
Verslag vergadering d.d. 13 oktober 2021 DR 
 
Aanw: Joost, Jos, Zeno, Miriam, Bert, Mariëtte 
 

1. Joost opent de vergadering en heet Bert Rensen van harte welkom 
als nieuw lid van de dorpsraad. 

 
2. De volgorde van de agenda blijft hetzelfde 

 
3. Het verslag van de vorige vergadering was al akkoord. 

 
4. In- en uitgaande post en mededelingen 

 Chris Engel heeft zich aangemeld om lid van de dorpsraad te 
worden.  

 Samen met Vzier en Spectrum  moeten we de positie van de 
DR duidelijk vaststellen. Dit ook in verband met het uitvoeren 
van het toekomstplan. 

 Er is een mail binnen gekomen uit Oosterhout met de 
mededeling dat er ook op de Peperstraat te hard wordt 
gereden. Deze mail is doorgestuurd naar de dorpsraad 
Oosterhout. 

 We hebben een mail ontvangen over mankementen rond de 
Grote Allee. Dit moet gemeld worden bij de gemeente via de 
MakkelijkMeldenapp. 

 
5. Toekomstplan Slijk-Ewijk & Loenen 

Vrijdag 8 oktober zijn Miriam en Joost naar de projectgroep 
geweest. Samen met Vzier, Spectrum, gemeente en provincie is er 
gekeken welke projecten van de ‘landkaart’ Mooij Slijk-Ewijk op 
korte en middellange termijn de meeste kans van slagen hebben. 
Een aantal initiatieven zijn vanuit de bewoners al in gang gezet en 
willen we ondersteunen. We zullen hier binnenkort iets voor 
organiseren. Verder gaven veel bewoners via de vragenlijsten 
duidelijk aan dat het verkeer in en rond het dorp aandacht nodig 
heeft; hier is extra geld voor vanuit de gemeente. De herinrichting 
van de Paulstraat is gestart en wordt verder begeleid, en ook de 
discussie rondom de Danenberg en de groene buffer bij Park15 blijft 
onze aandacht krijgen.  
Vanuit de gemeente is toegezegd dat we met behulp van een 
externe partij in kaart gaan brengen hoe de ‘woonpuzzel’ in Slijk-
Ewijk het beste kan worden opgelost: denk aan het realiseren van 
seniorenwoningen en starters, veranderen van woonbestemming, 
enzovoorts. Dit traject zal wel enige tijd gaan duren.   
De projectgroep blijft in ieder geval het komende jaar nog bestaan 
om deze projecten zoveel mogelijk te kunnen begeleiden vanuit de 
Dorpendeal. 
 
 



6. Dorpsagenda 
 Speelveld => loopt in het toekomstplan. 20 oktober is er een 

bijeenkomst. 
 Omgevingsfonds => er is inmiddels overleg over hoe de 

gelden verdeeld moeten worden over de betrokken kernen. 
 Slijk-Ewijk energieneutraal => de uitnodiging voor een 

bijeenkomst is bij de inwoners in de bus gevallen. 
 Danenberg => We moeten een afspraak plannen als vervolg 

op het gesprek dat Joost, Mieke Dings en Mariëtte eerder 
hebben gehad met de wethouder en de projectleider van de 
gemeente. 
Wel weten we inmiddels dat de nieuwe projectleider van KWP 
Elly Heijenk is. 

 Dijkversterking => het is sinds de afsluiting heel veel drukker 
op de wegen in en rond Slijk-Ewijk. Het is dus gevaarlijker 
geworden. Er wordt té hard gereden. 
Vraag is: Wát gaat de gemeente hieraan doen? 

 Loenensche Buitenpolder => Er is iemand aangesproken door 
een agent omdat hij ontkleed rond liep. De naturist heeft hier 
een klacht over ingediend bij de gemeente… 

 Zwerfafval => Het gaat beter. Er zijn inmiddels ook anderen 
die zwerfvuil ruimen. 

 
7. Interne zaken 

 Fijn dat Bert zich heeft aangesloten bij de dorpsraad. Mogelijk 
gaat hij de website bijhouden. 

 De subsidie voor 2022 is aangevraagd. 
 

8. Communicatie en Actiepunten 
We willen graag de kartrekkers van de diverse projecten bij elkaar 
roepen om te bespreken wat ze van de dorpsraad verwachten en/of 
willen; we nodigen ze uit om bij onze volgende vergadering. 
 
 
 
Actiepunten: 
Stukje DG over enquête     Miriam 
Stukje Zwerfvuil      Jos 
Inlezen ontgronding     Jos 
Kartrekkers uitnodigen     Miriam 
Brief Betuwse Waard en gemeente   Miriam 
De Gelderlander bellen ivm verkeer  Bert (Joost) 
 

9. Rondvraag 
 De enquêtes zijn opgehaald. Mensen die willen meewerken 

aan de diverse projecten zullen we daar zeker bij betrekken. 
 We moeten nadenken over de communicatie over de 

vorderingen binnen het toekomstplan. 



 Wellicht ook een overzicht maken over waar we mee bezig zijn 
geweest in het afgelopen jaar. 

 
10. Sluiting 22.25 uur. 


