
Verslag vergadering d.d. 9 november 2022 
 
Aanwezig: Esther Jansen (Dorpscontactpersoon), Jos, Bert, Joost, Mariëtte 
Afwezig: Miriam m.k. Zeno 
 

1. Jos heet ons als plaatsvervangend voorzitter van harte welkom 
 

2. De Agendavolgorde blijft 
 

3. Verslag vorige vergadering: wij zijn nog in afwachting daarvan. 
 

4. In- en uitgaande post en mededelingen 
 De beheerder van het dorpshuis heeft ons uitgenodigd om het 

eerste jaar te evalueren. Joost maakt een afspraak en gaat erheen. 
 Esther geeft aan dat het goed zou zijn als wij het dorpshuisbestuur 

ondersteunen samen met Spectrum en de gemeente om de 
verduurzamingsslag te maken. Met name om te helpen bij het 
verkrijgen van subsidies. We kunnen het bestuur een aanbod doen 
dat ze de expertise van Spectrum kunnen gebruiken binnen de 
dorpendeal om te kijken óf en op welke manier het DH kan 
bijdragen aan de leefbaarheid binnen Slijk-Ewijk. 

 We vragen verlenging aan voor de subsidie voor de dorpendeal tot 1 
januari 2024. We willen dit besteden aan het versterken van de 
identiteit. (entree dorp, steun DH, Danenberg) 

 We krijgen een terugkoppeling over het proces over de 
dorpsagenda. De gemeente heeft nu een intern proces. De 
participatie moet anders. De vraag komt bij de contactpersoon. Gaat 
het proces lopen dan moeten er concrete afspraken komen. Er móét 
dan een bestuurlijk antwoord komen. Er ligt dan een bestuurlijke 
opdracht. Vervolgens komen er dan uitvoeringsopdrachten/plannen. 

 Er komt een vervolgafspraak met de dorpendealpartners. Ter 
voorbereiding kijkt ieder voor zich wat er gerealiseerd is/bezig is 
binnen het Toekomstplan. 

 
5. Zie punt 4 

 
6. Dorpsagenda 
 Omgevingsfonds: geen aanmeldingen van inwoners om mee te 

denken helaas. Dit punt komt op de agenda van het 
bewonersoverleg. (21-03-2023) 

 Danenberg: Theo Ahoud is bezig met de diverse gesprekken. Dit 
loopt goed. Er wordt een communicatiebureau geselecteerd om het 
participatieproces te begeleiden. 
Vraag: wie is binnen de gemeente aanspreekpunt als het gaat om 
Kondor Wessels? 



 Paulstraat: Beplantingsplan en lantaarnpalen komen nog en dan is 
alles klaar. Bewoners zijn blij! Verkeerssnelheid is wel een 
aandachtspunt. 

 Waaldijk: participatie voelt als een klap in het gezicht. Neder 
Betuwe en Nijmegen hebben het heel veel beter geregeld. 

 
7. Interne Zaken 
 Voor de statutenwijziging kan een afspraak gemaakt worden met 

notaris Rang. De UBO is geregeld. 
 Nieuwe leden werven blijft nodig. 
 Subsidie is aangevraagd. 

 
8. Communicatie en Actiepunten 
 We plannen een dorpsoverleg in voor 21-03-2023. 
 Evaluatie DH     Joost 
 Oppakken evaluatie dorpendeal toekomstplan en agenda maken 

vervolgbijeenkomst       Bert 
 Afspraak maken notaris   Jos in overleg 

 
9. Rondvraag 

Bert heeft bij de gemeente de vraag neer gelegd of de hoeveelheid 
borden bij de entree van het dorp aangaande de dijkafsluiting, niet 
veel minder kan. Wanneer kunnen wij antwoord verwachten? 

 
10. Sluiting rond 22.00 uur. 


