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Nieuwsbrief 6
Beste inwoners van Waarde,
Een samenleving die geen samenleving meer is… Dat gevoel hebben we
gekregen sinds de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus op 15 maart
van kracht werden. In het ene huis op ons dorp leeft iemand in zijn of haar
isolement en wordt het wereldje kleiner. In het andere huis krijgt een moeder
er een dagtaak bij om naast haar normale werk kinderen te begeleiden,
terwijl er zoveel andere mensen en zaken óók om aandacht vragen…
Bezoekjes aan onze geliefden: ineens kan het niet meer. Wat is onze wereld
anders geworden!
Terwijl dit alles ons leven beheerst, brengt de Dorpsraad u op de hoogte van
enkele zaken.

Speerpunt Dorpsraad
De Dorpsraad maakt zich er sterk voor dat er huizen mogen worden
gebouwd aan de oostzijde van het dorp, nl. Dorpszicht fase II.
Deze grond, begrensd door het schelpenpad en de Coolhofflaan, is
eigendom van de gemeente. In het halfjaarlijks overleg, dat de wethouder
en enkele ambtenaren met ons heeft, hebben wij wederom gevraagd de
bestemming te wijzigen en bouwkavels uit te geven.
Senioren, maar ook jongeren, zouden graag willen bouwen, zo horen wij
regelmatig. Hoewel daar dus nu nog geen grond met woonbestemming is, is
het raadzaam daar de gemeente wel van in kennis te stellen...
De woningbehoefte wordt dan voor de gemeente duidelijk!

Dodenherdenking 4 mei
In meerdere dorpen in de Gemeente Reimerswaal is dit jaar een
aangepaste dodenherdenking, met inachtneming van de corona-regels.
Informatie hierover komt in het Advertentieblad.

Woonvisie Reimerswaal
Dinsdag 4 februari hebben de voorzitter en secretaris van de Dorpsraad de raadsvergadering van
de Gemeente Reimerswaal bijgewoond en gebruikgemaakt van het recht op inspraak. We hebben
gewezen op het tekort aan bouwlocaties in Waarde. In de nieuwe Gemeentelijke Woonvisie
verwachten wij uitgifte van bouwkavels in Dorpszicht fase II, dus het weiland achter de
Coolhofflaan, dat nu nog geen bouwbestemming heeft. We hebben benadrukt dat er nu te weinig
doorstroming in woningen is. Voor ouderen, die nu “te groot” naar hun zin wonen en op Waarde
willen blijven, zijn te weinig geschikte woningen, laat staan mogelijkheden voor nieuwbouw.
Het laatste punt werd onderstreept door een artikel in de PZC van 6 februari, waarin naast onze
voorzitter, Kees Goud, ook twee oudere inwoners hun zegje deden. Hopelijk biedt de gewenste
doorstroming straks kansen voor gezinnen én voor starters op de woningmarkt.

Ontwikkeling Annahof
De grond achter Groene Kruistraat 1a, 1b en 1c is recent aangekocht door Bouwbedrijf Schrijver
uit ’s-Gravenpolder. Dit bedrijf is in overleg met de gemeente Reimerswaal over een haalbaar
plan. Schrijver heeft ons laten weten dat er waarschijnlijk 4 levensloopbestendige woningen
komen en 4 twee-onder-één-kapwoningen. Indien er met de gemeente op korte termijn een plan
kan worden afgestemd, wil Schrijver dit plan voortvarend oppakken. De planning is om nog voor
de bouwvakantie bouwvergunning aan te vragen, zodat er mogelijk eind 2020/begin 2021 gestart
kan worden met de bouw. Zijn er vanuit het dorp mensen die interesse hebben of ideeën willen
delen: mail Landré Schrijver (alschrijver@bouwbedrijfschrijver.nl). De Dorpsraad is blij met
deze ontwikkeling en ziet uit naar een mooie invulling van deze locatie.

Bouwgrond
De laatste vrije bouwkavel aan de Coolhofflaan is gereserveerd. Onderhandelingen van de
toekomstige koper met de gemeente zijn in een vergevorderd stadium.

Winkel
De Dorpsraad zit niet stil als het gaat om behoud van de Buurtsuper. Wij vinden dit erg
belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. In overleg met Ad en Hannah Krijger heeft de
Werkgroep Winkel (Joost Nieuwenhuijse en Lenny Staal) enkele gesprekken gehad met derden
over voortzetting. Door de coronacrisis is de Werkgroep er nu niet actief mee bezig.

Bibliotheek
Het bibliotheekbeleid van Reimerswaal voorziet in een “Boek je Boek” afhaalpunt voor Waarde,
in de supermarkt van Waarde. Er wordt veel gebruik van gemaakt.
Daarnaast functioneert onze eigen bibliotheek prima. Wanneer MeerWaarde open is kunt u gratis
een boek uitzoeken. Wel wordt van u verwacht een boek in te leveren. In de foyer kunt u kiezen
uit ruim 500 boeken. In de opslagruimte is plaats voor nog eens 900 boeken. Deze worden
regelmatig gewisseld. Ook liggen er tijdschriften om te lezen.

Kern met Pit
Heb jij een idee voor Waarde wat een impuls of verbetering geeft aan ons dorp? In de periode
van 1 september tot en met 31 oktober kan er weer worden ingeschreven voor Kern met Pit waar
met deelname € 1000,- verkregen wordt. De voorwaarde is dat het aangemelde project binnen 1
jaar gerealiseerd kan worden. Voor verdere informatie zie de website: www.kernmetpit.nl

Filmpresentatie Waarde in vroegere jaren
In het najaar van 2018 is er een filmpresentatie geweest van Waarde in vroegere jaren. We
zouden het leuk vinden, mede gezien de positieve reacties, om hier een vervolg aan te geven. De
kwaliteit van het overige beeldmateriaal is vrij slecht en daarom deze oproep. Heeft u goed
beeldmateriaal van Waarde in vroegere jaren en mag dat gebruikt worden? Wij houden ons
aanbevolen! Hiervoor kunt u contact opnemen met Tona Verburg.

Buurt-whatsApp
Samenstelling Dorpsraad
Waarde:
Kees Goud (voorzitter)*
Joost Nieuwenhuijse
(secretaris)*
Frank Lobbezoo
(penningmeester)*

Er bestaat een buurt-whatsapp in ons dorp. Deze blijkt heel nuttig. De app
heeft al meer dan 200 deelnemers. Wilt u lid worden van de app? U kunt
contact opnemen met Leon de Bat, tel 06-22511741. Binnenkort zal de
huidige buurt-whatsapp uitsluitend bedoeld zijn voor preventie gericht op
calamiteiten en verdachte zaken. Daarnaast zal er een nieuwe dorpsapp
komen voor gevonden en verloren spullen/dieren, het delen van
activiteiten etc.

Sandrina van Iwaarden

WWW.Waarde.info

Cora Nagelkerke (notulist)

In deze brief hebben we u verwezen naar onze website “Waarde digitaal”.
Wij adviseren u deze regelmatig te bezoeken. U bent dan ook op de hoogte
wat er allemaal in Waarde speelt.
Er staat veel informatie over ons dorp, zowel actueel als geschiedenis.
Over historie, kerken, verenigingen, ondernemers en nog veel meer.
Op de agenda kunt u evenementen plaatsen. Het hele dorp is dan op de
hoogte wat er allemaal te doen is.
Alleen samen kunnen we de website van het dorp actueel houden, via de
website kunt u ook uw ideeën doorgeven.

Jopie van de Griek*
Tona Verburg*
Kees Duijnkerke
Lenny Staal
Marc Brouwer
Carla Boone

* De Dorpsraad vormt een
gezamenlijk bestuur met
Stichting Dorpshuis Waarde.

Klachten Gemeente
Wij worden regelmatig gebeld met klachten die direct door uzelf aan de
gemeente doorgegeven kunnen worden. Op de website van de gemeente
www.reimerswaal.nl vindt u onder Dienstverlening de rubriek Melden van
klachten. Daarnaast heeft de gemeente nog een app beschikbaar voor deze
meldingen, de app kunt u downloaden in de app store of Play store.
U kunt daar terecht voor het melden van klachten in de openbare ruimte
zoals losliggende stoeptegels, ophalen afval, verkeer, verlichting,
wateroverlast, verstoppingen en milieuklachten en nog veel meer.
Maak hier dan ook gebruik van. De klachten kunnen ook worden
doorgegeven op de site www.fixi.nl. De ervaringen met het afhandelen
van klachten zijn goed.
TENSLOTTE

De dorpsraad houdt u met
deze nieuwsbrief, via de
website, regelmatig op de
hoogte van de zaken die in
ons dorp spelen en waar de
dorpsraad in betrokken is.
De verspreiding via het
advertentieblad is eenmalig.
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De Tuinenroute gaat, zoals zoveel andere evenementen, dit jaar helaas
niet door. Ook de Aanschuiftafel staat in de pauzestand. We zien
allemaal uit naar het moment waarop maatregels kunnen worden
versoepeld of opgeheven: kinderen en jongeren die weer naar school
kunnen; zondagen waarop mensen weer naar de kerk kunnen; zonder
beperkingen ons werk weer kunnen doen, enzovoorts. Gelukkig kunnen
we op ons eigen dorp voor de boodschappen terecht, inclusief de
bezorgservice en de fruitstalletjes buiten het dorp helpen ons aan de
nodige vitaminen.
Hartelijke groet,
Dorpsraad Waarde
Voorzitter
Kees Goud
Tel. 0113-501500
aannbedr.cmgoud@hetnet.nl

Secretaris
Joost Nieuwenhuijse
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