
 

verslag Lbg vergadering op 4 april 2022 om 19.00 uur in De Zandloper. 
 
1. Mededelingen    * Toon Janssen sluit om 19.30 uur aan voor het gesprek over Leissurelands 
2.               * vraag van Jos of we op vrijdag 13 juni tussen 13 en 16 uur  als LBG willen   

                   presenteren tijdens het open huis van de Brede School. Wordt navraag naar gedaan  
                     en via de mail afspraken over gemaakt. 
           * Martijn Derks (VVD) wil graag kennismaken. Met LBG. Wordt uitgenodigd voor de  
                      volgende LBG vergadering. Als hij 20 juni niet kan heb ik hem voorgesteld contact  
                      met Ad op te nemen. 
     * halfjaarlijks overleg op 20 april 15 april 15.00 uur  Ad en Geert Jan 
    * opleverfeestje Rivierduin  Ad, Henk en Gerry, Als Gerry niet kan gaat Bas mee. 

3. Notulen 7 februari * Afsluiting wandelpad lijkt niet te voorkomen 
    * Myriam neemt contact op met de DOP’s  over de Luiercontainers. 

4. Bespreking Leisurelands en Mojo zie stukken Peter 
    Geert Jan, Peter Toon en Tiny van Dreumel hebben een gesprek gehad met de wethouders 
    Loermans en Gerrits. Zij hebben hierbij hun zorg uitgesproken over de effecten die  van de 
    plannen die Leisurelands en MOJO hebben op de Groene Heuvels.  Denk aan geluidsoverlast, 
    afval, CO2 en de grote verkeersdruk in de beide dorpen meerder keren per jaar. Deze worden 
    besproken en er is afgesproken dat we  de beide dorpsgemeenschappen gaan informeren en 
    gaan vragen hoe zij hiernaar kijken. Dit zal in eerste instantie via Facebook en Op de Hoogte 
    gaan.  
    Peter bereidt een brief voor gericht aan het gemeentebestuur en politiek en Beuningen, die 
    ook voor de publicatie als basis zal dienen. De vraag is om het 15 jarig contract een jaar uit te 
    stellen en eerst de  aantallen op DTRH af te  wachten. Nagegaan moet worden hoe de  
    procedure in Beuningen loopt en hoeveel tijd er nog is. (Op dit moment op se site van  
    Beuningen nog niets te vinden) 

5. Dop’s    Myriam en Belinda doen verslag van het laatste overleg met de begeleidingsgroep en de 
    dop’. Iedereen was verrast dat het project van pilot  definitief geworden is zonder een  
    evaluatie. Die zou in september plaatsvinden.  Daar kan de borging plaatsvinden.    
    Meervoormekaar is de werkgever van de Dop’s, maar ze zijn vrij in handelen, al voelen ze dat 
    zelf niet zo. Omdat de pilot afgesloten is , houdt de werkgroep op te bestaan. Vraag is wie 
    houd er nu toezicht op hun activiteiten?  Monitoring moet onderzocht worden. Deze moet bij 
    het Samenwerkingsverband blijven. Een voorstel is om deze dames ieder bij een van de Lbg 
    vergaderingen aanwezig te laten zijn voor kortere of langere tijd. En er zijn nog duidelijk 
    verbeterpunten als niet alles samen doen. Meer zichtbaar en proactief zijn. Els gaat volgend
     jaar met pensioen. De sollicitatieprocedure ligt in de handen van de Samenwerkingsverband.  
    een eindverslag volt nog. 
    Myriam geeft aan dat de samenwerking rond het zorgcentrum goed verloopt. Ded  
    coördinatie daarvan is door haar overgedragen aan Elise Nillesen. 

6. Financiën : enquête gemeente over financiën / jaarcijfers 2020 (bijlagen van 7 februari) 
    Peter doet nog een keer de kascie. en zoekt daar nog iemand bij…. 
 
En toen was het half negen en stopte de vergadering voor een plechtigheid. Ad werd door de burgemeester in 
het zonnetje gezet en ont ving de zilveren draagspeld van de gemeente 
Wijchen..  

 

 

 

 


