
Verslag vergadering d.d. 12 januari 2022 
 
Aanwezig: Joost, Jos, Bert, Miriam, Zeno, Mariëtte 
 
1. Joost opent de vergadering 
 
2. De volgorde van de agenda wijzigt niet 
 
3. Verslag van de vorige vergadering was al goedgekeurd 
 
4. In- en uitgaande post 

 We hebben een mail ontvangen van Chris Engel waarin hij aangeeft 
af te zien van het lidmaatschap van de Dorpsraad. 

 We hebben een mail van de gemeente ontvangen over een Webinar 
over het besparen van energie voor particulieren. 

 
5. Dorpendeal 
 21 januari komt de projectgroep weer bij elkaar voor verder overleg. 
 Onze voorlopige kernenadviseur Esther Jansen, heeft een stuk 
 geschreven over het inschakelen van een stedenbouwkundig 
 bureau. 
 Dit stuk moet door de raad en B en W worden goedgekeurd. Daarna 
 kan er een bureau worden gevraagd om een plan te gaan 
 ontwikkelen. 
 Wij moeten als dorpsraad met Spectrum in gesprek over onze rol 
 binnen het toekomstplan. Dit kan zodra de coronamaatregelen dit 
 toe laten.  
 
6. Dorpsagenda 
 Paulstraat: er is in december een brief naar de bewoners van de 
 Paulstraat verstuurd. Daarin staat dat de inzet nog steeds is dat de 
 Paulstraat eind 2022 klaar is. 
 Speelveld: het plan is om voor de voorjaarsvakantie een 
 bijeenkomst te hebben over het multifunctionele speelveld. Wij 
 hebben als Dorpsraad de pachtovereenkomst voor het speelveld, 
 dus wij zijn aansprakelijk voor de inrichting van het speelveld. Wij 
 staan als Dorpsraad voor de belangen van álle betrokkenen. Wij 
 zorgen dus voor een goede belangenafweging. 
 Omgevingsfonds: er zijn eisen waaraan de besteding van het geld 
 dat hieruit vrij komt. O.a. dat het voor het hele dorp moet zijn en 
 dat het de duurzaamheid en de leefbaarheid moet bevorderen.                    

Zomer 2022 zal dit fonds waarschijnlijk echt van start gaan. 
 Duurzaamheid: de opzet is nog steeds om 30 januari een energie-
 borrel te organiseren bij het witte kerkje. 
 
 
 
 



 
 Danenberg: Het door ons gevraagde tijdspad komt eind januari. Het 
 gaat allemaal heel moeizaam. De gemeente is o.a. in gesprek met 
 de diverse grondeigenaren i.v.m. de uitvoering van de plannen. 
 Kondor Wessels heeft nog steeds geen contact opgenomen met de 
 omwonenden. 
 We sturen een brief naar Kondor Wessels omdat het huis aan de 
 Dorpsstraat 53 al enige tijd leeg staat en dat dat best voorlopig 
 bewoond kan worden in deze tijden van woningnood. 
 
7. Interne zaken 

 We moeten het gesprek met Yvonne  van Spectrum agenderen 
 We bespreken de statuten. 

 
8. Communicatie en actiepunten 
 We moeten kijken of we de oude website naar de nieuwe door 
 kunnen lussen en we moeten relevante info van de oude website 
 overnemen op de nieuwe. 
 
 Actiepunten: 

 Brief Kondor Wessels      Jos 
 Yvonne polsen voor vergaderdatum   Miriam 
 Edwin vragen om update RTG    Joost 
 Stukje zwerfvuil       Jos 
 Kartrekkers bijeen roepen     Miriam 

 
9. Rondvraag: geen vragen 
 
10. Sluiting 
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben voor ons dan kunt u dit kenbaar 
maken via info@dorpsraadslijk-ewijk.nl 
 


