
Verslag vergadering d.d. 10 november 2021 
 
Aanwezig: Bert, Jos, Miriam, Mariëtte. Chris Engel is aangeschoven 
 

1. Miriam opent de  vergadering 
 

2. De volgorde van de agenda blijft hetzelfde 
 

3. Het verslag van de vorige vergadering is al akkoord 
 

4. In- en uitgaande post en mededelingen: 
 Er is een bedankje van JASlijk-Ewijk voor onze bijdrage. 
 De rekenkamer  van de gemeente wil graag contact dus die 

gaan we uitnodigen. 
 Chris Engel is aangeschoven ter kennismaking 

 
5. Toekomstplan: 

 Er is 24 november een vergadering bij Jos met Yvonne van 
Spectrum en Vzier om de rol van de dorpsraad binnen het 
toekomstplan vast te stellen. 

 Er is op 20 oktober een bijeenkomst in het Dorpshuis over het 
speelveld geweest, onder leiding van Spectrum en Vzier. Er 
zijn toen 5 tekeningen met ideeën gemaakt, we gaan deze nu 
samen met een aantal kinderen verder uitwerken. Het 
conceptplan wordt daarna voorgelegd aan een grote groep 
kinderen en jongeren van het dorp. Verder wordt er gekeken 
naar mogelijke financiering op korte en langere termijn. 

 De huur van het veld (527 euro) is nu betaald tot februari 
2022. De factuur komt jaarlijks in oktober. 

 
6. Dorpsagenda: 

 Duurzaamheid=> 25 november is er een bijeenkomst over de 
voortgang. 

 Plan Danenberg=> 19 november is er afstemming over Plan 
Danenberg. Joost, Mieke Dings, Mariëtte gaan in gesprek met 
Jacqueline Wouda 

 Paulstraat=> Er komt een goed uitgewerkt plan van de 
gemeente n.a.v. het bewonersoverleg. 

 Versterking Waaldijk=> er is nu een fietspad waarlangs je 
Oosterhout kan bereiken. Fietsers hoeven dus niet langs de 
drukke Oosterhoutsestraat. 

 Verkeersoverlast dorpsstraat=> Vooral veel (blijven) melden! 
Er wordt erg hard gereden en er is heel veel meer verkeer 
dankzij de afsluiting van de dijk. 
 
 
 
 



 
7. Interne Zaken: 

 Profiel stedenbouwkundig bureau is akkoord. 
 Website wordt vanaf nu bijgehouden door Bert. 
 De notulen komen op de website en Bert maakt van de 

notulen een makkelijk leesbaar verhaal (al dan niet met 
illustraties) voor plaatsing in DG. Bert zorgt dat dat op tijd bij 
DG is. 

 
8. Communicatie en actiepunten: 

 De A3 die we in DG willen plaatsen. Jos en Bert gaan daarover 
in gesprek om een goed idee te maken dat uitvoerbaar is. 
Er is enige haast want we willen het eigenlijk in het 
decembernummer plaatsen. 

 Bert gaat  elke maand van de notulen een leesbaar stukje 
maken voor DG (zie bij punt 7) 

 Miriam gaat nog een stukje schrijven over de uitkomsten van 
de enquête om in DG december te plaatsen. 

 
Actiepunten: 
Stukje over enquête Moooi Slijk-Ewijk Miriam 
Kartrekkers uitnodigen    Miriam 
Rekenkamer uitnodigen   Miriam/Joost 
Stukje over zwerfvuil    Jos 
 

9. Sluiting 21.00 uur 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor ons dan kunt u dit kenbaar 
maken via info@dorpsraadslijk-ewijk.nl 

 
 

 
 

 
 


