NOTULEN LBG BALGOY D.D. 1 MAART 2012

Aanwezig: Geert Klaassen, Rose Stevens (voorzitter), Hanneke Peters
(notulen), Marianne Timmermans, Ton de Valk, Wilma Willems en
namens de gemeente Marion van Waayenburg

1.
Opening/aanpassen agenda
Als punt 9a wordt het punt “Communicatie” toegevoegd aan de agenda.
De thema’s van LBG en DOP worden in elkaar geschoven. Hiermee wordt het thema
“Voorzieningen” verdeeld over de overige thema’s en daarin geïntegreerd.

2.
Notulen d.d. 17 januari 2012 (door Hanneke)
Er zijn geen opmerkingen op de notulen, de notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3.
Binnengekomen post/mededelingen
Er is een binnengekomen stuk m.b.t. de woonvisie. Dit zal door Wilma behandeld
worden.
Wilma licht verder toe dat er met de gemeente een gesprek heeft plaatsgevonden
m.b.t. de financiën en wonen. Vanuit het DOP heeft er een overschrijding
plaatsgevonden van de financiën, welke verrekend zal worden met de
vergaderkosten van dit jaar.
Met betrekking tot bouwen heeft zij een gesprek gehad met Henry Elands
(projectleider bouwen) en Nicoline Beck van de gemeente. Het doel is dat er binnen
een paar jaar in Balgoy gebouwd wordt.

4.
Stand van zaken DOP
Het DOP (de uitwerkgroepen) is nu opgegaan in de Stichting Leefbaar Balgoy.
Mensen kunnen zich nog verkiesbaar stellen. Dit zal via het DIOSA-blad en de site
www.balgoy.nl kenbaar gemaakt worden.
Leden van het bestuur van Stichting Leefbaar Balgoy zijn tevens voorzitter van de
uitwerkgroepen:
Tot op heden hebben de volgende leden zich aangemeld:
Bij de uitwerkgroep Onderwijs, recreatie en sport:
Rose Stevens (voorzitter, tevens voorzitter Stichting Leefbaar Balgoy);
Bij de uitwerkgroep verkeer:
Marianne Timmermans (voorzitter), Ton de Valk (lid en tevens penningmeester
Stichting Leefbaar Balgoy), Lard Klaassen (lid), Bart Peters (lid);
Bij de uitwerkgroep bedrijvigheid:
Marianne Timmermans (voorzitter), Geert Klaassen (voorzitter), Geert Segers;
Bij de uitwerkgroep Communicatie & PR:
Hanneke Peters (voorzitter, tevens secretaris Stichting Leefbaar Balgoy);
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Bij de uitwerkgroep wonen:
Wilma Willems (voorzitter en tevens vice-voorzitter Stichting Leefbaar Balgoy);
Theo Overman (lid), Henk Walraven (lid) en Annie Peters (lid).
Bij de uitwerkgroep groen:
Theun Peters (lid).
Wilma geeft aan met de gemeente te hebben gebeld i.v.m. de weggehaalde
wegmarkering.

5.
DOP en Stichting Leefbaar Balgoy (vanaf nu: SLB) samen verder
Op 2 maart a.s. wordt de akte gepasseerd. Inwoners worden in de gelegenheid
gesteld om zich kandidaat te stellen. De nieuwe naam van de stichting is Stichting
Leefbaar Balgoy (bij deze: SLB).
Het project ‘kermis’ is reeds in gang gezet, licht Rose toe. De carnavalsvereniging
wordt hier actief bij betrokken.

6.
Stand van zaken riolering en bereikbaarheid tijdens werkzaamheden
De firma Postma is aan het graven gegaan. Begin april (waarschijnlijk na Pasen) zal
de weg worden afgesloten. Geert informeert bij de firma Postma of bekend is hoe
lang het ongeveer zal duren.

7.
Checklist LBG/bespreken statuten/huishoudelijk reglement
De statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangepast.

8.
Werkzaamheden Maasoever/ijsbaan en veerstoep
De werkzaamheden zijn hervat en de ijsbaan is in de afgelopen vorstperiode reeds
gebruikt.

9.
Samenwerking Maasheggengroep/agrariërs
Rose is bij de vergadering geweest, waarbij gemeente, Maasheggengroep, agrariërs
en Staatsbosbeheer vertegenwoordigd waren. Met name het gebrek aan
communicatie (miscommunicatie) is een punt, waardoor een en ander mis is gegaan.
Goed met elkaar communiceren is hier een manco geweest. De meidoorn, welke in
de heggen verwerkt is (en wat niet zou gebeuren) is voor de fruittelers onverteerbaar.
Met betrekking tot de struinroutes voelden de agrariërs zich te weinig gehoord. De
uitwerkgroep groen neemt contact op met de agrariërs en de Maasheggengroep
(gemeente).

9a.
Communicatie
Wilma schrijft een stukje om te publiceren in het DIOSA-blad.
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Marianne heeft contact gehad met de LBG Niftrik. Voorlopig zal zij per mail contact
houden met Niftrik, zodat men elkaar op de hoogte kan houden van wat er in beide
dorpen speelt.
Zij heeft hieruit begrepen dat Rijkswaterstaat poortjes geeft bij omheiningen in de
Loonse Waard in Niftrik en Marianne neemt contact op met Rijkswaterstaat om te
vragen of dit ook een mogelijkheid is voor Balgoy.
Met betrekking tot de zwerfvuilopruimactie geeft Marianne aan weinig respons op
haar berichtje in het DIOSA-blad te hebben gehad. Zij zal nogmaals een oproep in
het DIOSA-blad zetten en hoopt hiervoor op meer respons.

10.
Wat verder ter tafel komt
Wilma geeft aan dat er op donderdag 24 mei a.s. ’s avonds een overleg is met de
gemeente (stuurgroep DOP en ambtenaren).
Dit zal tevens vermeld worden in de agenda van 13 april a.s.
Marion geeft aan opnieuw aanwezig te zullen zijn bij de vergadering van
11 december a.s. Wanneer contact met de gemeente gewenst is, kan dit via haar
geregeld worden. Zij is telefonisch bereikbaar op nummer: 024 – 64922 33
(gemeente) of mobiel: 06 – 489 465 48.
Naar aanleiding van de actiepuntenlijst, licht Marion toe dat de jaarplanning van de
Veilige Wijkteams voor het buitengebied nog in wording is (deze actie blijft dus
staan).
De regels van de JOP Batenburg heeft zij als voorbeeld meegenomen, deze stuur ik
bij deze notulen dan ook mee als apart blad. Dit punt kan dus van de lijst gehaald
worden.
Ton vraagt Rico nog naar het logboek voor de natuurlijke speeltuin (dit punt blijft dus
staan).

ACTIEPUNTENLIJST
Te ondernemen actie
Navragen wat de jaarplanning is van de Veilige Wijkteams
voor het buitengebied
Logboek voor de natuurlijke speeltuin opvragen bij Rico
Ariëns
Regels JOP Batenburg toevoegen aan notulen
Bij fa. Postma navragen hoe lang de weg afgesloten zal zijn
m.b.t. de riolering
Notulen 17-01-2012 op de site publiceren
Vergadering met stuurgroep 24-05-2012 op agenda
13-04-2012 zetten
Up-to-date telefoonlijst met alle nummers en (mail)adressen
(DOP en LBG) mailen naar Marion v. Waaijenburg

Door wie
Marion van
Waaijenburg
Ton de Valk
Hanneke Peters
Geert Klaassen
Hanneke Peters
Hanneke Peters
Hanneke Peters
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Regels JOP:
-

geen extreme geluidsoverlast voor 22.00 uur;

-

na 22.00 uur helemaal geen geluidsoverlast
meer;

-

geen alcoholgebruik in het openbaar, dus ook
niet op de ontmoetingsplaats (JOP);

-

er wordt niet gedeald bij de JOP en er worden
geen harddrugs gebruikt;

-

afval moet in de geplaatste afvalbak gedeponeerd
worden;

-

er mag bij de JOP niet gecrost worden met:
brommers, scooters, motoren en auto’s;

-

in het geval van structurele overlast wordt de JOP
weer verwijderd.
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