheden.
- Er is een klein kasverschil van € 4,-- dat niet op te sporen was. De kascommissie
(bestaande uit Karin van Roekel en Willem van Lith) beveelt aan om de penningmeester
decharge te verlenen voor het afgelopen jaar.
Begroting voor 2012:
- De post Nieuwsbrieven is hoger omdat de kosten van de editie van december extra hoog
zijn, omdat de nieuwsbrieven toen huis aan huis zijn bezorgd om de vereniging meer
bekendheid te geven.
- Er is een reservering voor het jubileum in 2013 opgenomen.
- Het ledenaantal blijft stabiel: er vallen leden af en er komen er weer bij.
- Suggesties voor het jubileum of andere voorstellen zijn welkom.
Er zijn financiële middelen voor.
- Theo van der Hoeven denkt aan een herhaling van de vorig jaar zo succesvolle presentatie
van de Historische Website. Er zijn telkens nieuwe toevoegingen. De zaal in het Spectrum
was vorig jaar te klein. Er zal een andere locatie gezocht moeten worden.
De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Willem van Lith, Jurriaan Kwant en als reservelid
Bert Alberts.
5.
Voorstel tot benoeming Egon Haffmans als lid van het bestuur
Egon Haffmans stelt zich zelf voor. Hij is 64 jaar, woont al sinds 1978 aan de
Schonenbergsingel en is beroepsmatig nog werkzaam tot aan het eind van dit jaar.
Hij vindt de vereniging een goed platform om zaken die de buurt aangaan samen te
bespreken en als gesprekspartner t.o.v. de gemeente te fungeren.
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Een nadere taakinvulling binnen het bestuur volgt nog.
Met handgeklap wordt hij gekozen tot lid van het bestuur.
6.

Vanuit de Werkgroepen

Ruimtelijke Ordening
- Binnenkort volgt de 2e fase van de bouw van de Vivarewoningen met de sloop van de
woningen aan de Daalhuizerweg.
- Rozenhage: een kleinzoon van een vorige eigenaar wil een villa bouwen op het terrein en
gaat het park met de vijver opknappen.
De toegang tot het terrein is nu via de Arnhemsestraatweg.
- Halverwege het jaar verlaat De Radar het voormalige Vitensgebouw. Het bestuur is van
plan om de eigenaar van het pand schriftelijk te vragen of er al plannen voor het terrein zijn.
Dan kan er ook aandacht gevraagd worden voor het beeldhouwwerk met fontein (“De Bron”)
van Piet Slegers. Nu gebeurt er niets op het terrein: de tuin is verwaarloosd en er ligt vaak
zwerfvuil.
- De herziening bestemmingsplan voor het Arnicahuis is nu aan de orde en dan kan er
waarschijnlijk aan het eind van het jaar gebouwd gaan worden.
- Voor het Alditerrein zijn er geen plannen meer nu het Cultuurcluster er niet kan komen.
- Lidl: er is eind november een plan voor de bouw van de supermarkt aan de omwonenden
gepresenteerd. Dit betrof een kleiner gebouw omdat er toen niet werd gesproken over het
naastliggende huis Nordlaan 31. Nu dit gesloopt mag worden gaat het om een veel groter
pand. Er ligt nu een herziening van het bestemmingsplan er inzage. Het gebouw komt nu
meer naar de Nordlaan toe, van de Parallelweg af waar de parkeerplaatsen komen.
(aantal afgestemd op de winkeloppervlakte)
De Werkgroep bekijkt het plan in algemeen opzicht, maar de omwonenden hebben hun
eigen individuele belangen.
Eerst was iedereen blij met de komst van de nieuwe supermarkt, maar nu is er veel
verontrusting over hoe er gebouwd gaat worden. Men is ook verontwaardigd over de slechte
informatie over de veranderde plannen na de eerste informatiebijeenkomst.
Els Ohm: nu ligt het terrein braak, kan het niet ingezaaid worden met een mengsel van wilde
bloemen?
Om het terrein is een hek dat gevaarlijk is voor voetgangers. Kan dat weggehaald worden?
Belangrijk is om alvast aandacht voor het groen bij de nieuwbouw te vragen (bijv. te planten
bomen) omdat er rekening gehouden moet worden met allerlei voorzieningen.
- In het kader van de Nieuwe Erfgoednota is er aandacht gevraagd voor de oude
toegangsweg Arnhem-Velp. In het bestemmingsplan moet een wat scherpere visie
neergelegd worden. Nu zijn er al veel villa’s vervangen door kantoorpanden.
Werkgroep Verkeer
Er wordt een verslag uitgedeeld.
- Naar aanleiding van onze brief over gemis aan samenwerking met de gemeente komt er
een gesprek met coördinerend wethouder Vugts en een beleidsambtenaar over hoe
burgerparticipatie opgevat wordt.
Er is bewust gekozen voor een brief naar B&W en niet naar de Raad. Als het gesprek niets
oplevert, kunnen we nog altijd naar de politieke partijen gaan.
Wel opvallend is dat in tijden van verkiezingen de politiek zich laat zien in de wijk, maar na
de installatie van de nieuwe Raad was er geen enkele belangstelling meer voor een rondje
in onze buurt om naar knelpunten te kijken.
- Rotonde bovenaan de Daalhuizerweg:volgens de prognose van de gemeente zal het
verkeer over de Daalhuizerweg flink toenemen. De gemeente moet dan wel met een goed
plan komen over de inrichting van de weg.
Patrick Adriaensen vraagt wat de werkgroep kan doen?
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Willen van Lith: als de A-12 volloopt, is de enige uitweg over de Schelmseweg en de
Daalhuizerweg. Daarom geen verbreding maar remmen van de doorstroming. Ook moet het
vrachtverkeer tegengegaan worden.
- Rotonde Arnhemsestraatweg: de Werkgroep heeft een voorstel voor een aanpassing
gedaan. De rotonde zal nu wat kleiner worden dan het oorspronkelijke plan, maar er zal een
heel stuk grond van de flat met daarop een aantal bomen (prunussen en een grote plataan)
aan opgeofferd moeten worden. De bewoners van de flat hebben hierover bericht gehad.
- De Berg en Heideweg is aangewezen als hondenlosloopgebied. Hele rare oplossing van de
gemeente omdat het gevaarlijk is. Taak voor de hondenbezitters om er zelf goed op te
letten.
Werkgroep Groen en Milieu
- De kapvergunning blijft voorlopig gehandhaafd. Daarmee hebben de gezamenlijke
verenigingen een succes geboekt in hun actie voor de bescherming van bomen tegen
willekeurige kap.
- De werkgroep heeft dringend behoefte aan aanvulling en de noodzaak om samen te gaan
met de Werkgroep Woon- en Leefomgeving wordt steeds groter. Taken overlappen elkaar.
Werkgroep Woon- en Leefomgeving
- Karin van Roekel neemt in deze vergadering officieel afscheid van de Werkgroep. Vanaf
het begin is ze zeer enthousiast bezig geweest met de activiteiten en zat ze vol met ideeën.
Heel erg bedankt Karin!
Binnen de werkgroep is er al uitgebreid aandacht aan het afscheid geschonken, maar op
deze avond hoort er nog een afscheidsbloemetje bij.
Ook Frank Lamers gaat de werkgroep verlaten en ook hem zullen we zeer missen.
- Er is een gezamenlijke vergadering van de twee werkgroepen Groen en Milieu en Woonen Leefomgeving geweest. Nu aan de vergadering de vraag om aan te geven wat voor
activiteiten er gewenst zijn en wie er eventueel aan wil bijdragen.
Gerie Mensink: de Werkgroep is eigenlijk te vergelijken met een wijkvereniging. Het kost wat
energie, maar is ook heel leuk om te doen en het is de moeite waard om het te blijven doen.
De paasactiviteit is net achter de rug en hij kan er met voldoening op terug kijken dat zoveel
(groot)ouders en kinderen zoveel plezier gehad hebben.
- Voor de kleintjes in de wijk is er nu speelruimte, maar voor de wat oudere jeugd is er niets.
Maar ook voor de wijkbewoners kan het leuk zijn om iets gezamenlijk te doen, zoals bijv.
twee jaar geleden de workshop Aquarelleren in het park.
Nu draait het om twee activiteiten in het jaar: palmpasen en Sint Maarten.
- Gerie vraagt zich af of er interesse is om iets te organiseren rondom midzomernacht met
een hapje en een drankje. We kennen nu alleen de nieuwjaarsbijeenkomst die goed bezocht
wordt. In de pauze kan daar verder over gediscussieerd worden.
7.
Rondvraag
Els Ohm vraagt om wat meer hulp bij het organiseren van de nieuwjaarsbijeenkomst.
Bij de voorbereiding, maar ook vooral bij het opruimen zijn wat extra handjes gewenst.
Schoonmaken van de spullen kost anders heel veel tijd.
Na de pauze is er veel interesse voor de presentatie van Theo van der Hoeven over de
historie van de wijk met een onbekende buitenplaats.
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