
Verslag vergadering d.d. 13 april 2022 
 
Afwezig: Zeno 
 

1. Joost heet iedereen welkom 
 

2. Volgorde van de agenda blijft ongewijzigd 
 

3. Verslag van de vorige vergadering was al goedgekeurd. 
 

4. In- en uitgaande post en mededelingen  
- Bericht omgevingsfonds 
- Informatiememo aan de raad m.b.t. omgevingsfonds 
Deze zaken worden behandeld bij punt 6 
- Bericht over de rol van de dorpsraad (dit wordt volgende 
vergadering besproken) 
- Collegevoorstel projectopdracht De Danenberg 
- Brief over de Paulstraat 
- Berichten rondom de dijkverzwaring 
- Tekening speelveld  
Deze laatste 4 zaken bespreken we bij punt 5 
 

5. Dorpsagenda 
 Speelveld: er is een evaluatie-avond geweest. Deze verliep 

nogal verhit. Er was onenigheid in de groep. Het hondenveld 
komt tóch achterin met een 4 meter breed graspad daar 
naartoe. Dit wordt voorlopig afgezet met schapengaas.       
Jeu de boule baan blijft zoals deze is. 
Vóór het hondenveld komt o.a. een chillplek. 
De tegoedbon van Dimitri mag worden ingewisseld voor het 
hondenveld. 

 Burgers geven energie: Het was een goede bijeenkomst op 
zondag 10 april. Er waren goede discussies. De volgende stap 
is om met een groepje een coöperatie op te richten. 

 De Danenberg: Op 20 april is er een online informatieavond. 
Bert praat mee namens de DR zodat Jos en Mariëtte op 
persoonlijke titel kunnen spreken. Dit moeten we van tevoren 
heel duidelijk aangeven. 
Contacten met KWP verlopen zeer moeizaam. 

 Toekomstplan: de rol van de Dorpsraad bespreken we de 
volgende vergadering. 
De gemeente bij de les houden kost tot op dit moment veel te 
veel tijd en geld. Dit moet echt anders. 

 Paulstraat: Er is een bijeenkomst op 25 april. Daar wordt het 
ontwerp besproken waarin alle suggesties van de aanwonende 
zijn verwerkt. 



 RTG: Momenteel is het archeologisch onderzoek aan de gang. 
De noodzaak van het RTG wordt inmiddels wel minder gezien. 
De druk is er wel af. 
Er is ook nog steeds geen exploitant gevonden. 

 Versterking Waaldijk: Er is veel weerstand tegen de inrichting. 
De provincie wil dit ontwerp doordrukken/de aanwonende 
overhalen akkoord te gaan, de gemeenten willen een 
onderzoek of dit werkelijk veiliger is. 
Er is op dit moment een onteigeningsprocedure gestart.  

 Het werk vordert snel. De verwachting is dat ze in oktober al 
verder kunnen naar de volgende 2 dijkvakken. 

 Overlast Dorpsstraat: De wijkagent zou snel met een 
snelheidsmeter komen. Daar wachten we nog op. 

 Homo-ontmoetingsplaats: Dit moeten we weer onder de 
aandacht brengen zodat er weer gemeld gaat worden als er 
oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Loenensche 
Buitenpolder. 

 Zwerfvuil: er is weer heel erg veel afval van de MacDonalds. 
Kan deze niet gedwongen worden om de boel op te ruimen? 

 
6. Omgevingsfonds is opgericht. Het bestuur is vastgesteld. Als dorp 

moeten we gaan nadenken over hoe we het geld gaan inzetten. We 
willen een groepje inwoners vragen om mee te denken en kaders te 
stellen. 

 
7. Interne Zaken 

We moeten de statuten aanpassen maar daarvoor moet er eerst een 
UBO registratie komen. Jos heeft al goed onderhandeld met notaris 
Rang. Een nieuw statuut voor 150 euro. 
Vanaf de eerstvolgende vergadering zal Miriam de leiding nemen. 
 

8. Communicatie en Actiepunten 
Stukje DG Overbetuwe doet cheques    Miriam 
Uitnodigen Theo Ahoud       Joost 
Stukje Omgevingsfonds      Bert 
Verslagje DG        Bert 
Kosten aanpassen statuten bespreken met Esther  Joost 
 

9. Rondvraag 
Huis op de Dorpsstraat van KWP voor de Oekraïense vluchtelingen. 
Joost heeft contact opgenomen met KWP en kreeg 0 op zijn request. 
Vervolgens via de gemeente gevraagd en daar zijn de geluiden 
anders. De ambtenaar die er over gaat was woensdag op kantoor, 
dus we verwachten eind deze week uitsluitsel. 
 

10. Sluiting 21.05 uur. 


