
Verslag vergadering d.d. 18 mei 2022  
 
Afwezig: Zeno (z.k.) 
 

1. Joost heet iedereen welkom 
 

2. Volgorde van de agenda blijft zoals deze is 
 

3. Verslag van de  vorige vergadering was al goedgekeurd 
 

4. In- en uitgaande post en mededelingen 
 Mail over het verlengen van de webhosting van de website 
 Uitnodiging voor een gesprek met Bas Coolen e.a. over de 

“gastvrije waaldijk” 
 Mail van de Verenigde Waaldijkers: zij hebben ook een 

gesprek met Bas Coolen over de “gastvrije waaldijk” 
 Mail van Jos over de samenwerking met VZier en Spectrum 
 Post naar JASlijk-Ewijk met een uitnodiging om zich aan te 

sluiten bij het groepje dat het speelveld gaat inrichten. 
 

5. Dorpsagenda 
 Speelveld: 21-5 is er een bijeenkomst over de inrichting van 

het middengedeelte 
 Burgers geven energie: Ook in Herveld-Andelst en Valburg 

worden de mogelijkheden bekeken. 
In september komt er een bijeenkomst in Slijk-Ewijk om de 
volgende stap te zetten. 

 Danenberg: Verslag van de het gesprek tussen KWP en Coen 
(VZier) moet nog worden opgevraagd. 
De huidige projectleider van KWP is Hans Roelofs. 

 Toekomstplan Slijk-Ewijk: we betalen teveel leergeld. 9-6 is er 
een meeting over de participatie. Er vindt dan een evaluatie 
plaats van het proces. Deelnemers zijn: Dorpsraad SE, VZier, 
gemeente Overbetuwe en de Provincie. 
Joost en Miriam vullen de vragenlijst in en sturen deze door 
naar de andere leden van de DR voor eventuele aanvullingen. 

 Paulsstraat: De bijeenkomst van 21 april was goed. Nu 
afwachten wanneer ze kunnen beginnen. Dit ivm de 
dijkverzwaring. 

 Versterken Waaldijk: er komen een aantal bijeenkomsten met 
de gemeente over de inrichting van de dijk. De Verenigde 
Waaldijkers hebben een gesprek, de dorpsraad heeft een 
gesprek en verder zijn er nog met een aantal andere partijen 
gesprekken. 

 Overlast Dorpsstraat: deze blijft hevig. 
 
 



 Woonpuzzel: er komt een bijeenkomst tussen Esther Jansen, 
Spectrum, VZier, Joost en Miriam om hierover door te praten. 
Woonstichting Valburg heeft aal aangegeven geïnteresseerd te 
zijn in mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw 
mogelijkheden. 
 

6. Omgevingsfonds. 
Jos en Bert melden zich voor het groepje dat gaat nadenken over 
het proces waarmee ideeën voor de besteding van het geld van het 
omgevingsfonds worden gekozen. We zoeken daar nog 2 of 3 
mensen bij. 
 

7. Interne Zaken. 
Zeno zou de mevrouw polsen die mogelijk plaats wil nemen in de 
dorpsraad. 
 

8. Communicatie en actiepunten 
Oproep deelname groepje omgevingsfonds  Bert 
Verslagje voor DG      Bert 
Theo Ahoud uitnodigen      Joost 
Verslag gesprek KWP met Coen opvragen  Joost 
Kosten aanpassen statuten bespreken met Esther Joost 
Opstarten groepje omgevingsfonds   Jos/Bert 
Verlengen webhosting website    Miriam 
         Bert 
         Mariëtte 
 

9. Rondvraag 
Geen vragen. 
 

10. Sluiting 21.16 uur. 


