
 

Verslag Lbg vergadering op 19 september 2022 om 19.00 uur in De Zandloper. 
 

Aanwezig wethouder Twan van Bronkhorst, Daniëlle van Wichen (ambt. Secr.) 

Namens de Lbg Hernen Leur: Toon Janssen, Henk Adams en Peter Wilmink 
Lbg Bergharen afwezig met kennisgeving Belinda van Doornik 
 

1. Opening/verwelkoming door de voorzitter van de Lbg Bergharen 
Gezamenlijk deel 
* Kennismakingsgesprek met wethouder Twan van Bronkhorst samen met Lbg Hernen-Leur 
 De wethouder stelt zich voor en geeft aan wat zijn beleidsterreinen zijn. Die blijken heel breed 
 te zijn, waaronder de dorpskernen en dus de Lbg's. Zijn voornemen is deze 1 a 2 maal per jaar te 
 bezoeken. Hij wil sterk de nadruk leggen op gezamenlijkheid via de participatieladder. 
Daniëlle geeft aan vooral het aanspreekpunt voor ons te zijn. 
Vervolgens stellen alle aanwezige Lbg leden zich voor en geven aan in welke uitwerkgroep ze zitten en 
 met welke problematiek ze te maken hebben, zoals verkeer, mobiliteit, energietransitie en 
 burgerparticipatie en de vaak moeizame medewerking van het ambtelijk apparaat. Ook de 
 opgeheven Mijnwijkplan app en de mogelijke opvolger worden nog expliciet genoemd als 
 belangrijk voor het betrekken van burgers bij het beleid. 
Hierna vertrekt de Wijchense delegatie. 

* De opbrengst van de enquête over de Groene Heuvels wordt gepresenteerd en besproken. Donderdag 
22 september worden deze ook gepresenteerd aan Het college van Wijchen. Geert Jan Peter N. en 
Peter W. zullen hierbij aanwezig zijn   Daarna wordt er een tekst opgesteld voor de Wegwijs en de 
Maas en Waler met een verwijzing naar onze site, waarop deze presentatie dan ook te zien zal zijn 
met alle bijlagen. 

* Stichting kampbroek, omgevingsfonds wordt nog besproken 
* Omgevingsfonds "zonneweide" info volgt nog 
* Voorlichtingsavonden energietransitie 

 Er worden 2 avonden georganiseerd op 1 en 7 november .Een in Hernen over isolatie en                 
een in Bergharen over warmtepompen. 

* Beweegroute 
Er wordt aan gewerkt met een contactpersoon met ervaring in Wijchen. Ook de Fysio wil   
hieraan meewerken 

* Nieuwjaarsborden? Nieuwsbrief misschien koppelen aan nieuwjaarsboodschap? 
deze worden gekoppeld aan een nNieuwsbrief in december 

* Werkgroep Cultuur: Passie in de Tuin, 3-Kernenfeest.  Beide goed verlopen en worden vervolgd.          
Evaluaties volgen nog.  

* Voorstel communicatie dorpsondersteuners, We wachten het beleidsplan af. 
* sluipverkeer bij calamiteiten 

vraagt dringend op en oplosing. 
 

 

Voortzetting vergadering LBG Bergharen 
2. vaststellen agenda    . 
3. Mededelingen     



4. Notulen 4 juli 
5. Financiën :  verslag kascommissie vastgesteld. 
   Inkomen vanuit vrijwilligerswerk DTRH  verdeling van  gelden volgt nog. 
   besteding saldogelden Lbg nog bespreken. 
6. Ingekomen stukken / e-mails    
7. Culturele agenda cultuurcie. Gaat verder kijken en komt met plannen. 
8. Voortgang project gemeenschappelijke voorzieningen / Samenwerkingsverband 
  met de interne verbouwing van De Zandloper is een begin gemaakt. 
9. Projecten:     
10. LBG intern: :   
* Invalide opstapplaats aan de verplaatsing wordt nog gewerkt. 
* Veldsestraat vraagtekens bij de verkeersveiligheid als deze de enige toegang tot          
 ‘Kerkenweide’ wordt. 
* Dorpspomp onderzocht wordt of deze op de huidige plek van de waterpomp bij de Kiosk kan komen 
te staan. Vragen naar draagvlak via Op de Hoogte. Eventueel in overleg met de fietsclub een kast met 
fietsreparatiematerialen bij plaatsen 
* bemensing Ad gaat iemand benaderen. 

11. Duurzaamheid:  
12. Wat verder ter tafel komt:  
13. Volgende vergadering 21 november 19.00 of 19.30 uur? 
 

 

 

 

 
 


