Verslag vergadering Dorpsraad Valburg en Homoet gehouden op 4 september 2019
Aanwezig:
Annemieke, Mariël de Vries (gemeenteraad), Esther Vossebeld (Valburg Groen), Marc Weijn
en Ronald Kloet (Renewable Factory), Tom, Esther, Anja.
Afwezig:
Berry

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. In te brengen agendapunten
3. Verslag vorige vergadering
4. Windmolens A15
5. Vergroenen Valburg
6. Dorpsprofiel
7. MFC/Dorpsplein
8. RTG/Knoop 38
9. Blauwe dinsdag
10. Financiën Dorpsraad
11. Rondvraag
12. Sluiting

1 Opening en mededelingen
Annemieke opent om 20.00 uur de vergadering en heet een ieder welkom.

2 In te brengen agendapunt
Als extra agendapunt wordt nog het onderwerp ‘Financiën Dorpsraad’ toegevoegd.

3 Verslag vergadering 26 juni 2019
Op het verslag van de vergadering van 26 juni zijn verder geen op- en aanmerkingen en wordt
dan ook goedgekeurd.

4 Windmolens A15
Bij dit agendapunt zijn Marc Weijn en Ronald Kloet aanwezig voor het geven van informatie
over de ontwikkeling van een windmolenpark langs de A15.
Zij geven aan dat na veelvuldig contact met de gemeenten de voorkeur uit gaat voor het
plaatsen van windmolens langs de A15. Uiteraard is in dit proces communicatie met de
omwonenden en grondeigenaren uit de dorpen Valburg, Herveld, Oosterhout en Slijk-Ewijk
heel belangrijk.
Door middel van een GIS-analyse zijn de haalbare locaties naar voren gekomen. De afstand
van een windmolen tot aan een woonhuis moet minimaal 300 meter bedragen. Toch zullen de
omwonenden die binnen een straal van 800 meter wonen overlast ervaren door geluid,
slagschaduw en (vermeende) waardedaling van hun woonhuis.
Overigens is het wel zo dat, wanneer de keuze valt op het gebied langs de A15, de inwoners
van Valburg geen last zullen hebben van geluidsoverlast.
Verder is gebleken dat de overlast door slagschaduw als erger wordt ervaren overlast door
geluid. Daarom zullen de windmolens bij zonnige dagen ook uitgeschakeld worden.
De hoogte van de windmolens is 240 meter. Gebleken is dat de windmolens van 150 meter
hoogte niet meer rendabel zijn. Daarnaast is er bij hoge molens geen subsidie nodig omdat
deze windmolens meer opleveren.
Behalve Renewable Factory zijn er meer bedrijven in de race om dit project toegewezen te
krijgen. De Provincie/gemeente(n) bepaalt uiteindelijk welk bedrijf het project uit mag
voeren. De gesprekken met de grondeigenaren vinden dan ook pas plaats nadat dit bekend is.
Er zijn dan ook geen andere project-ontwikkelaars meer in beeld.
Al met al moet er nog veel werk verzet worden voordat het windmolenpark er is:
vergunningen, onderhoud en fondsen werven zijn hier onderdeel van. Ook inspraak van de
omwonenden en een goede communicatie naar de omliggende dorpen is van groot belang om
draagvlak te krijgen.

5 Vergroenen Valburg
Namens de werkgroep Valburg Groen geeft Esther Vossebeld aan dat er een brief naar de
gemeente Overbetuwe is verzonden met daarin de wensen van de werkgroep. Veel partijen
hebben hier positief op gereageerd.
De eerste prioriteit van de werkgroep ligt bij de aanplant van bomen langs de toegangswegen
naar Valburg, zowel vanuit Elst als vanuit Herveld. Probleem hierbij is echter dat de
Provincie geen bomen wil langs N-wegen. De werkgroep gaat echter het plan verder
uitwerken en voorleggen aan de Provincie.

Daarnaast heeft de Jacobusschool zeer positief gereageerd op het meedoen met de jaarlijkse
boomplantdag. Zo krijgen kinderen de kans hun eigen boom te planten.
Vanuit de gemeente is er de toezegging dat er meer groen aangelegd gaat worden. En dit is
nodig want er zijn inmiddels veel bomen verdwenen zonder dat er een herplanting heeft
plaatsgevonden.
De werkgroep blijft in overleg met de gemeente en zal de dorpsraad over de verdere
ontwikkelingen blijven informeren.

6 Dorpsprofiel
Overbetuwe Sportakkoord
Er is een mail ontvangen met een uitnodiging voor een bijeenkomst om te komen tot een
Overbetuwe Sportakkoord. Aangegeven wordt dat Berry deze bijeenkomst bij zou kunnen
wonen.
Toekomst ‘t Kriekse
Annemieke heeft contact opgenomen met de gemeente ( Ellen Vroegindeweij) en de
Woonstichting( Marc Jansen) over de toekomst van ’t Kriekske. Er blijkt interesse te zijn uit
het dorp om op deze plaats appartementen( voor ouderen) te laten bouwen.
Annemieke heeft op korte termijn weer een gesprek met Ellen Vroeg in de Weij (gemeente).
Mantelzorg
Tom heeft een gesprek met Marsha gehad over de mantelzorgers in Valburg. Hij heeft het
idee geopperd om voor deze groep een informatie-avond te organiseren. De vraag is alleen
hoe je in contact komt met de groep mantelzorgers. Hoe kan je deze mensen bereiken?
De eventueel te organiseren avond moet een informatie, maar ook gezellige, avond worden
waarbij de nadruk ligt op de steun voor de mantelzorgers. Een avond waar mantelzorgers
elkaar kunnen ontmoeten en waar zij ervaringen uit kunnen wisselen.
Esther komt met het idee dat mantelzorgers ook door iemand anders opgegeven kunnen
worden. Misschien met een klein presentje bij de uitnodiging?
Esther en Tom zullen dit idee verder bespreken.

7 MFC/Dorpsplein
Om plannen te kunnen maken voor de inrichting van het dorpsplein/molenhoekplein zullen
eerst de plannen rond het MFC gereed moeten zijn. In ieder geval zou er meer groen op het
plein moeten komen. In de begroting van volgend jaar is hiermee rekening gehouden en wordt
er extra geld beschikbaar gesteld.
Esther stelt voor Gerard Houterman te bellen om te vragen hoe het staat met het MFC.

8 RTG/Knoop 38
Volgens Mariël de Vries wordt op dit moment in de gemeenteraad met name gekeken naar de
veiligheidsaspecten . De gemeente moet vergunningen verlenen voor het doen van technische
aanpassingen. Als gemeente moet je hiervoor de verantwoordelijkheid nemen. Voor heel
grote projecten ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de Provincie.
Voor Valburg is het belangrijkste punt de geluidsoverlast. Hier zijn echter nog geen nieuwe
ontwikkelingen in.

9 Blauwe dinsdag
Het ophangen van vlaggen door het gehele dorp tijdens de dinsdag van de Vierdaagse is een
succes geweest. Van de shirts die over zijn wordt het idee geopperd om daar armbandjes van
de maken die de Valburgse lopers uitgereikt krijgen. Deze armbandjes zouden ‘versierd’
kunnen worden met een blauw vogeltje (het kenmerk van Valburg). (Blauw vogeltje brengt
geluk!). Het maken van de armbandjes zou een activiteit kunnen zijn van de basisschooljeugd
met de ouderen van Valburg.

10 Financiën Dorpsraad
Tom heeft een overzicht gemaakt van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de
dorpsraad. Wat vast staat is de subsidie die vanuit de gemeente gegeven wordt voor een aantal
activiteiten en de vaste uitgaven van de dorpsraad. Per activiteit moeten de kosten echter in
kaart gebracht worden. Probleem is echter dat we niet goed weten wat we volgend jaar
krijgen. Hier is nog geen zicht op.
Dit punt zal nog verder uitgewerkt moet worden.

11 Rondvraag
Mailadressen dorpsraad
De mailadressen voor de leden van de dorpsraad werken niet goed. Voorgesteld wordt om
Berry een afspraak te laten maken met Peter om dit in orde te maken of dat er een instructie
op papier gezet wordt zodat Tom deze problemen kan verhelpen. Esther zal Peter hierover
benaderen.
AED
De AED die bij het Kriekske hing hangt nu bij Annemieke (Voorweem). In de dorpskrant zal
hierover melding worden gemaakt.

Annemieke zal Joop Galema benaderen voor het volgen van een cursus ‘werken met AED’
voor de leden van de dorpsraad.
Dorpskrant
Ieder lid van de dorpsraad levert bij Esther een stukje aan van hetgeen hij/zij gedaan heeft
voor de dorpsraad. Esther redigeert dit en zal dit aanleveren bij de Dorpskrant.
Ook zullen de verslagen van de dorpsraad op de website geplaatst gaan worden.
Actielijst/besluitenlijst
Afgesproken wordt te gaan werken met een actielijst/besluitenlijst.

12 Sluiting
Om 22.30 uur sluit Annemiek de vergadering.

