Resultaten Dorpsavond 7 oktober 2019 en wat de Leefbaarheidsgroep
ermee gaat doen
Blad wonen, recreatie en onderwijs
a) Activiteiten rond die mooie kiosk
Wegens gebrek aan belangstelling zijn de kioskconcerten gestopt. Als er inwoners
zijn die een nieuw initiatief willen nemen zijn ze van harte welkom.
b) huisvesting voor alleenstaande jongeren
Vooralsnog richten wij ons op
c) starterswoningen creëren.
Daartoe zijn we in gesprek met de gemeente.

Blad sport, bewegen en welzijn
a) Meer activiteiten voor ouderen binnen
Hiervoor verwijzen wij naar de KBO, die al erg veel activiteiten organiseert.
b) de gemeente Wijchen heeft heel veel geld beschikbaar gesteld voor ouderen in Wijchen
(centrum) krijgen de andere kernen in Wijchen ook geld voor het organiseren van
activiteiten voor ouderen?
Antwoord via de KBO
De 4 KBO-verenigingen in Wijchen ontvangen (evenals andere ver.) een subsidie per
lid. Verdere subsidies en of financiële tegemoetkomingen zijn er niet.

Blad voorzieningen
a) Plaatsing depot voor luiers en incontinentieverband inzameling
Antwoord van de gemeente:
Nee, op dit moment worden luiers en incontinentiemateriaal niet apart
ingezameld door de gemeente. De ARN is bezig met het ontwikkelen van een
recycle-installatie hiervoor. De verwachting is dat deze installatie in de loop van
volgend jaar in werking gaat en dan nemen wij ook een definitief besluit of wij
dit afval apart gaan inzamelen. We zijn wel al bezig om te kijken hoe we de
inzameling van dit afval gaan organiseren. Dit afval zal niet huis aan huis
worden ingezameld. Dat is veel te duur. De bedoeling is dat er inzamelpunten
komen waar naar toe men dit afval kan brengen bijvoorbeeld naar
kinderdagverblijven.
Heeft u misschien een tip waar de gemeente in Bergharen een inzamelpunt in
zou kunnen inrichten? (melden op info@bergharenhernenleur.nl)

b) (zwerf)afval inzamelen en inleveren op een centrale plek
In het buitengebied is een groep mensen onder de naam ‘Bermbrigade’ actief.
Binnen het dorp is ‘De BeestenBende’ actief. Dit is een speciale club voor kinderen
in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar die helpen bij het schoonhouden van hun
eigen buurt. Dit doen zij samen met hun vriendjes en vriendinnetjes, als echte
helden van de buurt! Wat overblijft kunnen wij als inwoners zelf nog wel opruimen.
c) verbod op carbidbussen met oud en nieuw
Hiervoor verwijzen we naar het raadsbesluit van de gemeente Wijchen op 29 oktober

d) vuurwerkvrije zone!!!
Wij zijn van oordeel dat dit vooralsnog onhaalbaar is. o.a. vanwege de moeilijke
handhaving. Wel zullen we op Facebook bepleiten geen vuurwerk bij woningen met
rieten daken af te steken
e) In 2020 komt er vervoer van Breng en Connection in gemeente Wijchen; Bergharen valt
buiten de zone. Opstapplaats weg?
Dit zal in het halfjaarlijks overleg van alle LBG’s met de gemeente in november als
onderwerp ingebracht worden.

blad duurzaamheid
a) Samen een energiecoöperatie oprichten
b) allemaal meedoen met het komende project van de Energiecoöperatie Leur.
c) Duurzaamheid; hoe bereiken we het doel? Wat is nodig? Hoeveel m 2 Hoeveel windmolens
en opslag?
d) Hoe wordt omgegaan met (gemeentelijke) monumenten in Bergharen in het kader van de
duurzaamheid en b.v. het ontkoppelen van aardgas? De kosten ,als het überhaupt al mogelijk
is, zijn voor deze gebouwen hoger en de procedures lastiger.
e) Oproep om “samen” Wijchen naar “energie opwekkende plaatsen?”
Bovenstaande vragen en opmerkingen willen we aan de orde stellen op een
speciale avond voor zowel Bergharen als Hernen en Leur in het voorjaar van
2020
f) De gemeente heeft een loket Duurzaamheid en wonen.
g) Processierupskastjes; Inwoners kunnen inwoners kastjes krijgen om zelf in hun omgeving te
plaatsen en zo helpen met bestrijden.
Zie de aanbieding op facebook. Aanvragen kan via info@bergharenhernenleur.nl
h) Bij de gemeentelijke visie ook opslag van zonne-/windenergie aan de orde stellen. Ik mis
een actieve, proactieve houding
Dit wordt meegenomen in onze contacten met de gemeente.
i) Hoe staat het met het verwijderen van asbest in Bergharen?
Zie voor de landelijke regeling:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/nieuws/2019/10/14/vervolgaanpakverwijderen-asbestdaken
Voor Bergharen geldt dat het verwijderen een prive aangelegenheid is.
Collectiviteit kan natuurlijk voordeel opleveren. De LBG is bereid daartoe
belanghebbenden bij elkaar te brengenn, maar zal het verder verloop aan de
groep overlaten. Melden kunt u zich via info@bergharenhernenleur.nl

blad opening
a) Vraag naar terrein Tax; wat komt daar nu?
Het Geldersch Landschap en Kastelen heeft met de gemeente

overeenstemming bereikt over de ombouw van de bestaande woning en de
bouw van 4 nieuwe woningen.
b) Zijn er criteria voor een Dorpsschouw en welke relatie is er met het Dorpsplan? Een
volgende keer samen met Hernen?
De onlangs gehouden Dorpsschouw was een herhaling van die van 9 jaar geleden.
We hebben dus de aanknopingspunten van toen gebruikt. Deze zijn toen ook gebruikt
bij het opstellen van het Dorpsplan. Mocht er over een aantal jaren weer een
Schouw komen, dan zullen we vooraf bepalen waar we op gaan letten.

