Notulen Openbare vergadering 17 december 2020
Voorafgaand aan de vergadering spreken de deelnemers aan de vergadering met elkaar.
Een aantal dorpse praatjes vinden plaats. Net voor achten zijn er ongeveer 20 deelnemers.
Om 20:00 uur stipt, opent René de vergadering en heet iedereen welkom.
Het platform financieel
Martijn (DPE) start met een financieel plaatje van het Dorpsplatform en het resultaat van
2020. Hij toont hierbij een balans aan de deelnemers van de vergadering. Deze balans is
terug te vinden in de google Drive map (voor internen) en binnenkort op Elden Online onder
het tabje Dorpsplatform. Martijn geeft aan dat het DPE volgend jaar hoopt nog veel meer
initiatieven te kunnen steunen.
Er volgen een aantal reacties van Paul Beltman en Thea (Team leefomgeving). Een aantal
nieuwe onderwerpen over de gemeente en wijkplatforms komen aan bod. Thea geeft aan
dat er een werkgroep is ontstaan buiten het DP Elden om binnen de gemeente Arnhem. Het
DP Elden was op moment van vormen nog niet klaar om deel te nemen. Het DPE wordt in
de toekomst wel meegenomen en uitgenodigd voor gesprekken en vergaderingen.
Updates uit het dorp
Na de financiële update volgen de updates uit het dorp. Voor het boek van de Historische
Kring brengt Geert Visser een update over het boek. Hij vertelt dat de historische kring
enorm blij was met de bijdrage van het Dorpsplatform. De verwachting is dat het boek in
maart gedrukt kan worden en daarmee in mei verspreid kan worden. Hoe het boek
verkrijgbaar zal zijn, is nog niet volledig duidelijk. In ieder geval zullen leden van de
historische kring een boek ontvangen. Geert houdt ons op de hoogte.
Paul (DPE) geeft een update over het volgende onderwerp: ‘Opslag voor Eldense
verenigingen’. Hij geeft aan dat er door het DPE een groep is gevormd met alle
verenigingen. Samen is er overleg geweest en is de hoeveelheid nodige ruimte besproken.
Paul Beltman geeft aan dat team leefomgeving hierin een rol heeft om de noodzaak vast te
stellen.
Het volgende onderwerp is de Lucas Pastorie in Elden. Lex vertelt over de groep van
ongeveer 20 personen die samenwerken aan een voorstel voor het kerkbestuur. Onder
andere de rechtsvorm wordt momenteel onderzocht. Eventuele samenwerking met de
Dorpsvereniging wordt ook onderzocht. Er staat nog veel in de wacht. Een
exploitatiebegroting en meerjarenplan is ook in de maak. De druk van verkoop blijkt tijdelijk
wat afgenomen. De werkgroep ervaart dus als een prettige ademruimte. Een aantal
deelnemers stellen nog vragen aan Lex. Dit zijn detailvragen over onder andere de verkoop
van de pastorie en mogelijke financiering. Er zijn veel nog veel open punten.
Lianne (DPE)vertelt over het proces van de inzamelingsactie voor de AED bij het dorpshuis.
92 personen hebben gedoneerd. 11 vrijwilligers hebben geholpen bij de Actie. Onder andere
door het opzetten, creëren van folders en het verspreiden. Nagedacht wordt over het vervolg
van de actie. Het idee is nu het actievoeren voor het meer opleiden van dorpsbewoners voor

het gebruik van een AED. Ineke, Kai en Iris melden zich direct aan voor de cursus. De tuin
van Elden zal eventueel nog een mogelijke plek voor een nieuwe AED. Vervolg op de actie
is nu ook het inventariseren van het aantal hulpverleners dat aanwezig is in Elden.
Dorpsplatform als coöperatie
Lianne (DPE) vertelt over de keuze van het dorpsplatform voor de keuze van de rechtsvorm:
coöperatie. Niet is gekozen voor stichting of vereniging. Stichting viel af door de
besluitvorming die hier bij een bestuur ligt. De coöperatie heeft ook een bestuur, maar dit is
uitvoerend. Iedereen in Elden de lid wil worden, kan dit op elk moment en gratis. Samen
beslissen alle leden van de coöperatie Dorpsplatform Elden. Er zijn enkele vragen en
opmerkingen over de keuze voor coöperatie.
Nieuwe pitch
Paul (DPE) pitcht namens ‘Fietsen met herinneringen’. Zij hebben een bijdrage nodig voor
het repareren en controleren van twee duofietsen. Paul Beltman en Adrie Ruesink stellen
zich beschikbaar als vrijwilligers om te fietsen met ouderen. Het Dorpsplatform stelt 500 euro
beschikbaar voor de reparatie van de Duo-fietsen van ‘Samen fietsen/herinneren’ (Fietsen
met herinneringen).Thea (TLO) tipt om dit onderwerp onder de aandacht te brengen bij
wijkcoach Marianne.
Komende openbare vergaderingen
Hendrik (DPE) geeft aan dat het voornemen is om elke eerste donderdag van de even
maand een openbare vergadering zal plaatsvinden. Notulen komen voortaan op
EldenOnline.nl onder het tabje ‘Dorpsplatform’. We zijn altijd opzoek naar nieuwe pitches.
Eldenaren die een initiatief nemen en updates uit het dorp.
Afsluiting
René sluit de vergadering af met het verzoek om je aan te melden bij het Platform voor
pitchers of geïnteresseerden. René wil zelf graag pitchen op de volgende vergadering.
Mogelijke volgende pitches: Speeltuin zagerij, Mijn Elden Gids en Straat vergroening.
Aan het einde van de avond zijn er in totaal 31 personen die er aan de vergadering hebben
deelgenomen. Gemiddeld zaten er 22 personen actief in de vergadering. Ook in de chat is
actief deelgenomen.

