Natuurlijk en avontuurlijk spelen
Samen met een paar enthousiaste vaders en moeders uit Ellecom
onderzoeken we de mogelijkheid om een natuurlijke (en avontuurlijke) speeltuin in Ellecom te realiseren.
Vind je het leuk om mee te denken, word dan lid van de intiatiefgroep
op facebook: https://www.facebook.com/groups/247001372522330/
of stuur mij een mailtje: ruthfrederiks@live.nl
Groetjes, Ruth				

SC EDS 2.0
SC EDS, de sportclub van Ellecom en De Steeg wil een open club
worden, waar (primair) de inwoners van beide dorpen terecht kunnen
om samen te sporten en bewegen. Daarom organiseerde de club een
aantal momenten om de inwoners voor te lichten over de ambities en
bouwplannen. Meer dan 50 mensen uit beide dorpen kwamen langs:
directe buren, dorpsgenoten uit Ellecom en De Steeg, nieuwe en
bekende gezichten, met vragen of een nieuwsgierige open houding.
De clubleden hebben ingestemd met de visie, ambitie en bouwplannen en ook de mensen die langskwamen zien een enorm toegevoegde
waarde voor de lokale gemeenschap.
De afgelopen jaren is gewerkt aan de eerste fase. In deze fase is de
club teruggegaan van een trainingsveld van zand en een wedstrijdveld
met natuurgras naar een veld met kunstgras. Hierdoor werd het trainingsveld vrij gespeeld voor de ontwikkeling van het gebied “Landgoed Avegoor”. De club is nu klaar voor de volgende fase.
Deze bestaat uit een aantal deelprojecten om te komen tot een vitaal
sportpark. En hierover wilde de club graag met inwoners praten en de
plannen delen. Naast het voetbal wil de club verder bouwen aan meer
sport mogelijkheden. Hiervoor werkt EDS samen met Fletcher Hotel
Avegoor: We zullen de tennisbaan renoveren. Dan zal EDS ook tennis
aanbieden.
Daarnaast bouwt de club een padel-baan. Padel is een combinatie van tennis en squash en kan door jong en oud, zomer en winter
worden gespeeld. Ook zal een groot terras worden aangelegd en een
jeu de boules baan. Ook aan het clubhuis zal een aantal zaken worden aangepast. In nauwe samenwerking met de gemeente Rheden
wordt de parkeervoorziening in orde gemaakt. Dit zijn in grote lijnen
de belangrijkste zaken en hierover is uitgebreid gesproken met de
belangstellenden.
Wil je meer weten? Wil je bijdragen? Heb je suggesties?
Wacht niet, kom langs of bel met Roel Roelfzema 06 43873326.

Geen belang
De Ellecommers die bij de Raad van State (RvS) beroep hebben aangetekend tegen de Megastal, zijn volgens de gemeente “niet belanghebbend”, zo blijkt uit haar verweerschrift. De RvS moet hierover een
uitspraak doen, maar het is nog niet bekend wanneer de zitting zal zijn.
In november vorig jaar stemde de gemeenteraad in met het bestemmingsplan dat de bouw van de megastal mogelijk maakt. Daartegen
gingen zestien Ellecommers in beroep. Zij betogen onder meer dat de
gemeente niet zorgvuldig is geweest. Vooral de belangen van Middachten en zijn pachter stonden voorop, vinden de bezwaarmakers, terwijl
dat van Ellecom en de Ellecommers juist wordt gebagatelliseerd. Ook
hebben ze tal van argumenten tegen de uitleg die de gemeente geeft
aan de regels voor milieu, natuur, stank en dierenwelzijn.
De gemeente had eigenlijk al in mei moeten reageren. Maar het
duurde tot juli vóór ze haar officiële ‘verweerschrift’ indiende. Daarin
verweert de gemeente zich inhoudelijk tegen de argumenten, maar ze
betoogt ook dat de bezwaarmakers eigenlijk niet belanghebbend zijn.
Gebaseerd op de afstand tussen de megastal en de adressen van de
bezwaarmakers hebben ze helemaal geen last van de stal en dus ook
geen recht van spreken, zo betoogt de gemeente.
De bezwaarmakers willen er, zolang het ‘onder de rechter’ is, niet te
veel op ingaan. “Maar”, zo laten ze weten, “het is toch wel tegenstrijdig. Vóórdat de gemeenteraad moest beslissen, werd het plan aangeprezen als een grote zegen voor alle Ellecommers. Nu zijn diezelfde
Ellecommers ineens niet meer belanghebbend.”
Hoewel er nog geen sprake is van bouwactiviteiten voor de stal, heeft
de toekomstige gebruiker, de familie Arends, het land eromheen al
wel in gebruik genomen. Dat leidde in april tot forse klachten. Terwijl het prachtig weer was en veel mensen lekker buiten zaten, werd
op het perceel aan de Eikenlaan met bestrijdingsmiddelen gespoten,
waaronder het omstreden glyfosaat (roundup). Met de wind richting
het dorp zorgde dat voor overlast en irritatie bij behoorlijk wat mensen in het dorp. Zowel bewoners en Ellecoms Belang deden navraag
bij de boer en Middachten. Officieel is dit middel niet verboden, zo
lieten zij daarop weten.
Kortom, een proces dat nog niet ten einde is. Ellecoms Belang blijft
graag in gesprek met de verschillende partijen in deze kwestie, om
het belang van zoveel mogelijk Ellecommers te dienen.

Whizzkid of Whizzknar gezocht
Nu de nieuwsbrief er weer is, wordt het ook echt tijd voor
een informatieve en overzichtelijke website van Ellecoms
Belang.
Zo’n klus kunnen we voor een klein bedrag uitbesteden,
maar het is natuurlijk leuker als iemand in het dorp dat
wil doen. Dus zoeken we een whizzkid die een eenvoudige
website kan bouwen. Of een krasse whizzknar natuurlijk.
Belangstelling? Neem contact met het bestuur of mail

Rolling Home zoekt zangers, kom naar ons open huis.
Rolling Home is een shantykoor dat om de twee weken op vrijdagavond oefent onder leiding van onze dirigent Sjaak Leenders. We zingen voor ons plezier en doen dat, om de beurt, bij leden van het koor
thuis. Af en toe treden we op.
De basis van ons repertoire bestaat uit Ierse, Engelse en Schotse
(zeemans-)liedjes. Daarnaast zingen we bijvoorbeeld “De stad Amsterdam” (Jacques Brel), “Sloop John B.”(The Beach Boys) en de
gouwe ouwe “The Wild Rover”.
In de pauze drinken we een biertje of wijntje en zijn er lekkere hapjes.
Na afloop is er nog een gezellige 3e helft.
Vrijdagavond 28 september houden we vanaf half negen open huis bij
Jurriaan van den Heuvel op Bernhaldelaan 17.
Je bent van harte welkom. Als je wilt kun je meezingen. Vind je het
leuk, dan blijf je komen.
Meer weten? Henk Hakken 06 20600136 of
Sjaak Leenders 06 44228858
Tot 28 september,
Rolling Home

Hondenpoep
Eerlijk waar, de
meeste Ellecommers
houden hun hond
keurig aan de lijn en
ruimen de poep op.
Niet zo moeilijk ook.
Op het dorpsplein
staat een hondenpoepbak met daarbij
zakjes. Gratis.
Het is eigenlijk
verbazend dat er
mensen zijn die dat
nog niet doen. Maar
misschien is het onwetendheid en geen
kwade wil. Daarom,
voor wie ze nog niet
kende, de (gemeentelijke) regels.
Binnen de bebouwde kom.
•
Binnen de bebouwde kom moeten de honden aan de lijn.
•
Op plekken die bestemd zijn voor kinderen mogen honden niet
komen.
•
Binnen de bebouwde kom geldt een opruimplicht.   
Aan de dorpsrand:
•
Voorbij parkeerplaats Sterrenbos is er een flink stuk waar
honden los mogen. Dat mag ook op wat stukjes Buitensingel
en Middachterlaan.
•
Hier hoeft de hondenpoep niet opgeruimd te worden, maar het
mág natuurlijk wel.
Ook goed om te weten: op overtreding staat een boete van 130 euro.
Meer info in de ‘hondenpoepfolder’ van de gemeente, te vinden op
www.rheden.nl

Welkom op de Wellecom-middag

Wist U?
Dat de ‘Wellecom-middag’ de nieuwe naam is voor de ouderensoos?
Dat we vanaf september weer elke donderdagmiddag van half drie tot
half vijf bij elkaar komen in MFA Nieuw Bergstein?
Dat onze doelgroep bestaat uit Ellecommers van 55+, die het gezellig
vinden om samen een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij te
drinken, om samen een spelletje te doen of gewoon wat aanspraak te
hebben?
Bent U nieuwsgierig geworden? Kom dan gewoon eens kijken of het
wat voor U is. De koffie staat klaar, U bent welkom.
Voor meer informatie kunt U ons altijd bellen:
Willeke Boesveld 420311 of Riet Jansen 427859

Agenda
6 oktober
Kinderkledingbeurs
Dorpshuis 10.00-12.00 uur
6 oktober
Tribute to Doe Maar
Avegoor
		 20.30 uur
7 oktober
Sunday Live Café
De Peerdestal		 15.00 uur
7 oktober
Utrechts Vocaal Ensemble Dorpskerk
15.30 uur
25 oktober
A.L.V Ellecoms Belang
Dorpshuis
20.00 uur
3 november SprankelLicht
Begraafplaats 16.30 uur
4 november Sunday Live Café
De Peerdestal
15.00 uur
10 november Dorpsschouw
Dorpsplein
9.00 uur
25 november Velps Kleinkoor
Dorpskerk
15.30 uur
2 december Sunday Live Café
De Peerdestal
15.00 uur
14 december Gelegenheidskoor
De Boecop,
		
E*CAROLS
De Steeg
20.00 uur
		
o.l.v. Saskia Huesmann
22 december Kerstconcert Excelsior
Dorpskerk
20.00 uur
25 december Kerstconcert/
		
ontbijt Excelsior
Dorpsplein
7.00 uur
Ook een activiteit voor de agenda?
Mail naar ellecomsbelang@hotmail.com

Wilt U reageren? Mail dan naar ellecomsbelang@hotmail.com
Of neem contact op met het dagelijks bestuur van Ellecoms Belang:
Annemiek Hellings-van Campen Binnenweg 73
06 48147549
Koop Reynders
Kastanjelaan 46
842284
Frans de Boer
Hofstetterlaan 8
419035

