Notulen | Openbare Vergadering | Dorpsplatform Elden | 8 april 2021
Start vergadering
De vergadering start iets na 20.00 uur. Aan de vergadering nemen vandaag gemiddeld 21
personen deel. Naast de leden van het Dorpsplatform en inwoners van Elden, zijn er ook een lid
van Team Leefomgeving de laar/Elden, de Historische Kring en de Eldense Draai aanwezig.
Updates uit het dorp
Lid worden van DPE
Iris (DPE) geeft een presentatie over de redenen om lid te worden van het Dorpsplatform.
Lid worden kan door middel van het sturen van een mail naar dorpsplatform@elden.nl onder
vermelding van je naam, emailadres en woonadres.
Lucaspastorie
Het project zoekt nog een penningmeester voor het bestuur. 23 april gaan afgevaardigden in
gesprek met een wethouder. Tenslotte geeft Petra aan dat er een superloterij aankomt, die moet
gaan zorgen voor werkkapitaal.
Elden Online
Kai (DPE) geeft aan dat EldenOnline.nl door een administratieve fout bij de Dorpsvereniging
helaas al een tijdje offline is. Hij geeft aan dat er momenteel gewerkt wordt aan een oplossing
en dat EldenOnline.nl weer zo spoedig mogelijk online zal komen. De inwoners van Elden
worden hiervan via Facebook op de hoogte gehouden.
Pitches
Noodwoningen (Toekomst van de Noodwoning)
Geert Visser (voorzitter historische kring Elden) geeft een historische beschouwing van de
noodwoningen aan de Rijksweg-west. De historische kring Elden is zelf gevestigd in één van
deze laatst overgebleven noodwoningen in Elden. De HKE gaat een expositieruimte inrichten
die wekelijks open zal zijn. Ook willen zij het graag een startpunt maken voor historische
wandelingen. De HKE heeft in afstemming met de gemeente Arnhem afgesproken dat een
ruimte geschikt wordt gemaakt voor vergaderingen van andere verenigingen. Laatste verzoek
van de HKE: Wij zijn opzoek naar een oude kolenkachel (ivm inrichting originele ruimte). Geert
hoopt de verbouwde noodwoning feestelijk te kunnen openen tijdens monumentendag.
Hondenpoep
Lianne Vellema geeft een presentatie over de resultaten van een onderzoek onder Eldense
(niet) hondenbezitters. Lianne vraagt het platform en het dorp om mee te denken over het
algemene hondenpoep probleem en creatief na te denken over een oplossing. DPE’s geven
aan dat ideeën zouden kunnen zijn om bijvoorbeeld meer informatie te geven over de
hondentoiletten, bijvoorbeeld door middel van een actie of het creëren van een plek waar
honden mogen poepen waar je het niet hoeft op te ruimen. Eldenaar Rob geeft aan dat de
zwerfvuil luikjes van de ondergrondse containers ook al een oplossing bieden. Hendrik (DPE)
geeft aan dat het netwerk aan hondentoiletten wellicht nog te beperkt is, zoals bijvoorbeeld in
de tuin van Elden. Lianne denkt zelf aan een nieuwe gezamenlijke actie met het hele dorp. Een
uitgebreid verhaal hierover zal binnenkort op Elden Online verschijnen.
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Stichting Eldense Draai
Laura en Rob (bestuur Eldense Draai) introduceren eerst kort het concept van de Eldense
Draai. Ze geven aan dat in 2020 het evenement helaas niet door kon gaan. Ook 2021 was in
gevaar, maar de organisatie gaat onderzoeken of het mogelijk is om in augustus/september
alsnog een editie van de wielerronde te organiseren. De stichting vraagt het Dorpsplatform om
een bijdrage, waarmee de organisatie het evenement weer op de kaart kan zetten. Lianne
vraagt of de Eldense Draai nog is verbonden aan de ondernemers in het dorp. Laura geeft
antwoord op de vraag door aan te geven dat de organisatie tegenwoordig een stichting is
geworden. Ondernemers helpen wel waar mogelijk op vrijwillige basis, door het regelen van
materialen en door mee te denken. Verder is de stichting volledig afhankelijk van sponsoren.
Ineke, ook bestuurslid bij de Eldense Draai geeft ook aan dat er nog vraag is naar iemand die
kan helpen bij het aanvragen van subsidies. Paul Beltman van team leefomgeving geeft aan dat
hij daarbij graag wil assisteren. Het DPE geeft de contactgegevens van Paul door aan de
organisatie. Petra geeft aan dat ‘de Arnhemse uitdaging’, ‘Oranjefonds’, en ‘Sportbedrijf
Arnhem’ wellicht ook nog kunnen bijdragen aan de organisatie.
Afsluiting
Volgende vergadering
Donderdag 10 juni 2021
Op de hoogte blijven
Schrijf je in als lid van Dorpsplatform Elden door je naam, adres en mailadres te mailen naar
dorpsplatform@elden.nl en krijg automatisch de samenvatting van de openbare vergaderingen
in je mailbox.

