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1

Opening en mededelingen

Annemieke opent de vergadering. Heidi heeft zich afgemeld.
In dit verslag staat een overzicht van de in deze vergadering genomen
besluiten en uit te voeren acties.
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In te brengen agendapunten

Annemieke brengt de volgende agendapunten in: AED’s in Valburg en
Krachtige kernen.

Verslag vorige vergadering

Het verslag van de vorige vergadering is helaas niet doorgekomen.
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Besluitenlijst
Besluit

Actie

01-12-15-01

Bushalte
Een aantal inwoners hebben de wens
uitgesproken voor een extra bushalte
aan het begin van Valburg (op de
Tielsestraat als je vanaf Elst Valburg
binnenkomt/uitgaat).

12-01-2016
Carin heeft dit
genoteerd en gaat
dit uitzoeken

01-12-15-02

Overlast hondenpoep
Er is een vraag aan Rinie Jochoms
(wijkagent) wat te doen bij overlast
van hondenpoep. Rinie geeft aan dat
je, als je weet wie de hondenpoep
laat liggen, de milieupolitie kan bellen.
Zij houden dit dan in de gaten.

12-01-15-01

MFC
Aangezien Klok geen medewerking
wilde verlenen aan het eerste plan
voor het MFC is de werkgroep verder
gegaan met een plan B. Dit plan B is
helemaal uitgewerkt maar helaas niet
goedgekeurd door de wethouder. Zij
zijn nu in gesprek met de wethouder
over de vervolgstappen. Op 26
januari is er een raadbezoek aan
Valburg. Tijdens dit bezoek wordt
plan B wel aan de raad
gepresenteerd.

12-01-15-02

Raadsbezoek 26 januari a.s.
Op 26 januari komt er een grote
groep leden van de gemeenteraad
een bezoek aan Valburg brengen. Om
19.30 uur wordt er verzameld in de
brandweerkazerne. Na een korte
presentatie volgt er een wandeling
langs de plek van een mogelijk Rail
Terminal Gelderland, door Molenzicht
en naar de locatie voor het MFC.

Inwoners uitnodigen
via facebook en
website

Actie
door
CW

EF

Iedereen die interesse heeft is
welkom. Voor vragen kun je contact
opnemen met de griffier:
griffie@overbetuwe.nl
12-01-15-03

Schouw in Valburg
Tom is bezig met een lijst te maken
voor de schouw. Deze vindt
waarschijnlijk in het voorjaar van
2016 plaats. Carin geeft aan graag
mee te willen denken bij de
organisatie aangezien zij hier ervaring
mee heeft.
Aan de lijst kan ook de extra bushalte
aan het begin van Valburg
toegevoegd worden.

Extra bushalte
toevoegen aan lijst
schouw

TJ

12-01-15-04

Busverbinding Bem m el-ElstZetten
De nieuwe dienstregeling is ingegaan
en deze is er erg op achteruit
gegaan. De laatste bus uit Elst naar
Valburg vertrekt al om 18.15 uur.
Annemieke neemt hier nogmaals
contact over op met Rover.

Contact opnemen
met Rover

AU

12-01-15-05

Vacature Kernteam
In de laatste dorpskrant heeft een
vacature voor een vrijwilliger voor het
Sociaal Kernteam in Valburg gestaan.
Carin weet niet of hier reacties op
gekomen zijn en gaat dit navragen.

Mieke uitnodigen
voor volgende
dorpsraadvergaderi
ng op 23 februari.

EF

Het idee wordt geopperd om hier
Mieke Uijttewaal voor de benaderen.
Zij stelt zich in de laatste dorpskrant
voor als buurtverbinder in Valburg. Zij
wordt uitgenodigd voor de volgende
vergadering.
12-01-15-06

Geldautom aat in Valburg
Berry en Annemieke hebben
meerdere malen contact gehad met
de Rabobank over een geldautomaat

in Valburg. In de laatste reactie van
de Rabobank hebben zij te kennen
gegeven dat de geldautomaat niet
terug gaat komen. De Rabobank
heeft aangegeven dat alle klanten die
woonachtig zijn in Valburg eind
januari een brief kunnen verwachten
waarin gevraagd wordt naar hun
wensen.
De dorpsraad roept op om daar
massaal gehoor aan te geven en de
Rabobank te laten weten dat zij graag
een geldautomaat in Valburg wensen.
12-01-15-07

12-01-15-08

12-01-15-09

Reageren op de
brief van de
Rabobank

Alle
inwoners

Esther gaat hier een rapport van
maken en dan samen met de
gemeente kijken naar de
mogelijkheden.

Rapport maken

EF

Overbetuw e bew eegt
Er is een uitnodiging ontvangen voor
een bijeenkomst kick-off van
Overbetuwe beweegt. Er wordt
afgesproken dat de
sportverenigingen in Valburg hier nog
extra op geattendeerd worden.

Voetbalvereniging
uitnodigen (via
Andre van Ginkel)

BM

I-Fit en
tennisvereniging
uitnodigen

HK

RTG
Er wordt afgesproken dat het team
van Krachtige Kernen benaderd wordt
of zij een onderzoek willen doen naar

Krachtige Kernen
benaderen

AU

Speelgelegenheid in Valburg
Annemieke en Esther hebben een
afspraak gehad met Josselien de
Grootel en Martijn Stip van de
Gemeente Overbetuwe over
speelgelegenheden in Valburg. In
2016 is er budget beschikbaar voor
renovatie van de bestaande
speelgelegenheden in Valburg. Naar
aanleiding van dit gesprek is er een
digitale enquete verspreid en deze is
al door 63 inwoners ingevuld.

de nadelige gevolgen van het RTG.
12-01-15-10

AED’s in Valburg
Annemieke heeft van Pieta Folman de
vraag gekregen of er een kaartje
bestaat met alle AED’s in Valburg.
Tom gaat dit uitzoeken.

Kaartje opvragen
met AED’s in
Valburg

TJ

12-01-15-11

Inspraakavond
Hesther geeft aan dat de punten die
uit de inspraakavond gekomen zijn
nog eens goed bekeken moeten
worden. Er wordt afgesproken dat dit
op punt 1 van de agenda van de
volgende vergadering komt te staan.

Inspraakavond op
agenda zetten

EF

12-01-15-12

Volgend overleg
De volgende openbare
dorpsraadvergadering vindt plaats op
dinsdag 23 februari 2016 om 20.00
uur bij cafe de Viersprong in Valburg

