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Bijlage(n)

Opening en mededelingen
Annemieke opent de vergadering. Berry komt niet of misschien later. Verder zijn er
afmeldingen ontvangen van Carin, Richard en Ingrid.
In dit verslag staat een overzicht van de in de vergadering genomen besluiten en uit
te voeren acties.
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In te brengen agendapunten
Heidi heeft contact gehad met het gehandicaptenplatform betreffende de
knelpunten in Valburg. Dit vindt je terug in de besluitenlijst onder punt 30.06.15-02.
Esther heeft 2 agendapunten van inwoners ontvangen. Dit zijn punten die
meegenomen moeten worden in de schouw en worden aan de lijst toegevoegd.
Verder merkt Tom op dat het handig is als er een datum in de kolom ‘actie’ van de
besluitenlijst komt te staan. Dit is nu in de besluitenlijst toegevoegd.

3

Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen dus het verslag wordt vastgesteld.
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Besluitenlijst
Besluit

26.05.15-01

Sociaal kernteam in Valburg
De vacature is op facebook geplaatst en zou in de
dorpskrant geplaatst worden maar dat is helaas niet
gebeurd. In de volgende dorpskrant wordt deze
meegenomen.
Daarnaast wordt besloten verder niet veel aandacht
meer te besteden aan het zoeken van vrijwilligers
hiervoor. De dorpsraad is van mening dat hier
betaalde krachten voor ingezet moeten worden en
geen vrijwilligers.

26.05.15-02

26.05.15-03

Agenda dorpsraad
Op de agenda wordt het gedeelte met de tijden en
openbaar/besloten weggehaald. De gehele
vergadering van de dorpsraad is openbaar.

Conferentie de nieuwe economie vraagt lef!
Berry gaat namens de dorpsraad deze conferentie
bezoeken op 17 juni. Annemieke kijkt nog of zij ook
meegaat. Berry koppelt zijn bevindingen in de
volgende vergadering terug.

Actie

Vacature in dorpskrant
plaatsen

Actie
door
EF

30-06-2015
De vacature stond niet
in de laatste
dorpskrant. Hierover
contact opnemen met
Belinda.

Agenda aanpassen

EF

30-06-2015
Afgehandeld

Conferentie bezoeken
op 17 juni en
terugkoppelen

BM
AU

30-06-2015
Afgehandeld
Berry en Annemieke zijn niet
geweest

26.05.15-04

MFC
Tom kan melden dat er weer veel stappen gezet zijn
rondom het MFC. Er wordt afgesproken dat er in de
update in de dorpskrant een klein stukje hierover
opgenomen wordt, zodat inwoners weten dat eraan
gewerkt wordt.
Er wordt een datum in september gepland waarop we
een informatieavond voor inwoners van Valburg
organiseren over het MFC.

MFC opnemen in
update dorpskrant

EF

30-06-2015
Afgehandeld
Datum in september
plannen voor
informatieavond MFC

TJ

30-06-2015
Wordt verder
besproken onder punt
communicatie
26.05.15-05

Hondenveldje
Familie Rasing, Familie van Elk en mevrouw Rasing
zijn naar de vergadering gekomen, naar aanleiding
van het stukje in de dorpskrant over het
hondenveldje dat verplaatst wordt. Zij hebben hier
bezwaar tegen. Er wordt afgesproken dat de
dorpsraad contact opneemt met Stan Menne van de
gemeente Overbetuwe om dit te bespreken. Er moet
overleg met de buurt komen.
Daarnaast willen we nogmaals met Stan Menne
sparren over mogelijkheden om hondenpoep op
straat, stoep en op groenstroken aan te pakken.
Ook de volgende punten worden aan Stan
doorgegeven:
 Hoog gras in hondenuitlaatplaats op plan
Molenzicht
 Heel veel poep op groenstroken in
stationstraat en Molenzicht
In de update in de dorpskrant komt ook een stukje
over hondenpoep.

Contact opnemen met
Stan Menne over
hondenveld in Burg.
van Lyndenpark en
hondenpoep in het
algemeen
30-06-2015
Familie Rasing is bij de
vergadering aanwezig.
Zij hebben nog geen
contact gehad met
Stan Menne omdat hij
afwezig is. De
dorpsraad zoekt
nogmaals contact met
hem

Hondenpoep opnemen
in update dorpskrant

HK

HK

EF

30-06-2015
Afgehandeld
26.05.15-06

Vredespaal
De Vredespaal is nog niet geplaatst in het parkje van
het Lewe van Aduardplein. Pieta vraagt Claartje hoe
het hiermee staat.

Claartje vragen naar
status van plaatsen
vredespaal

PF

30-06-2015
Afgehandeld
Niets van Pieta gehoord

26.05.15-07

Gezamenlijke collecte
De dorpsraad staat positief tegenover het
organiseren van een gezamenlijke collecte in Valburg.
Annemieke gaat contact opnemen met de gemeente
Overbetuwe om informatie in te winnen. Annie van
Leeuwen heeft aangegeven de gezamenlijke collecte
op te willen zetten. Zo nodig neemt Annemieke ook
contact met haar op.

Contact opnemen met
de gemeente
Overbetuwe
betreffende
gezamenlijke collecte
30-06-2015
Annemieke gaat
volgende week om

AU

AU

tafel met Annie van
Leeuwen
26.05.15-08

Communicatie
Esther heeft voor haar opleiding een
communicatieplan gemaakt voor de dorpsraad. Ze
heeft op 5 juni een afspraak met Carin Wustefeld en
een communicatieadviseur van de gemeente
Overbetuwe om hierover te brainstormen. Esther zal
dit plan doorsturen naar alle dorpsraadleden
De website van de dorpsraad is inmiddels al
bereikbaar. Hij moet alleen nog gevuld worden met
content. Esther krijgt hiervoor van Peter van
Schooten (van Compuniek) een uitleg om dit te doen.

Met de website zijn er ook emailadressen
aangemaakt voor alle dorpsraadleden. In het vervolg
worden deze emailadressen gebruikt voor alle
communicatie betreffende de dorpsraad. Het is de
bedoeling dat iedereen zelf zijn wachtwoord
verandert.

30.06.15-01

Communicatieplan
doorsturen

EF

30-06-2015
Afgehandeld
Website vullen met
content
30-06-2015
Contact opnemen met
Peter om afspraak te
maken
Emailadressen in
gebruik nemen
(wachtwoord
veranderen)
30-06-2015
Nog niet iedereen
heeft de email in
gebruik. Nogmaals de
mail met
gebruiksaanwijzing
doorsturen naar privé
emails

EF

EF

Allen

EF

Communicatie
Esther is op bezoek geweest bij de gemeente
Overbetuwe en heeft gesproken met Maike Weenink
(communicatie adviseur) en Carin Wustefeld.
Zij hebben over 2 zaken advies gegeven; de jeugd
betrekken bij het dorp en een (ronde-tafel) avond
voor alle inwoners. Esther legt dit uit in de
vergadering.
Er wordt afgesproken dat Heidi een avond
organiseert voor de jeugd in de leeftijd van 12 tot 16
jaar. Tijdens deze avond gaan zij met elkaar in
gesprek over de wensen van deze jongeren.

Avond voor jeugd
organiseren

HE

Daarnaast wordt er afgesproken om een avond te
organiseren voor alle inwoners van Valburg. Tijdens
deze avond gaan de inwoners met elkaar in gesprek

Contact opnemen met
Peter Hilhorst over
datum in september

EF

over diverse zaken betreft wonen en leven in Valburg.
Deze avond wordt gecombineerd met de
informatieavond over het MFC. Marja en Esther gaan
deze avond organiseren.
26.05.15-09

Bezoek G9
Annemieke en Heidi zijn op 1 mei op bezoek geweest
bij de G9. Dit zijn heren in Valburg die op
verschillende manieren bij het dorp betrokken zijn en
hun sporen in Valburg verdiend hebben. Zij willen de
dorpsraad op de achtergrond ondersteunen waar
nodig.

(Ronde-tafel)avond
organiseren

MH
EF

Aandacht voor
aandachtspunten G9

AU

30-06-2015
Afgehandeld

Tijdens dit bezoek hebben zij een aantal
aandachtspunten opgegeven:
 De onbekendheid van de stand van zaken
betreffende het MFC onder de inwoners
 Het paaltje bij het fietspad
(Reethsestraat/Molenzicht) wordt verwijderd
zodat hier auto’s en tractors doorkunnen
 Het bord ‘Doorgaand Verkeer’ op de splitsing
bij Saris/Lewe van Aduardplein is weg. Dit
levert verwarring op bij o.a. buschauffeurs.
26.05.15-10

Zomerfeesten Valburg
Om de ‘zichtbaarheid’ van de dorpsraad te vergroten
doet de dorpsraad als team mee met het
bierpulschuiven tijdens de Zomerfeesten Valburg.
Hiervoor worden T-shirts gedrukt met het logo van de
dorpsraad. Heidi vraagt na bij de 40+ scouting waar zij
dit hebben laten doen. Esther zal de dorpsraad
opgeven.
Ook is er het idee om tijden FestiValburg op de
zondag van de zomerfeesten iets actiefs met de
dorpsraad te doen, bijvoorbeeld een ideeënbus. Aan
deze ideeënbus kan dan eventueel een prijs gehangen
worden voor het beste idee. Iedereen denkt hierover
na en in de volgende vergadering wordt dit opnieuw
besproken.
30-06-2015
Hesther heeft kaartjes gemaakt waarop inwoners
tijdens de zomerfeesten hun wens voor Valburg
kunnen zetten. Zij kunnen deze dan in een ideeenbus
gooien. De vergadering vindt dit een erg goed idee.

Informeren naar het
drukken van T-shirts

HE

Dorpsraad opgeven
voor bierpulschuiven

EF

Nadenken over
activiteiten tijdens
Zomerfeesten Valburg

Allen

30-06-2015
Er wordt afgesproken
om shirts te laten
drukken. Heidi neemt
hierover contact op
met Peter Zwartkruis

HE

26.05.15-11

Groepsfoto
Op 26 mei is er een groepsfoto gemaakt van alle
dorpsraadleden. Deze wordt gebruikt op social media
en op de website.
Ook wordt deze groepsfoto voorzien van tekst naar
de regionale kranten gestuurd zodat zij deze kunnen
plaatsen.

Groepsfoto op social
media en website
plaatsen

EF

Groepsfoto naar pers
sturen

EF

30-06-2015
Nog niet gedaan,
Esther pakt dit op
30.06.15-02

Schouw in Valburg
Heidi heeft contact gehad met het
gehandicaptenplatform. Zij willen graag meedenken
over de knelpunten die er met rolstoelen ervaren
worden in Valburg. Er wordt afgesproken een stuk in
de update van de dorpskrant te plaatsen waarin
inwoners opgeroepen worden om eventuele
knelpunten door te geven. Aan de hand daarvan
maakt Heidi een rondje door Valburg met een
medewerker van het gehandicaptenplatform.
Aan de hand hiervan wordt besloten een schouw
door Valburg te houden waarbij de gemeente
uitgenodigd wordt om samen een rondje door
Valburg te fietsen. In de bijlage staat een lijst met
knelpunten. Deze lijst kan uiteraard nog uitgebreid
worden.

30.06.15-03

Henk Jansen
Henk Jansen komt later binnen in de vergadering. Hij
brengt een aantal punten in:
 De groene lantaarnpaal bij de vijver op de
Weemen is erg lelijk en vies (als alternatief
zou hij graag een verlichte fontein willen)
 Het asfalt bij het Hoogsepad is erg slecht
 Hij vindt dat de achterkant van het terrein
van Hans Saris er niet uitziet. Hij zou graag
zien dat hier wat aan gedaan wordt.
 De waterpartij op de Weemen is slecht
onderhouden
Bovenstaande punten worden op de lijst gezet voor
de schouw in Valburg (zie bijlage)

Oproep tot het
doorgeven van
knelpunten in update
dorpskrant

EF

Contact opnemen met
het
gehandicaptenplatform

HE

Gemeente uitnodigen
voor schouw in Valburg

TJ

Punten op schouwlijst
zetten

EF

30.06.15-04

Wijkagent
Er wordt afgesproken dat ‘onze’ wijkagent
uitgenodigd wordt voor de volgende vergadering.
Ook wordt hem gevraagd of hij punten heeft voor op
de schouwlijst.

30.06.15-05

Hondenpoep
Hesther heeft een enquête gemaakt om in kaart te
brengen waar mensen in Valburg hun hond(en)
uitlaten en waar ze poepen. Ook wordt er in de
enquête gevraagd om mee te denken over
oplossingen.
Er wordt besloten om deze enquête te verspreiden
onder alle huishoudens in Valburg. Een week later
wordt deze enquête persoonlijk bij alle huishoudens
opgehaald.

Wijkagent uitnodiging
voor volgende
vergadering en vragen
naar punten voor
schouw

AU

Enquête uitprinten

HK

Enquête verspreiden
en ophalen bij alle
Valburgse huishoudens

Allen

Tijdens de vergadering zijn alle Valburgse straten
verdeeld onder de dorpsraadleden. De verdeling is in
de groepsapp gezet.
30.06.15-06

Rondvraag
Tom is bezig om de bankzaken om te zetten naar de
Regiobank. Hij heeft hierover contact met Marinus
van Pommeren.

Bankzaken omzetten

TJ

Heidi en Annemieke hebben tijdens de kernenmiddag
bij de gemeente een bankje aangeboden gekregen.
Heidi wil deze graag plaatsen bij de vijver op de
Weemen. Annemieke zal contact opnemen met de
aanbieder en vragen waar hij nu staat zodat Heidi
hem kan beoordelen.

Contact opnemen met
de aanbieder van het
bankje

AU

Esther vraagt zich af of iemand wat heeft gehoord
over de stand van zaken betreffende de aankleding
van de rotonde bij de brandweerkazerne. Niemand
heeft hier iets van gehoord. Esther mailt Carin
hierover.

Carin mailen over
rotonde

EF

De volgende vergadering vindt plaats op 25 augustus om 20.00 uur in café de
Viersprong.

