
Donderdag 08-12-2016 - Dorpstafel bijeenkomst verslag. 
 
Aanwezig: Koen Dibbets, Joke van de Ban, Louis de Jel, Corine Voogt, Arjaan Gijsberts,  
Ronald van Veen, Henry Mentink, Peter Luttevelt, Stan Pijls, Roeland Grip 
 
1. Opening en inkomende stukken  
 
2. Terugkoppeling bijeenkomsten: 
2.1 Winkel groep bijeenkomsten 
Kleine samenvatting van vergaderingen tot nu toe. Wie wil weten lees de winkel-notulen. 
 
Kerngroep: Pauline, Louis, Peter van Heek, Ida (Toevershof), Henry. 
Toevershof mooiste locatie. Moet een voorstel komen om naar bestuur Toevershof te gaan.  
Dan naar de vereningingen, akkoord. En dan ook de diverse locaties op een rij. 
Louis maakt een plan. As maandag af. Update van eerdere versie. Met stappenplan, locatie-onderzoek en 
met input van Bloemfontijen.  
As donderdag kerngroep vergadering. 
Daarna naar winkelgroep. 
Daarna dorpstafel. 
En dan (via Toevershof-bestuur) naar dorpsgenoten. 
 
2.2 Statenleden 
Bezoek statenleden 
Was succesvol, maar een beetje kort. 
Geldersdebat, Arjaan was aanwezig. Vraag gesteld over de budgetten. Oa 1.3 miljoen voor leefbaarheid, 
is wat weinig vergeleken met budgetten voor oa mobiliteit. 
Neerijnentop – burgeravond (zelfde avond ook).  
Dikkie de Bijl, burgemeester, Rian Verwoert, Koos Krook + 5 à 6 mensen van de dorpstafel + nog 4 
burgers. 
Dag erna was er bezoek op school: burgemeester + Dicky de Bijl en Ida (bieb). 
 
2.3 Inloopavond atelier 
Arjaan vond het goed gaan. Had goede gesprekken. Louis en Corine vonden het onhandig. Stan zegt 
(achteraf) dat we daar misschien niet moeten gaat staan, onduidelijk wat wij met de geul te maken 
hebben. 
Het had niet echt meerwaarde voor ons als dorpstafel. Voor de volgende keer: nee (tenzij). 
 
3. Terugblik 2016:  
> Doorschuiven naar volgende vergadering in 2017, dan kunnen we pas terug kijken. 
3.1 Goede dingen 
3.2 Dingen ter verbetering voor 2017 
 
4. Bestuur en samenstelling 
4.1 Financien - hoe staan we er voor 
Kosten 200 (2015) 
Kosten 500 (2016) 
2 x 1500 ontvangen (2015 en 2016) 
= nog 2300 over 
 
 
 
 
4.2 Functies - o.a. behoefte aan vaste invulling secretaris 
Peter is formeel secretaris, maar is er vaak niet. Hij is niet handig met adres-systemen. 
Ronald/Roeland en Corine doen de gesplitste secretaris. 
Florian wordt vaak vervangen door Arjaan. 



 
Stan samenvatting: 
Welke rol heeft bestuur? We hebben een bestuur omdat het officieel moet. Het blijft een beetje lastig, een 
bestuur voor een dorpstafel. Hoe het nu werkt, veel mensen doen van alles, werkt goed. Zonder dat het 
een officiële functie is. We regelen het informeel. 
 
Formule: vaste officiele penningmeester, in de praktijk rouleren voorzitter en secretaris. 
We laten de officiele KVK zo staan. De praktijk is flexibel. 
 
4.3 Wensen van de Tafel ten aanzien van Bestuur 
Zie boven 
 
5. Dorpstafel 2017 
5.1 Initiatieven te doen 
Waar zijn we? 
 
Winkelgroep loopt goed. 
 
Duurzaam energiegroep. Peter legt uit… energiecoöperatie oprichten, komt niet van de grond in 
Neerijnen. Ideeën zijn groots, maar komt niet van de grond. Kartrekker ontbreekt. 
De dorpstafel staat open voor kwartiermakers. 
Louis heeft een voorstel: themabijeenkomst energie voor volgend jaar over energie (oa duurzaam).  
Stan: wat voor soort iemand willen we over welk onderwerp een presentatie laten geven. 
En wat is de gewenste uitkomst van zo’n avond. En de vraag is ook: wat heb je eraan. Waarom moet je 
naar die avond. 
 
Woninggroep: Henry meldt zich als kwartiermaker. Hij gaat deze winter kijken of het kasteel-plan te 
realiseren. Is dat haalbaar. Woningen die passen bij dorpsopbouw, duurzaam bouwen en 
werkgelegenheid in het dorp. Ook werkunits. Ook maakindustrie op kleine schaal.  
Arjaan vindt dat het breder moet. Het gaat vooral om het het grote geheel. Ook zorg erbij. Kasteel is dan 
een onderdeel. Veel woonvormen zijn belangrijk, de diversiteit is belangrijk. Vanuit de behoefte! 
Eerst een dorpstafel-bijeenkomst over dit thema. Daarna organiseert Henry een bijeenkomst. Met als 
basis de molenblok-groep. En groter, algemeen uitgezet. Themabijeenkomst: bouwen en wonen. 
 
Themabijeenkomst: dienstencentrum/winkel. Informeren en betrekken.  
 
Kleinschalige recreatie: oppakken door Corine in de loop van volgend jaar. Overstapjes in de 
uiterwaarden, meer wandelpaden, fietsroutes, mountainbike-routes etc 
 
Roeland: communicatie is niet optimaal. Beter mensen erbij betrekken. Interactie. Enthousiasmeren en 
informeren. Vertel je buren wat er speelt, vraag ze mee naar bijeenkomsten.  
 
Als onderdeel van plan 2017 wil ik (Florian) mij inzetten voor "Vrij Varik/Heesselt" . Een dag in het jaar dat 
alle ondernemers/verenigingen e.d. haar deuren openen voor een vrije inloop. Zou een idee zijn om 
namens Dorpstafel te organiseren en te communiceren.  
Lijkt ons leuk. Kan uitgebouwd worden. 
Henry vraagt of er ook kunstenaars mee te nemen bij de openstelling.  
 
Als inkomende stukken is er de uitnodiging van de Gemeente aanwezig te zijn op Nieuwjaarsreceptie op 
woensdag 04-01, 19.30u. Is in Hellouw, dorpshuis de Biskamp, de Morgen 1. Wie wil en gaat namens de 
dorpstafel? Henry misschien en Ronald/Roeland. 
 
Louis, Henry en Peter hebben eerder al een lange (30) lijst van ideeen. Die kunnen we nog een keer 
langs.  
 
Discussie over de website. 



Neigt naar aparte website omdat de dorpstafel website discussie moet mogelijk zijn. 
 
Coofinanciering dmv vrijwilligerswerk. 
Bijdrage van de gemeente + bijdrage van vrijwilligers (uren). 
 
 
5.2 Bijeenkomsten en data vast stellen 
7 februari 19.30 toevershof 
 
6. Afsluiting 
 
 
Todo: 
Arjaan stuurt rapport van gemeente door. 
Henry belt Dicky om te vragen of we voor 2017 nog subsidie krijgen. 
Henry maakt een begroting op basis van een steekwoorden-plan voor 2017. 
Corine overlegt met Alex over de website. 
Louis neemt initatief om een bijeenkomst over energie te organiseren.  
Bij de volgende dorpstafelvergadering komt een agendapunt “bouwen en wonen”. 
 
 
 
 
 
 
 


