Dorpsschouw
Gevaarlijke verkeerssituaties, onlogische bordjes, teveel of juist te
weinig groen, overlast van hondenpoep, zwerfvuil, lawaai of andere
ergernissen? Ook in ons heerlijke dorp zijn er altijd dingen te verbeteren. Maar misschien bent u juist blij met hoe dingen zijn en wilt u
ze graag zo houden. Of heeft u ideeën over hoe ze nog leuker kunnen.
Op zaterdag 10 november heeft u de kans om daarover te praten
met de gemeente en Ellecoms Belang. Dan houden wij namelijk een
‘dorpsschouw’. Vanaf negen uur maken we een wandeling door het
dorp met vertegenwoordigers van de gemeente en kunt u hen en ons
aanspreken met vragen en opmerkingen.
Wilt u er meer over weten, kom dan naar de Algemene Ledenvergadering van EB. Daar staat de dorpsschouw ook op de agenda.
Of kom zaterdagochtend 10 november om negen uur naar het plein
voor een kopje koffie en de aftrap. De route zal vooraf ook op het
memo-bord te vinden zijn.

Prorail wil spoorwegovergangen sluiten

woners niet genoemd. Wel komt de vrees voor geluidsoverlast naar
voren, zowel veroorzaakt door toenemend treinverkeer als het geluid
van een AHOB. Het werd al snel duidelijk dat de zienswijzen verschilden en er behoefte is aan oplossingen met voldoende draagvlak.
Overleg
Middachten, Prorail en de stichting van de Begraafplaats spraken
af met enkele vertegenwoordigers uit Ellecom bij elkaar te komen
om op basis van de eerste plannen van Prorail en Middachten en
de zienswijzen van Ellecommers te zoeken naar maatregelen met
voldoende draagvlak. Samen met Ellecoms Belang en een vertegenwoordiger van Schaterland hebben we nu een eerste bijeenkomst
gehad. In oktober volgt een tweede bijeenkomst.
Het beveiligen met AHOB systemen inclusief geluid en het afsluiten
van de overgang aan de achterkant van de begraafplaats heeft een
flinke impact op de toegankelijkheid en de beleving van de begraafplaats. Een wandeling over de begraafplaats via de hoofdingang en
terug via de achteruitgang zou verdwijnen. Onze 4 mei viering en
reguliere bezoeken aan de begraafplaats zullen niet alleen door
treinen worden verstoord, maar ook door het geluid van de bellen
van de AHOB. Prorail begrijpt dat deze veranderingen bewoners aan
het hart gaan. Tegelijkertijd geven zij aan dat zij beperkte financiële
middelen hebben en te maken hebben met landelijke veiligheidsvoorschriften.
Binnen de ruimte die er is proberen wij in gesprek met alle partijen
de toegankelijkheid en de beleving van de begraafplaats zo goed
mogelijk in stand te houden.
Edwin Ruigrok
Voorzitter Stichting tot Beheer van de Begraafplaats voor Ellecom en
De Steeg.

Vlindertuintje
Prorail heeft via de landelijke politiek de opdracht gekregen om het
spoor beter te beveiligen door onbewaakte spoorwegovergangen af
te sluiten dan wel te beveiligen met een zogenaamd AHOB systeem.
Bij een AHOB gaat het om Automatisch Halve Overweg Bomen inclusief lampen en belsysteem.
Op 9 april heeft Prorail een aantal bewoners uit Ellecom uitgenodigd,
die recht op overpad hebben dan wel recreatief gebruik maken van de
overgangen. Deze uitnodiging is naar bewoners van Schaterland gegaan, naar Ellecoms Belang en naar de stichting van de begraafplaats.
Zij werden gevraagd hun zienswijzen hierop te geven. Gelukkig kwamen er meer mensen die via anderen van deze avond hadden gehoord.
Het plan
Het plan van Prorail, in overleg met de landeigenaar Middachten bestaat uit een AHOB op de overweg in de verlengde weg van de oprijlaan van Middachten (nabij de Steeg) en om de overweg Eikenstraat
(nabij de begraafplaats). Daarnaast zal de tussenliggende overweg
volledig afgesloten worden, maar incidenteel geopend kunnen worden voor houttransport. De onbewaakte overweg naast Schaterland
zal worden opgeheven.
Uit de inloopavond kwam naar voren dat bewoners hechten aan de
oude gewoonte om (sinds 1874) op meerdere plekken het spoor over
te kunnen steken om vervolgens de Veluwezoom in te lopen en naar
de begraafplaats te gaan. Het veiligheidsaspect wordt door de be-

Op de Anne Frankschool werkten de kinderen vorig schooljaar voor
een periode met het thema vlinders.
Ze verzamelden rupsen en namen die mee naar school. Daar werden
ze goed verzorgd met verse blaadjes.
Ook waren er glazen bakken met cocons die zich ontpopten tot vlinders. Elke vlinder kreeg een naam en werd losgelaten om de wijde
wereld in te vliegen.
Buiten de school zorgden de kinderen, onder leiding van een paar
enthousiaste opa’s, voor een heuse vlindertuin. Dat resulteerde in
een kleurrijk perk waar niet alleen vlinders van konden genieten
maar ook veel voorbijgangers.
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Hij is er weer…
Na het nieuws over de doorstart van Ellecoms Belang kregen we
vaak de vraag “Komt dan ook de nieuwsbrief weer terug?” Ja, dus.
Hier is hij weer!
We kregen ook reacties op het nieuwe bestuur en de vraag of dat
niet formeel gekozen moet worden. Ook daarop luidt het antwoord:
“Ja”. Dat zal gebeuren tijdens de Algemene Leden Vergadering
(ALV) op 25 oktober. Want inderdaad: Ellecoms Belang is een
vereniging met leden.
En dat roept weer een vraag op: wie zijn dan de leden? Onze administratie geeft aan dat het aantal betalende leden drastisch is
geslonken. Logisch. Maar nu we zijn doorgestart, hopen we natuurlijk dat iedereen (weer) lid wil worden. Dat kan eenvoudig, door het
betalen van de contributie.
Daarover meer tijdens de ALV. U krijgt daarvoor nog een officiële
uitnodiging, maar noteer alvast: Donderdagavond 25 oktober om
acht uur in het dorpshuis.
Op de ALV zullen we onder andere onze plannen presenteren voor
de nieuwe structuur van EB. We zien onze rol vooral als coördinerend en verbindend. Dat willen we doen met zoveel mogelijk vertegenwoordigers, “ambassadeurs”, in ons dorp. Daarom zoeken we
mensen die daaraan namens hun straat of vereniging willen bijdragen. In elke straat zoeken we minimaal één ambassadeur, bijvoorbeeld degene die nu al het initiatief neemt voor een straatetentje,
een praatje maakt met nieuwe bewoners of een app-groep beheert
van de straat.
Als ook elke Ellecomse vereniging een ambassadeur biedt, ontstaat
er een netwerk van betrokken mensen en kan het contact met EB
snel en makkelijk verlopen. Zodat we echt namens het dorp praten.
De komende tijd zullen we Ellecoms Belang meer vorm gaan geven.
Dat kunnen we niet alleen. Dus we hopen dat ieder die iets bij te
dragen heeft zich meldt. Dan kunnen we het samen doen!
Wat hebben we verder nog gedaan? We voerden overleg over en
hielden de vinger aan de pols bij, onder meer, het dorpshuis, het
spoor, de boerderijverplaatsing, de Traverse en energie-initiatieven.
Ook maakten we kennis met de nieuwe dorpswethouder. En we
waren betrokken bij de herbouw van de muziektent en de terugplaatsing van het Joods Monument. Die laatste twee wil ik er graag
uitlichten. Het zijn beeldbepalende objecten die, elk op een eigen
manier en op een ander moment in het jaar, onderdeel zijn van
vaste gebruiken in Ellecom.
Er zijn blijkbaar mensen die niet zien dat zulke objecten veel meer
waarde hebben dan de prijs van de stenen of het brons waarvan
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ze gemaakt zijn. Ze zijn tot stand gekomen dankzij de aandacht, energie en tijd van mensen die er iets moois en goeds van wilden maken.
De vermoedelijk door vuurwerk afgebrande muziektent en het
gestolen monument zorgen voor heel wat uren werk voor gemeenteambtenaren en vrijwillig betrokken burgers. Ook ik zit daar regelmatig aan tafel en dan zijn er momenten dat ik er boos van word. De
gedachte die meer dan eens in me opkomt is: “blijf met je handen af
van waardevolle spullen die niet van jou zijn”.
De herbouw van de muziektent is helaas vertraagd. Dat heeft te
maken met de wettelijke aanbestedingsprocedure en de eisen die
daaraan zijn verbonden. Er ligt nog geen offerte op tafel die voldoet
aan alle eisen. Vooral de overspannen situatie in de bouw, waardoor
prijzen snel stijgen, is een bottelnek. Niemands schuld, maar wel
vervelend. Gelukkig doet de gemeente er alles aan om realisatie toch
mogelijk te maken. Wordt vervolgd.
Over de stand van zaken rondom het Joods monument, leest u verderop in deze nieuwsbrief.
Tot slot nog een welkom aan alle nieuwe inwoners en felicitaties voor
de jonge gezinnen in Ellecom waar afgelopen jaar al die ooievaars te
zien waren, door de voorruit of in de voortuin. Veel nieuwe Ellecommers en daar zijn we als Ellecoms Belang blij mee, zo blijft het een
dorp voor jong en oud!
We hopen u te zien op de Algemene Ledenvergadering. Daar willen
we samen met u niet alleen formele beslissingen nemen, maar ook
kennismaken. Tijdens de vergadering of achteraf met een glaasje. Tot
dan dus.
Namens het bestuur van Ellecoms Belang,
Annemiek Hellings

Joods monument komt terug

Het zal velen van u niet zijn ontgaan: in het voorjaar van 2018 is het
Joods monument aan de Zutphensestraatweg door vandalen gestolen. Dit monument was hier in 1998 geplaatst, op initiatief van
de Stichting Joods Monument Ellecom en Lionsclub Rheden. Het
herdenkt de 139 Joodse dwangarbeiders die tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder onmenselijke omstandigheden, op Avegoor te werk
waren gesteld.
Kunstenaar Harry de Leeuw uit Rheden ontwierp het monument. Hij

kwam op het idee om een oude tafel te gebruiken met daarop 136
stenen, met in het midden de initialen van de drie dwangarbeiders
die de werkomstandigheden niet overleefden. De stenen verwijzen
naar een Joods gebruik: Wanneer men een graf bezoekt laat men
een steen uit eigen omgeving achter.
Jaarlijks op 4 mei speelt dit monument een belangrijke rol tijdens de
dodenherdenking.
Op verzoek van de gemeente Rheden is een groep betrokkenen bijeengekomen om te kijken naar de mogelijkheden om het monument
in ere te herstellen. Gelukkig bleek het monument goed verzekerd.
De commissie, bestaande uit een delegatie uit het dorp Ellecom,
een vertegenwoordiger van de Lionsclub Rheden en van de Joodse
gemeenschap, kwam al snel tot de conclusie dat er slechts één optie
mogelijk was. Dat is vervanging van het gestolen monument in de
uitvoering van Harry de Leeuw.
Inmiddels is door de gemeente aan de kunstenaar opdracht gegeven
tot het maken van een nieuw monument.
Na de zomer is de commissie uitgebreid met mensen en organisaties
die ook in 1998 bij de totstandkoming betrokken waren.
We zullen u zo spoedig mogelijk informeren over de verdere ontwikkelingen.
Namens de commissie ´Monument Ellecom´,
Theo van Berkel

MFA Nieuw Bergstein, ONS dorpshuis
De MultiFunctionele Accommodatie (MFA) begint steeds meer ONS
dorpshuis te worden. En dat is goed nieuws! Op het moment van
schrijven staat de kinderkledingbeurs weer voor de deur en op 22
september wordt het jaarlijkse “Oldtimers voor Oldtimers” door de
EEMAC afgesloten in het dorpshuis.
Maar er is meer. Door medewerking van de schoolleiding is het nu
mogelijk om ’s avonds van de teamkamer gebruik te maken. Dit
betekent dat er door een groep van maximaal ongeveer 8 mensen
vergaderd kan worden terwijl er in de andere ruimte gemusiceerd
wordt of er iets anders aan de gang is.
Laat het tijdig weten als je hiervan gebruik wil maken, want dan moet
er even een sleutel worden gehaald. Aanmelden kan via dorpshuisellecom@gmail.com.
In het afgelopen jaar zijn er wat plafondplaten naar beneden gekomen, gelukkig zonder persoonlijk letsel. De gemeente heeft de
plafonds laten inspecteren en tijdelijke maatregelen genomen. De
gemeente sluit nu uit dat er nog meer platen zullen vallen. Dit najaar
worden de plafonds vervangen en komt er LED-verlichting in plaats
van de huidige lampen. Wat daarvan de tijdelijke gevolgen zullen zijn
voor de gebruikers is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte!
Het bestuur van Stichting Dorpshuis Ellecom,
Evert Kock en Riks van Dijk

Veel belangstelling voor Ellecom
Energie-neutraal
Ellecom Energie-neutraal (EEN) wil graag
bijdragen aan het energieneutraal maken
van Ellecom. EEN is een initiatief van onze dorpsbewoners Frans de
Laaf en Ton van Rheenen, waarbij Piet Kamminga en Henk Hakken

zich hebben aangesloten. EEN wil het niet bij vier enthousiaste mensen
laten, maar zo veel mogelijk mensen laten participeren. Op 30 augustus
was er daarom de eerste informatieavond, die goed bezocht werd.
Dat is goed en nodig, want de energietransitie is een ingewikkeld
vraagstuk waarbij samenwerking met alle inwoners van Ellecom essentieel is. Enerzijds moet er ambitieus gewerkt worden en anderzijds
moet dit behoedzaam gebeuren, zowel op sociaal als financieel gebied.
EEN is een breed platform dat faciliteert en binnen Ellecom een
centraal loket is voor alle vragen rond de energietransitie. EEN informeert inwoners van Ellecom, organiseert infoavonden, onderhoudt
het contact met het energieloket en Ellecoms Belang en denkt mee
over aanpak, de voortgang en afstemming op andere initiatieven.
Het platform speelt dus in op de ideeën en initiatieven vanuit Ellecom.
Tijdens de informatievond werden er daarvan twee gepresenteerd.
Het eerste gaat in de brede zin over de Energietransitie. Piet Kamminga is ambassadeur voor het Energie Loket Gelderland Midden en
voorziet ons van informatie en kan meedenken over de verschillende
mogelijkheden van besparen en opwekken in een specifieke situatie.
Om de CO2-reductie van 3,4 Megaton (49%) per 2030 te halen moet
er de komende jaren heel veel gebeuren met de 6 miljoen huizen
en 1 miljoen andere gebouwen in Nederland. Ellecom met haar 500
woningen wil hier graag een steentje aan bijdragen!
Het tweede project betreft de oprichting van ZONPARK A348, een
initiatief van Ellecommers Bram Hanstede en Pieter van den Berg.
De voorziene locatie is het terrein aan het eind van de A348 tussen
de op- en afrit. Hier is zo’n 6 ha grond beschikbaar. Dat is voldoende
voor het aantal zonnepanelen dat nodig is voor ongeveer de helft van
de Ellecomse elektriciteitsbehoefte. Piet en Bram informeerden ons
over het project en de huidige stand van voortgang. Er zijn een aantal
vragen geformuleerd en zij verzoeken u deze korte enquête in te vullen op http://onlinedocu.nl/zonparka348/. Hiermee krijgen we alvast
een idee van de belangstelling.
In de werksessies na de pauze zijn veel goede discussies gevoerd en
vragen, opmerkingen en ideeën verzameld rond een zestal overkoepelende thema’s zoals energieopslag, besparing, warmte en mobiliteit. Alle geopperde ideeën zullen worden gerubriceerd en een aantal
zal zeker op korte termijn een vervolg krijgen.
Mocht u er niet bij zijn geweest en graag het verslag willen ontvangen
dan kunt u dat opvragen bij ellecomenergieneutraal@gmail.com. Hier
kunt u ook terecht met vragen, ideeën en opmerkingen. EEN zorgt er
dan voor dat die vraag (of de vraagsteller) terechtkomt bij de juiste
persoon of instantie.

Pieperslaan gaat Digitaal
Deze nieuwsbrief wordt bij wijze van proef digitaal verspreid in de
Pieperslaan. Een goed idee van de ambassadeur van die straat.
We hebben het er in het bestuur al vaker over gehad om op die
manier kosten te besparen, milieubewuster te zijn en met onze tijd
mee te gaan. Maar tot nu toe was het praktisch nog niet haalbaar
en dachten we bovendien dat een papieren versie meer op prijs
wordt gesteld.
Er wordt geen diepgravend onderzoek gedaan naar deze pilot,
maar de contactpersoon zal polsen hoe het ontvangen wordt. Niet
alleen een pilot voor wat betreft de nieuwsbrief, ook meteen een
leuke binnenkomer voor de ambassadeur.

