Notulen slb vergadering 5-02-2013
Aanwezig: Wilma, Geert, Marianne, Ton en Rose.
Afwezig m.k.g Henk en Hanneke
1. Na openen van de vergadering, geen aanpassingen. Bij afwezigheid van Hanneke zal Rose
notuleren.
2. Notulen van vergadering 11-12-2012 zijn niet aanwezig. Rose zal Hanneke om notulen vragen.
De agendapunten van 11dec. worden nog even nagelopen aan de hand van aantekeningen.
3. Mededelingen:
Vergadering Maasheggengroep Balgoy bezocht door Geert
Gesproken over Heggen met onkruid. De heggen worden als belangrijk gezien, maar bermen
vol onkruid ontsieren het geheel. Voorstel:Bermen verzorgen in samenwerking met agrariërs.
Nu is het onderhoud : 1x per jaar een meter wegmaaien van de berm en later de gehele
berm maaien.
Actie: (Rose)
 Marion betrekken bij ontwikkeling groen.
 Met Lambert van Beusekom bellen over stand van zaken.
4. Evaluatie bezoek burgemeester.
Door miscommunicatie met de organisatie van het concert zijn berichten niet of onvolledig
doorgekomen. Daar door liep niet alles zoals gepland en zijn mensen geïrriteerd geraakt. Betere
communicatie is in de toekomst noodzakelijk.
De burgemeester heeft erg genoten van dit vooral informele bezoek.
5. Wonen
Voor de informatie over de Inloopavond zie verslag.
Er zijn belangstellenden voor de woonprojecten. Deze mensen zijn benaderd en over enkel
weken in februari , is er een bijeenkomst om verder te praten.
Hierna ontstaat een levendige discussie over leegstand in het dorp, bouwen en vergrijzing.
6. Bedrijvigheid
Op 8 april is een inloopavond gepland. Op dit moment zijn er 15 geïnteresseerde deelnemers,
hopelijk is er meer animo tegen die tijd.
Anita Bootsman heeft zich aangemeld als lid voor de werkgroep bedrijvigheid.
De werkgroep zoekt nog contact met groepen in de gemeente die hier al meer ervaring mee
hebben.
7. Verkeer,vervoer en infrastructuur
Er is een afspraak met de gemeente Wijchen gemaakt, dat er een tegelpad wordt gelegd van de
achterkant van de kerk naar het dorpshuis. Dit pad is wenselijk om mensen eenvoudig van de
kerk naar het dorpshuis te laten lopen en omgekeerd bv bij begrafenissen .Er wordt een
vergadering belegd door Lambert van Beusekom met alle betrokken partijen.
Verder zijn er op dit moment geen bijzonderheden.
8. Sport, onderwijs en recreatie.
Op dit moment geen bijzonderheden.
9. Groen,milieu en water
Maasoever:

Er is een klaphekje geplaatst. Marianne Timmermans heeft de sleutel zodat het toegankelijk is.
Alle nieuwe bakenbomen zijn weer vervangen door andere nieuwe bomen De reden daarvoor
is niet bekend.
Morgen 6 februari staat een vergadering met Staatsbosbeheer, pachter( H.Jansen) en SLB
gepland om duidelijke afspraken te maken en de verdere ontwikkeling te bespreken.
Ijsbaantje
Het ijsbaantje is in gebruik genomen . Er is volop geschaatst . Spontaan is verlichting,
vuurkorven en koek en sopie gekomen. Via facebook is deze informatie verspreid en er is erg
enthousiast op gereageerd door velen. Helaas bereik je niet alle inwoners via facebook.
Zwerfvuil
Wanneer het winterse weer verdwenen is , gaan de vrijwilligers er op uit om Balgoy te ontdoen
van zwerfvuil.
Verzoek aanplant van knotwilgen
Een bewoner uit de Houtsestraat heeft om aanplant van knotwilgen gevraagd. Dit verzoek
wordt door gespeeld naar Marion van gemeente Wijchen (Actie Rose)
10. Communicatie
De Nieuwsbrief is huis aan huis bezorgd en is goed ontvangen. De site www.balgoy.nl is
aangepast door Wilma in samenwerking met Thea de Valk.
Er is een vraag naar actuele e-mailadressen- en telefoonlijst. Deze lijst zal als bijlage bij de
notulen worden meegestuurd
De vergaderdata moeten worden vastgelegd bij het dorpshuis. (actie Rose)
Bij uitnodiging volgende vergadering ,20 maart 2013, tevens vermelden dat alle
werkgroepleden op alle vergaderingen welkom zijn.
11. Stand van zaken riolering
Er is geen mededeling van de gemeente Wijchen. Heel vaak worden er werkzaamheden
uitgevoerd door bedrijf Modderkolk.
Geert gaat bij gemeente informeren.
12. Rondvraag
Geert: JOP wat gaat daar mee gebeuren?
Dit wordt opgeknapt op eenvoudige manier in samenwerking met de jeugd.(actie Marianne en
Ton)
Marianne: Mag ik het logo, de skyline van Balgoy, gebruiken voor bedrijf met enkele
veranderingen?
Antwoord: geen bezwaar.
Sluiting vergadering 22.30 uur

