
 

verslag Lbg vergadering op 4 juli 2022 om 19.00 uur in De Zandloper. 
aanwezig  alle leden en als gast Toon Janssen 

 

onderwerp verslag taak 

opening en 
verwelkoming 

• De vergadering start na de met een weergave van alle 
activiteiten die ondernomen zijn om onze zorgen over de 
plannen van Leisurelands en Mojo met betrekking tot de 
Groene Heuvels.  Er zijn gesprekken geweest met politieke 
partijen in Wijchen, met de gemeentebesturen van Wijchen 
en Beuningen en met de organisatoren. Er is overal 
welwillend geluisterd, maar de indruk is dat we ons vooral op  
Wijchen moeten richten, willen we iets bereiken. 
Om de mening van de inwoners van onze dorpen te 
onderzoeken, gaan we een huis-aan huis enquête 
rondbrengen. Op de site, Facebook en Instagram komt een  
digitale versie te staan.( Peter zoekt dat uit,) Voor eind juli 
moeten de antwoorden binnen zijn. Na verwerking worden ze 
gepresenteerd aan de betrokken partijen. 

• Geert Jan neemt nog contact op met de directeur van 
Leisurelands om een info bijeenkomst te organiseren voor de 
Lbg’s  (raadsleden?? 
Er zijn twee klachten via de mail bij ons binnengekomen. 

 

• De beide Lbg’s gaan akkoord met de eenmalige  aanschaf van 
sandwichborden (€ 250) ten behoeve van dorpsactiviteiten. 
Deze kunnen later opnieuw beplakt worden. 
Ook wordt akkoord gegaan met de € 500 per Lbg voor 
opstartkosten van het Driekernenfeest in september. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peter 
 
 
Geert Jan 

Mededelingen Er werd gevraagd naar de stand van zaken met betrekking tot de 
buurtwinkel. Peter neemt contact met Vincent op 

Peter 

Notulen 4 april • Per abuis niet in de bijlagen meegenomen. Het gedeelte over 
de Dop’s  hier nog een keer meegenomen. Daarin 
opgenomen is dat niet Elise Nillesen, maar de Dop’s de 
coördinatie van het zorgcentrum doen. 

 

• 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. 

 

• Op de vergadering van 4 juli is voorgesteld om de 
ondersteuners 2x per jaar per Lbg uit te nodigen. ze kunnen 
dan ieder bij de plaatselijke  Lbg verslag doen van hun 
activiteiten en plannen. Dit dus in tegenspraak met de 
afspraak vastgelegd op 4 april. Het besluit ligt nu bij het 
Samenwerkingsverband. 
  

• Myriam geeft aan dat de samenwerking rond het 
zorgcentrum goed verloopt. De coördinatie daarvan is door 
haar overgedragen aan de dorpsondersteuners. 

 

Financiën .Peter zoekt op korte termijn een tweede kascie. Lid en neemt dan contact 
op et Bas. 
We blijven lid van Stichting Kleine Kernen 

Peter 

Bebouwde kom en 
bushokje 

• De mogelijkheden voor de uitbreiding van de bebouwde kom 
moeten eerst verder onderzocht worden op consequenties. 

• We zien geen mogelijkheden voor een bushokje in het 
dorpscentrum. Wel voor de verplaatsing van de 
invalidenopstapplaats van de Dorpsstraat (noordzijde) naar 
de Dorpsstraat tegenover het elektriciteitshuisje 

 

Culturele agenda De geplande activiteiten gaan door alleen niet bij de Motorcross  

Voortgang project 
gemeenschappelijke 
voorzieningen / 
Samenwerkingsverband 

• Er begint langzamerhand een idee (behoefte? Noodzaak?) te 
ontstaan om tot een grotere samenwerking te komen bij de 
sportverenigingen op Schaarweide. Ook tot meer verbreding 
van activiteiten. 

• De Zandloper heeft een begin gemaakt met de verbouwing. 

• Er wordt gewerkt aan een beweegroute waarin ook de 
opgestelde fitness apparatuur op Schaarweide betrokken 
gaat worden. 

 

 

Projecten • Mijn Wijkplan is gestopt. Ad blijft in contact om te bekijken 
welke mogelijkheden er verder zijn. 
Het college zou een besluit gaan nemen over Kerkenweide. 
Onze zorg over de ontsluiting via de Veldsestraat blijft 
bestaan. Ad nodigt Twan van Bronckhorst uit voor overleg.. 

• Wij gaan niet actief bijdragen aan Levend Landschap. Als er in 
het dorp initiatieven zijn  zullen we deze doorverwijzen naar 
hen. Verwijs hen ook naar Op de Hoogte. 

 

 
 
Ad 
 
 
 
Henk 

Duurzaamheid Geslaagd wat betreft het aantal vrijwilligers. Complimenten aan Alwies en 
Bennie De werkgroep Energietransitie neemt de draad weer op. 

 

. LBG intern. Door het vertrek van Myriam en de wens van Belinda is het zoeken naar 
nieuwe vrouwelijke leden. Een daarvan zou de Brede School moeten 
vertegenwoordigen. Er gaat een uitnodiging van Eva Janssen. Andere 
mogelijke kandidaten zullen gevraagd worden 

 
Henk 



DTRH • Geslaagd wat betreft het aantal vrijwilligers. Complimenten 
aan Alwies en Bennie 

• .Vraag van Ad over een financiële vergoeding voor de LBG. Komt 
volgende vergadering terug. Zie ook de mail van 6 juli met 
archiefstukken hierover 

 

Afscheid van Myriam De betrokkenheid en inbreng van Myriam bij het dorp blijkt bij zowel de 
Lbg als bij vele andere clubs en organisaties. Wij zullen haar na 14 jaar 
zeker gaan missen. Met vriendelijke woorden en een mooie bos bloemen 
nemen we afscheid van haar. 

 

 Volgende vergadering is op 19 september met een kennismakingsgesprek 
met de wethouder Twan van Bronckhorst. Ook de Lbg Hernen-Leur zal 
hierbij aanwezig zijn. 
Peter zal mogelijk niet altijd aanwezig kunnen zijn i.v.m. een nieuwe baan. 

 

 

Agendapunten 19 sept. Relatie Dop’s Lbg’s 
Resultaten enquête  
Financiën en DTRH 
Bemensing Lbg 

 

 

 


