
Verslag Dorpstafel 20 maart 2018 

 

Aanwezig: Stan, Alex, Ronald , Bart, Hans, Wieteke, Louis, Corry, Fred, Ida, Arjaan (bij rondvraag) en 

Roeland 

Afwezig met melding: Pauline, Corine en Henry 

 

1. Welkom 

2. Verslag vorige vergadering. Punt 4 Bijhouden van stukken van gemeente. We moeten de 

aankondigingen in de diverse huis aan huisbladen in de gaten houden. Verzoek aan een ieder 

om als er zaken zijn die van belang zijn voor het dorp dit te melden aan de dorpstafel.  

2
e
 opmerking Communicatie van gemeente. Mails gaan naar 1 persoon en deze komt vaak niet 

aan bij de dorpstafel. Dus graag doorsturen naar Dorpstafel mail. Roeland benadert gemeente. 

3. Ingekomen stukken 

Stan: Levend landschap. Levend landschap, initiatief van Stichting Gelders landschap 

ondersteunt vrijwilligers bij initiatieven voor behoud en ontwikkeling van het landschap. Er 

kan hierbij gedacht worden aan klompenpaden, uilenkasten en dergelijke. Als er hier enig 

positief oor dan dorpstafel over denken hoe dit in te zetten.  

Sitchting Landschapsbeheer Gelderland. Landschap mooier maken en meer heemkundige 

zaken. Ook is er bijvoorbeeld een cursus maaien met de zeis. Ze organiseren van alles. We 

houden dit in gedachte archief en dit is een onderdeel in het dorpsplan. 

4. Grijscontainers – Actie Florian 

5. Contact met de Kernen Actie Arjaan Contact gehad maar ze willen niets met kleine kernen. 

Fred kent de directeur. Louis geeft namen die we tijdens het gesprek met de burgemeester 

hadden aan Arjaan door. 

6. Stand van zaken DPC 

Stan en Louis bij Koos Krook op gesprek geweest. Nodige over en weer gemaild. Er werden 

barieres opgeworpen die eerder niet genoemd zijn. Krook was negatief. Er is volgens hem 

veel papier en weinig actie. Hij is bang dat er veel geld gaat naar rapportages. Er moeten 

concrete dingen naar voren komen. En er wordt nu wel een plan van aanpak gevraagd. 

Tweede boodschap: Hij proefde dat er een behoorlijk accent lag op aanbouw toevershof. 

Gemeente geeft geen cent uit aan aanbouw toevershof. Het is leefbaarheidsgeld.  Dit is niet 

bedoeld voor bakstenen en daar is de subsidie ook niet door ons voor aangevraagd. Voor een 

verbouwing gaan we later andere fondsen benaderen. Dikky gaf aan begin in een stal maar 

dan is bestemmingsplan aanpassing nodig. Brief aan college, conform afspraak bedrag 

overmaken. Dat verzoek is in november gedaan. Naar aanleiding daarvan is er een gesprek 

gekomen met de heer Krook. 

Louis is in overleg met Arjaan al begonnen met het schrijven van een Plan van Aanpak. Dan 

gesprek met Dikky. Vraag aan Dikky om ons te helpen door deze brei heen te komen. Advies 

vanuit dorpstafel naar DPC is om een kort zakelijk plan opsturen zodat er niet nog meer 

vragen en obstakels kunnen worden opgeworpen. 

7. Plaatsing Telefoonmast (zie onderstaande mail van T mobile ter informatie) (arjaan is hierover 

geinformeerd). Roeland gaat vragen naar wat de status is van plaatsing van de mast. Er staan 

al meerdere masten. Advies aan gemeente om contact op te laten nemen met de eigenaren van 

de grond. 

8. Dorpsgesprekken DD 16 april 19,30u in  Burg.Westerbeek van eertenschool start om 19.30u 

en inloop vanaf 1900u. Belang in dorp is leefbaarheid.  

De gemeente West-Betuwe wil kernen beleid. Gemeente weten niet hoe ze precies moeten 

aanpakken. Er gaan mensen vanuit dorpstafel naar deze bijeenkomst. We vragen of er nog 

andere mensen uit dorp meegaan. Stan belt Bugel Haayema en koppelt informatie terug.   (de 

teruggekoppelde informatie: Zoals afgesproken in de laatste dorpstafel heb ik contact gezocht 

met Bugel Hajema, het bureau dat de bidbook procedure begeleidt. Ik heb gesproken met 

Dave van de Meijdenberg. Zij zullen terugkoppelen uit de info van de briefkaarten en de 

dorpswandelingen. Op mijn vraag of we daar iets aan moesten of konden voorbereiden, 

antwoordde hij dat hij hoopt dat er die avond ook aandacht is voor 

toekomstbeelden/vergezichten. En niet alleen hier nu problemen en knelpunten. Of dit extra 

voorbereiding vraagt van onze kant weet ik niet.  ) 

9. Rondvraag en afsluiting 

- Corry: geeft aan om iets aan te pakken maar ze heeft gevoel te lang weg geweest om iets op te 

pakken. Corry vragen bijdrage te leveren bijvoorbeeld 16 april. 



- Louis: toen we het Dorpsplan bespraken in het Geerke waren er een paar mensen die iets wilden doen 

met een aantal onderwerpen. Voorstel om met een groepje te sparren om zaken in gang te zetten. Alex 

wil meedenken, Roeland, Ida ook. We gaan mensen rechtstreeks benaderen om zich aan te sluiten. 

Louis neemt initiatief voor een eerste bijeenkomst na de Bidbook bijeenkomst van 16 april. 

- Stan: Protestante kerk en katholieke kerk gezamenlijk een discussieavond georganiseerd. 18 april een 

avond over zorg organiseren. Zorg in de zin van hoe kun je in de dorpen Varik Heesselt voor elkaar 

zorgen. Wat zijn daar de mogelijkheden en onmogelijkheden. Is daar de noodzaak toe? Wie, hoe wat 

en waarom? Kort sprekers vanuit hun ervaring. Zorgcooperatie boodschappenbus etc. 

Daar wordt nu ruchtbaarheid aan gegeven. Woensdag18 april in toevershof. 

- Ronald: weer op agenda zetten hoe dorpstafel uit te breiden en hoe mensen betrokken krijgen bij 

onderwerpen. Andere mensen betrekken. Roeland maakt  verslagen. 

- Wieteke: Speeltuin. Tekening met wat er ongeveer moet komen. We gaan daar in klein groepje mee 

bezig.  


