
Verslag vergadering d.d. 14 september 2022  
 
Aanwezig: Miriam, Bert, Jos, Mariëtte, Joost 
Afwezig: Zeno 
 

1. Miriam heet iedereen welkom 
 

2. Agendavolgorde blijft hetzelfde 
 

3. Verslag van de vorige vergadering was al goedgekeurd 
 

4. In- en uitgaande post en mededelingen 
 De factuur van Spectrum is goedgekeurd. Er is nog 37.175 euro 

over. 
 Mariëtte heeft met de nieuwe wijkagent gesproken. Hij vertelde dat 

de politie de overlast op de homo ontmoetingsplaats in de gaten 
houdt en dat de gemeente BOA’s heeft ingezet. 

 Terugkoppeling vanuit de gemeente over de homo-
ontmoetingsplaats naar de bewoners/dorpsraad zou begin 
september zijn, dat is nog niet gebeurd. 

 Joost was bij een snelkookpansessie over energie-armoede. De 
gemeente heeft de inwoners van Slijk-Ewijk die daar last van 
hebben, in beeld. De gemeente gaat een plan maken. 

 
5. Dorpendeal 
 Miriam heeft contact gehad met Yvonne, Yvonne heeft ook contact 

gehad met Esther. 
 Het nieuwe college wil graag kennis maken met de Dorpsraad en het 

Dorpshuisbestuur. We worden op 22 september, ’s avonds,  
uitgenodigd voor een meet-en-greet met het nieuwe college. 
Hopelijk kunnen we de speerpunten van de 7 onderdelen van de 
plankaart onder de aandacht brengen… 

 De woonpuzzel speelt bij de gemeente. Hopelijk kunnen we in 
november schakelen. 

 Na de meet-en-greet komt er een nieuwe afspraak met de 
projectgroep.  

 De Paulstraat gaat voortvarend. Het is, als alles goed gaat, klaar 
voordat op 3 oktober de dijk afgesloten wordt. 

 Speelveld: De mensen van het hondenspeelveld hebben een oproep 
geplaatst in DG voor Overbetuwe Doet. Ze willen op deze manier de 
beukenhaag die er geplaatst gaat worden, bekostigen. Miriam 
onderzoekt nog of de gemeente  via jun subsidieregeling de 
beukenhaag kan leveren/financieren. 

 Er is een plan voor het middengedeelte van het speelveld gemaakt, 
dit komt nog in DG. Dan kan er nog op geschoten worden. De 
bedoeling is dat er in het najaar een begin mee wordt gemaakt. 



  
 

6. Dorpsagenda 
 Omgevingsfonds: we moeten plannen voor de verdeling maken. 
 Duurzaamheid: Joost wil in november met een concreet plan komen. 

Daar kan je t.z.t. op intekenen. 
 Theo Ahoud wil ons graag op de hoogte houden m.b.t. de 

Danenberg. Wij moeten telkens een week voor de vergadering even 
een mailtje sturen met vragen… 

 Overlast Dorpsstraat: snelheid blijft een probleem. 
 Homo-ontmoetingsplaats (zie ook mededelingen) BOA’s en politie 

controleren regelmatig. 
 

7. Interne zaken 
 Statuten: vragen of de gemeente de notaris betaald. We weten 

inmiddels dat we dat zelf moeten doen. 
 We moeten actief nieuwe leden benaderen. Zeno moet doorgeven 

wie hij op het ook heeft. 
 We moeten zorgen voor een presentatie op de kerstmarkt om de DR 

weer even stevig onder de aandacht te brengen. 
 Subsidieaanvraag moet voor 1 oktober. Joost komt zaterdag 17 

september naar Mariëtte om de aanvraag te regelen. 
 

8. Communicatie en actiepunten: 
Verslag gesprek KWP met Coen opvragen  Joost 
Verslagje voor DG      Bert 
Theo Ahoud mailen voor volgende vergadering  Joost 
Subsidie aanvragen      Mariëtte/Joost 
Jaaroverzicht maken      Bert 
 

9. Rondvraag: geen vragen. 
 

10. Sluiting 21.30 uur 


