
Locatie: Dorpshuis Nieuw Bergstein te Ellecom
Begintijd: 20.00 uur, vanaf 19.45 uur inloop.
Graag tevoren aanmelden via info@inellecom.nl uiterlijk
woensdag 20 oktober voor 12.00 uur.

Agenda
1. Welkom
2. Bestuurswisselingen
a. Aftredend bestuurslid: Annemiek Hellings, voorzitter.
b. Toetredende bestuursleden: Jeroen de Koe - voorzitter,

Valentine van Zadel - secretaris
De vergadering wordt daarna geleid door de (nieuwe)
voorzitter.

3. Notulen ALV 13 oktober 2020
4. Jaarverslag 2020
5. a. Verslag kascommissie – Lennart in ‘t Veld en

Jeroen Spreeuw

b. Benoeming nieuw lid kascommissie
6. Rondvraag
7. Brainstorm: Inventariseren ideeën voor uitvoering

structuurvisie gemeente (zie toelichting)
8. Sluiting

Na afloop van de vergadering is de mogelijkheid om
informeel afscheid te nemen van Annemiek Hellings als
voorzitter van Ellecoms Belang

Wat staat er in onze statuten over stemmen

Artikel 12.2

Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid een stem in de

algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een

andere stemgerechtigde schriftelijk of langs elektronische weg volmacht

verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan

voor ten hoofste twee personen als gevolmachtigde optreden.

Algemene ledenvergadering van Ellecoms Belang op 21 oktober 2021

Toelichting bij agendapunt 6:
Inventariseren ideeën voor uitvoering structuurvisie
gemeente

De structuurvisie is een document van gemeente Rheden
uit 2016 dat de kenmerken, problemen en toekomst van de
dorpen in kaart brengt. Via deze link - Structuurvisie Kleine
Kernen - lees je op pagina 47 de structuurvisie van Ellecom.

Wat is de aanleiding om ideeën in te kunnen dienen?
Voor de uitvoering van de structuurvisie Kleine Kernen is
van de gemeente Rheden voor Ellecom nog een bedrag van
€ 50.000 beschikbaar. Voor het einde van 2022 moet het
geld besteed worden: zo praktisch mogelijk en zo min
mogelijk aan bureaus et cetera.

Vraag van gemeente aan Ellecoms Belang
Gemeente Rheden heeft gevraagd om ideeën aan te leveren
voor besteding van dit geld. Tijdens de ALV gaan we
inventariseren welke ideeën er leven in het dorp die
mogelijk uit dit budget gefinancierd kunnen worden. Als er
geen goed idee komt, gaat het geld terug naar de algemene
middelen. Ellecoms Belang heeft op korte termijn weer een
afspraak met de gemeente en wil de geïnventariseerde
ideeën dan inbrengen.

Het verzamelen van ideeën voor Ellecom
Tijdens de algemene ledenvergadering houden we een
brainstorm om je ideeën en wensen te formuleren. We
staan op de drempel van 2022 en kunnen geen tijd
verliezen. Het is daarom belangrijk dat ingediende ideeën
zo concreet mogelijk zijn en kunnen rekenen op draagvlak
binnen Ellecom.

Waar kan het geld aan besteed worden?
Hieronder staan enkele thema’s en maatregelen die in de
structuurvisie zijn beschreven waaraan het geld besteed
kan worden.

Thema’s
- Wonen, rustig en aantrekkelijk

- Landgoederen / buitenplaatsen
- Duurzame energie
- Openbare ruimte, dorpsplein en zichtbaarheid school /
dorpshuis)

- Dorpenroute / verkeer
- Recreatie en toerisme

Suggesties uit de structuurvisie
- Parkachtige karakter van het dorp behouden
- Onderhoud bomenlanen langs wegen
- Invulling voor turnhal
- Verbeteren wandelroutes naar uiterwaarden en landgoed
Avegoor

- Opvangen regenwater
- Oplossingen voor verkeersonveilige situaties
- Dorpshuis Nieuw Bergstein: nieuwe ideeën voor gebruik,
toegang en zichtbaarheid

Hoe verloopt de brainstorm?
1e ronde - verzamelen
Vul je antwoorden in op de vragen op de vellen papier die
in de zaal liggen. De vragen zijn:
1. Wat wil je in Ellecom verbeteren?
2. Welk knelpunt los je daarmee op?
3. Wat is precies je idee? Hoe concreter, hoe beter.
4. Waaraan draagt je idee bij?

2e ronde - aanvullingenronde
Nadat de verbeter-ideeën zijn beschreven, volgt een 2e
ronde waarbij iedereen nog aanvullingen op de ideeën kan
suggereren door deze met Post-its toe te voegen.

3e ronde - stemronde
Tijdens een laatste ronde kan iedereen door stickers te
plakken aangeven welke voorstellen hij/zij steunt. Zo weten
wij welke ideeën op het meeste draagvlak kunnen rekenen.

Wat doet Ellecoms Belang met de uitkomst?
Ellecoms Belang bundelt de uitkomst van de stemronde als
voorstel voor gemeente Rheden.


