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Bijlage(n)

Opening en mededelingen
Annemieke opent de vergadering. Berry en Hesther zijn nog op vakantie.
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
Er is een nieuwe wijkagent voor Valburg, Rinie Jochoms en hij stelt zich voor in de
vergadering. Hij probeert iedere vergadering aanwezig te zijn om te kijken wat er
speelt in het dorp. Rinie legt uit waar een wijkagent voor is; heb je een acuut
probleem dan bel je de centrale maar is het een lange-termijn-probleem dan moet
je bij de wijkagent zijn.

3

Verslag vorige vergadering
Geen opmerkingen dus het verslag wordt vastgesteld.

4

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.

Actie

Vacature in dorpskrant
plaatsen

26.05.15-07

Hondenveldje
Hesther heeft een rapport geschreven aan de hand
van de uitslagen van de enquête die in Valburg
gehouden is over het uitlaten van honden. Dit rapport
is opgestuurd naar Stan Mennen van de gemeente
Overbetuwe. Hesther is niet bij de vergadering
aanwezig dus het is niet bekend hoe de stand van
zaken is.
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.

EF

30-06-2015
De vacature stond niet
in de laatste
dorpskrant. Hierover
contact opnemen met
Belinda.
25-08-2015
Behandelen in
volgende vergadering

26.05.15-05

Actie
door

EF

Stand van zaken
betreffende rapport
doorgeven

HK

Contact opnemen met
de gemeente
Overbetuwe
betreffende
gezamenlijke collecte

AU

30-06-2015
Annemieke gaat
volgende week om
tafel met Annie van
Leeuwen
25-08-2015
De gezamenlijke
collecte gaat definitief
door. Vanaf januari zijn
er geen collectes meer

AU

maar 1 collecte in de
maand mei.
Afgehandeld
26.05.15-08

30.06.15-01

Communicatie
De website van de dorpsraad is inmiddels bereikbaar
en gevuld. Er wordt ook al gebruik van gemaakt door
inwoners. Esther zorgt ervoor dat de website up to
date blijft.

Website up to date
houden
Afgehandeld

Nog niet alle dorpsraadleden gebruiken het
dorpsraade-mailadres actief. Er wordt afgesproken
dat er voortaan niet meer gemaild wordt naar het
privé e-mailadres.

Dorpsraademailadressen
gebruiken
Afgehandeld

EF

Allen

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.

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

Avond voor jeugd
organiseren
25-08-2015
Heidi pakt dit na de
vakantie op
Contact opnemen met
Peter Hilhorst over
datum in september

Zomerfeesten Valburg
Om de ‘zichtbaarheid’ van de dorpsraad te vergroten
doet de dorpsraad als team mee met het
bierpulschuiven tijdens de Zomerfeesten Valburg.

HE

EF

(Ronde-tafel)avond
organiseren
25-08-2015
De organisatie is in
volle gang. De avond
vindt plaats op 6
oktober.
Afgehandeld

26.05.15-10

HE

Informeren naar het
drukken van T-shirts

MH
EF

HE

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 ideeënbus
gooien. De vergadering vindt dit een erg goed idee.

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.

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

25-08-2015
Afgehandeld

Groepsfoto op social
media en website
plaatsen

EF

Groepsfoto naar pers
sturen

EF

30-06-2015
Nog niet gedaan,
Esther pakt dit op
25-08-2015
Afgehandeld

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.

Oproep tot het
doorgeven van
knelpunten in update
dorpskrant

EF

25-08-2015
Afgehandeld

HE

Contact opnemen met
het
gehandicaptenplatform

TJ

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

Gemeente uitnodigen
voor schouw in Valburg
25-08-2015
Tom is bezig met alle
punten te verzamelen
voor de schouw

Punten op schouwlijst
zetten

TJ

EF

25-08-2015
Afgehandeld

Bovenstaande punten worden op de lijst gezet voor
de schouw in Valburg (zie bijlage)
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.

Wijkagent uitnodiging
voor volgende
vergadering en vragen
naar punten voor
schouw

AU

25-08-2015
Afgehandeld

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

Rinie schrijft en stukje
waarin hij zich
voorstelt voor de
dorpskrant

EF

Heidi gooit voortaan de
dorpskrant in de
brievenbus van het
politiebureau in Elst
t.a.v. Rinie

HE

Enquête uitprinten

HK

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.

Enquête verspreiden
en ophalen bij alle
Valburgse huishoudens

Allen

25-08-2015
Afgehandeld

Tijdens de vergadering zijn alle Valburgse straten
verdeeld onder de dorpsraadleden. De verdeling is in
de groepsapp gezet.
25.08.15-01

Pinautomaat
Aart de Zeeuw is bij de vergadering aanwezig. Hij
heeft contact met de Rabobank betreffende het
verdwijnen van een pinautomaat en wil graag
ondersteuning van de dorpsraad. De Rabobank
organiseert op 29 september een avond bij de
Viersprong over dit onderwerp. Aan de dorpsraad de
taak om ervoor te zorgen dat hier zoveel mogelijk
inwoners aanwezig zijn. Er wordt afgesproken dat
Aart Annemieke als contactpersoon opgeeft.

25.08.15-02

Mijn buurtje
John en Wanda presenteren mijnbuurtje.nl. Ze zijn
bezig met het (laten) opzetten van digitale
dorpspleinen voor alle dorpen van Overbetuwe.

25.08.15-03

Saamhorigheid Molenzicht
Marja is van mening dat de saamhorigheid in de
nieuwe wijk Molenzicht verbeterd kan worden. In
2016 komt er weer budget vrij voor Valburg. Dan kan
er gekeken worden of we met dat geld iets voor de
nieuwe wijk kunnen betekenen
Met dit punt komt ook de slechte bereikbaarheid van
de wijk ter sprake. Er loopt een fietspad tussen de
wijk en de Reethsestraat maar deze is niet bedoeld
voor gemotoriseerd verkeer. Er rijden echter wel veel
auto’s en tractors overheen wat onveilige situaties
oplevert. Ook als je via de rotonde de wijk verlaat
moet je Valburg helemaal door om op de
Julianastraat te komen. Er zijn nu ontzettend veel
auto’s die vanaf de rotonde een stukje tegen het
verkeer inrijden naar de Julianastraat. Dit is echter
heel erg gevaarlijk. Het wordt meegenomen in de
schouw maar de vergadering vindt dat dit al eerder
aandacht nodig heeft.

G9 en soos uitnodigen
voor de avond op 29
september.

AU

Op facebook aandacht
besteden aan de avond

EF

Budget 2016 in de
gaten houden

MH

Contact opnemen met
Richard Beune over
onveilige situaties
rondom Molenzicht

AU

25.08.15-04

25.08.15-05

Aanplanting speeltuin Weemen
Heidi heeft tijdens een bijeenkomst bij de gemeente
een idee geopperd over de aanplanting in de
speeltuin op de Weemen. De bomen staan er nog
maar de struiken zijn allemaal verdwenen. Kinderen
hebben deze takken er uitgetrokken voordat ze goed
geworteld waren. Heidi hoort in haar kennissenkring
geregeld dat er grote struiken gerooid worden. Deze
zouden dan mooi gepoot kunnen worden in de
speeltuin. Heidi pakt dit op.

Grotere aanplanting
verpoten naar
speeltuin Weemen

Vergaderingen najaar
De volgende vergaderingen vinden plaats op:
 22 september 2015 Besloten vergadering ter
voorbereiding op de inspraakavond
 6 oktober 2015 Inspraakavond
 27 oktober 2015 Openbare vergadering
 1 december 2015 Openbare vergadering
 12 januari 2015 Openbare vergadering

De volgende openbare vergadering vindt plaats op 27 oktober 2015 om 20.00 uur
in café de Viersprong.

HE

