
 

Notulen Lbg vergadering op 28 november 2022 om 19.30 uur in De Zandloper. 
Afwezig met kennisgeving Peter Nelissen 

Gasten: Bianca Albersnagel 

  Marco Vrijaldenhoven moest zich wegens ziekte afmelden 

  Peter Wilmink namens de LBG Hernen-Leur. 

 
1. Opening/verwelkoming en kennismaking met Bianca.  
2. Groene Heuvels 

Afgelopen week is er een gesprek geweest met  BenW van Beuningen en een strategisch 
adviseur. In dit gesprek werden onze vertegenwoordigers gezien als gelijkwaardige partners, Er 
komt een evenwichtige toetsing van het bestemmingsplan met betrekking tot activiteiten op 
de Groene Heuvels. Er wordt mogelijk een rem ingebouwd die een jaarlijkse toetsing op overlas 
mogelijk maakt. Onduidelijk is nog wie die rem moet gaan aantrekken Wij willen daar zelf ook 
en rol in kunnen spelen.. In elk geval moet er een 24-uurs mogelijkheid komen om overlast te 
melden. 
Leisurelands heeft een rapport opgesteld mede naar aanleiding van onze enquête.  Naast 
goede punten blijkt echter dat deze vooral gebaseerd zijn op het laatst gehouden festival deze 
zomer. (DTRH), maar dat kijkend naar de toekomst vooral selectief gebruik gemaakt is van de 
open antwoorden, waarop zij uitbreiding van activiteiten mogelijk achten. Dit is niet conform 
de uitslag. Daarin wordt duidelijk gesteld dat voor uitbreiding geen draagvlak is. De Lbg-en zijn 
dan ook niet van plan akkoord te gaan met dit rapport zoals het er nu ligt. Geert Jan zal hen 
daarover aanspreken. Zo nodig komen er vervolgacties richting de gemeente(raden/partijen) 
van zowel Wijchen als Beuningen 

3.  Verkeersveiligheid in Bergharen en Hernen. 
Omdat overleg met ambtenaren van de gemeente Wijchen steeds niet tot oplossingen  leiden, 
willen we dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de verkeersstromen en situaties door 
en in de dorpen, zowel dagelijks als bij wegafsluitingen. Peter W. en Ad gaan hiertoe een 
verzoek indienen bij BenW om daarvoor budget vrij te maken. 

4.  Bezoek nieuwe burgemeester. 
Besproken wordt of beide dorpen zelfstandig  of gezamenlijk iets organiseren. Hier komen we 
op terug. 

5. Naar aanleiding van de ingekomen stukken 
* speeltuin Ambachtshof: Alwies gaat nog 1x  navraag doen, maar wat ons betreft worden de 
  speeltoestellen opgeruimd. 
 * Energie café: buurtaanpak Peter W. is daar geweest en positief over de aanpak. Er komen 
  vervolgsessies met keukentafelgesprekken. Een dergelijk gesprek komt ook in Hernen naar 
  aanleiding van de twee avonden die georganiseerd zijn over warmtepompen en isolatie. 
 * Wijchen2035 - De raad stelt toekomstvisie Wijchen vast. Dit plan komt terug in een van onze 
  volgende vergaderingen 
 * notulen halfjaarlijkse bijeenkomst Lbg’s op 12 oktober.  Deze vergadering was zeer  
  teleurstellend door de opstelling van de vertrokken burgemeester. We hopen op een  
  herstart met de nieuwe burgemeester. Wat van belang beschouwd wordt is dat een aantal 
  mensen die de LBG’s en dorpsraden vertegenwoordigen in gesprek blijft met de werkgroep 
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  burgerparticipatie uit de gemeenteraad, 
 * Toekomst Dorpskermissen. Wij ondersteunen de vragen van raadslid Martijn 
  Derks (VVD) over dit onderwerp. En melden dit.. 

6. Notulen 19 september  
7. Financiën :  Nieuwe deelnemers zijn gewenst om dat zowel de buurtsuper als de slager niet 

meer beschikbaar zijn. Er komt een oproep in Op de Hoogte 
8. Jaarplan Dorpsondersteuners 

Een aanvulling op het plan moet zijn vervoersondersteuning voor ouderen en gehandicapten 
met behulp van vrijwilligers. 
Verder moet worden nagegaan of met het pensioen van Els een vervanger moet komen of at er 
met een verder gegaan kan worden. Dit wordt in het SwV voorgelegd.  
Ook de auto van de eerste stap is beschikbaar voor gebruik, alleen weet niemand dat.  

9. Voortgang project gemeenschappelijke voorzieningen  
De aanpassing van De Zandloper gaat gestaag. Het probleem met de vleermuizen is opgelost. 
Verdere vergunningen aangevraagd. 
Er is gesteggel met de gemeente over de nog niet gebruikte voorbereiding kredieten.  Voor de 
verdere gewenste ontwikkeling van Schaarweide zouden deze beschikbaar moeten zijn.   

10. LBG intern: :   
* Invalide opstapplaats meenemen in verkeersonderzoek 
* Veldsestraat idem 
* Dorpspomp te weinig reacties. Gaat dus niet door. 
* plantenbakken Egstraat; gemeente vervangt ze en buurt onderhoudt ze op kosten van de LBG 
* beweegroute  Deze komt er met medewerking van Wijchen Gezond tussen kasteel Hernen en 
  Bergharen. Mogelijk worden kunstenaar Pekel uit Hernen en scholieren hierbij betrokken. 

11. Wat verder ter tafel komt:  
Belinda neemt de volgende vergadering afscheid. 

12.  Bianca komt graag terug. 
Er moet gekeken worden naar een jaarplan met doelen. 
De aanwezigheid van Peter W. werd zeer op prijs gesteld. Er is voorgesteld om gezien de vele 
gezamenlijke onderwerpen een vertegenwoordiger van de collega LBG bij elke vergadering  uit 
te nodigen. 

13. Volgende vergaderdatum 23 januari 2023 
 

 
 
 
 
 


