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notulen Lbg vergadering op 7 februari 2022 
    

afwezig met kennisgeving Bas Hogenkamp. 

Gasten Vincent Veltmaat en Henk van de Broek 

 

1. Opening/verwelkoming /  

2. Informatie over een buurtwinkel en Blije Bikkels.  
De stand van zaken wordt toegelicht. Alle seinen staan op groen, maar nu moeten nog de 
financiën vergaard worden. Daarvoor willen ze graag de ondersteuning van de LBG. Dit verhoogd 
de kans op subsidies. 
De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. (zie ook de bijlage) 

3. Mededelingen  
* De financiering van de Dorpsondersteuners is structureel en onbeperkt 

4. Notulen 25 oktober 
* de gele achtergronden op de plaatsnaamboren  zijn definitief. 
* het overleg met Moors over het stuk wandelpad is nog gaande 
* de luiercontainers werken nog niet zoals gewenst. Het activeren van de pasjes kan voor                 

   ouderen een probleem zijn Een taak voor de Dorpsondersteuners??  
Ingekomen stukken / e-mails    
 *  Er is onduidelijkheid over de plannen van Leisurelands op de Groene Heuvels. Met name over 
de      plannen mbt. het aantal grote festivals. Geert Jan en Peter gaan in gesprek met wethouder     
          Geert Gerrits om de mogelijke overlast voor Bergharen te bespreken. Peter bezoekt de digitale    
          bijeenkomst op 16 febr. 
* De verslagen over de toekomsttafels Wijchen 2035 worden voor kennisgeving aangenomen..       
   Leveren geen feitelijk nieuwe dingen op. 

5. Voortgang project gemeenschappelijke voorzieningen / Samenwerkingsverband 

* De verbouwing van De Zandloper is voor zover mogelijk gestart. (zie ook het                                                   

   verslag van de SWV BHL) 

* de samenwerking open met  Schaarweide begint steeds beter te lopen. Open zaken zijn     

   de pumptrackbaan en een mogelijk kunstgrasveld.  

* ook de inzet van nog beschikbare financiële middelen. 
6. Financiën :  

* De bespreking van de financiële overzichten stellen we uit naar de volgende vergadering 
* Over het invullen van de gemeentelijke enquête wordt nog verder nagedacht 
* In de volgende vergadering gaan we ideeën bespreken over hoe we onze financiële reserve 
   kunnen inzetten. 

7. Projecten:   Er wordt nog gezocht naar mogelijkheden voor een bushokje  

8. Culturele agenda  
Peter deelt een overzicht uit van (mogelijke) activiteiten in het voor ons liggende jaar. Verder doet 
hij een voorstel om aankondigingsborden aan te schaffen. De kosten daarvan zouden met 
Hernen-Leur gedeeld moeten worden. Volgende vergadering op de agenda. 

9. LBG intern: :   
De website is aangepast met een agenda op de homepage en we zijn zichtbaar op Instagram. 
Voorstel is om dit ook via op OdH te communiceren.      
DTRH  is in opzet gelijk gebleven. Er worden weer vrijwilligers gezocht. Coördinatie Alwies en 



Bennie B.  
Uitzoeken of de lBG hier ook financieel van mee kan profiteren. 

10. Duurzaamheid: geen nieuws ( zie hieronder) 
11. Wat verder ter tafel komt: - 

Volgende vergadering   4 april om 19.00 uur Dan de volgende datum plannen. 

 

Voor wie nog geïnteresseerd is in het bestemmingsplan Windpark Beuningen 

, waarin ook de zienswijzen worden besproken kan terecht op deze link 

https://www.beuningen.nl/Nieuws/Nieuwsberichten_2021/Nieuwsberichten_december/Inzage

periode_na_vaststelling_bestemmingsplan_Windpark_Beuningen  
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