Dorpsnieuws
Waarde
Beste inwoners van Waarde,
De laatste nieuwsbrief die u van de Dorpsraad Waarde kreeg, was van
november 2020, ruim een jaar geleden dus. In 2021 hebben we door de
corona-omstandigheden slechts één keer kunnen vergaderen. Deze
nieuwsbrief is o.a. gericht op het thema VERKIEZINGEN. Daarnaast willen
we nog enkele andere berichten met u delen en zijn we in gesprek geweest
met de man achter de schermen van de Dorps-Apps.

De Dorpsraad vraagt de politieke partijen, die deze nieuwsbrief ook krijgen,
aandacht voor de volgende punten:
1. Bouwkavels Dorpszicht fase 2. Gemeente, wacht niet met het uitgeven
van kavels tot alle nieuw te bouwen woningen in Annahof (achter
Groene Kruisstraat 1 a/b/c) verkocht zijn. Start nu met de ontwikkeling
van dit mooie stuk tussen Coolhofflaan en Kaaipad. Veel senioren willen
kleiner gaan wonen en jongeren zoeken een betaalbare woning in hun
eigen dorp
.
2. Westveerpolder. Veel mensen maken vaak een wandeling langs de
zeedijk en door de Westveerpolder. Tussen de trap dijkopwaarts en de
Puthoekseweg is men een tijd geleden met graafwerkzaamheden
begonnen voor een bouwplan. Nu ligt het al maanden stil. Wat gaat hier
komen? Hierover is de Dorpsraad in gesprek met de gemeente.
3. Nieuwe school. Volgens de huidige plannen van de gemeente is Waarde
als eerste aan de beurt voor nieuwbouw van de basisschool. De
Dorpsraad is blij met deze ontwikkeling en gaat er vanuit dat dit project
zonder verdere vertraging kan worden uitgevoerd.
4. Haventje. Op initiatief van de Dorpsraad zijn er gesprekken met
gemeente, waterschap, provincie en anderen om, met name door het
opknappen van de kademuren, het haventje weer in goede staat te
brengen.
5. Mobiele bereikbaarheid. De ontvangst van de meeste mobiele
netwerken is in Waarde al jaren slecht. De Dorpsraad verzoekt de
gemeente actief mee te werken hierin verbetering te laten aanbrengen.
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Nieuws vanuit de Dorpsraad
Verdovende middelen
Handel in en gebruik van verdovende middelen blijft een punt van zorg in de Gemeente
Reimerswaal en ook in ons dorp. Wat een ellende brengt drugs teweeg in de samenleving en achter
de voordeur! De politie is u erkentelijk voor tips om drugshandel en -gebruik in te dammen: 09008844.
Waarde in beelden van toen
Enkele jaren geleden hebben we een dorpsavond georganiseerd waarbij beelden van Waarde in
vroeger tijden getoond zijn. Wat was dat mooi! Graag zouden we hieraan een vervolg geven. We
weten dat dit binnen de huidige omstandigheden niet lukt. Wel hopen we in de toekomst weer
zo’n avond te organiseren. Daarvoor hebben we uw hulp nodig! Heeft u filmbeelden of foto’s van
Waarde in vroeger jaren? U kunt hiervoor contact opnemen met Tona Verburg (tel. 501271). Ook
voor de jongere generaties is dit zeker waardevol!
Sociaal team
Het sociaal team bestaat uit een klein groepje met dorpsbewoners en professionals (die in de kern
werken) die meedenken en activiteiten organiseren in het sociaal kader. In het afgelopen jaar zijn
er enkele activiteiten georganiseerd:
• Er is meegedaan aan de NLdoet actie in mei. We zien terug op een heel gezellige en geslaagde
dag! Jong en oud ging aan de slag met het tuinonderhoud van een oudere dorpsgenoot, het
prikken van afval in en rondom het dorp, het verwijderen van onkruid in de straten, het ophalen
van grofvuil bij hen die hiervoor de mogelijkheden niet hadden. Dit gaf dankbaarheid bij de
hulpvragers en voldoening bij de vrijwilligers!
• In november hebben kinderen en volwassenen een klein geschenk gebracht aan ouderen en
alleenstaanden in ons dorp als gebaar dat er aan hen wordt gedacht.

‘

Het sociaal team is klein. Wat zou het superfijn zijn als het clubje met leden uitgebreid kan worden!
Ideeën, zorgen en aangedragen thema’s worden besproken, waar mogelijk aangepakt en er
worden activiteiten georganiseerd. Vind je het leuk om je in te zetten voor de leefbaarheid van
Waarde? Neem even contact op met Jan de Vlieger (gemeentehuis, tel. 14-0113) of met Chris
Mijnders (tel. 502055).
Reanimatiecursus
Wanneer het weer mogelijk is, willen we u in de gelegenheid stellen
een
reanimatiecursus te volgen. Deze zal gehouden worden op de
woensdagavond in Dorpshuis MeerWaarde. Tijdsduur 2 avonden van
2 tot 2,5 uur. De kosten bedragen € 55,= incl. een consumptie. Cursus
kan doorgaan bij 6 deelnemers. Meerdere groepen op verschillende
data is mogelijk. Zodra het dorpshuis weer open mag, willen we de
cursus(sen) zo snel mogelijk inplannen. Graag opgeven bij Sandrina
(tel. 502804 of per mail pimvani@kpnplanet.nl)
Ommetje
Er wordt Reimerswaal breed gewerkt aan wandelpaden in en om de
dorpen. Enkele Waardenaars zijn hier druk mee bezig geweest. We
hopen er snel meer van te horen.
Tot slot
Graag zien wij u in het Dorpshuis bij de gemeenteraadsverkiezingen!
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Leon de Bat, de man achter de schermen van de Dorps-Apps

Leon de Bat, wie kent hem niet? Misschien wanneer u nog maar relatief kort in Waarde woont dat het u
niets zegt, maar dan is dit tegelijkertijd een mooie kennismaking. Het overgrote deel van onze
dorpsbewoners zal Leon als geboren en getogen Waardenaar zeker kennen. We hadden een gesprekje
met hem over het beheer van de app groepen die ons dorp rijk is en hoe hij het wonen in Waarde
beleeft.
Zes jaar geleden heeft Leon de beheerdersfunctie, wat toen nog de Buurtpreventie app heette, op zich
genomen. Het ontstaan van de Buurtpreventie app dateert van verschillende jaren daarvoor. Na een
inbraak in het dorp is deze app door en voor bewoners in het leven geroepen.
Sinds bijna twee jaar is de app nu opgesplitst in de Dorps-App-Waarde en de Buurtpreventie-Waarde. De
Buurtpreventie-app is er uitsluitend voor preventieve zaken zoals een vermissing, een calamiteit of een
andere noodsituatie. De Dorps-App-Waarde is er voor verloren of gevonden huisdieren/voorwerpen, een
tip, vraag of het plaatsen van een activiteit die betrekking heeft op ons dorp. Dit alles met als doel om
elkaar te helpen en de leefbaarheid van Waarde te verbeteren. Naast Leon zijn ook Margriet
Nieuwenhuijse en Marc Brouwer beheerders.
Als beheerder heb je een belangrijke rol om communicatie in goede banen te leiden. Dit is niet altijd
makkelijk. Integendeel, soms moet je impopulaire besluiten nemen en heb je met vele meningen en
inzichten te maken. Ondanks dat zet Leon zich hier al jaren belangeloos voor in. Wat beweegt hem
hiertoe? ‘Ik wil me inzetten voor het dorp’, aldus Leon. ‘Het is fijn om zo elkaar te kunnen helpen. Er zijn
dingen, die door de inzet van de app snel opgelost zijn, dat is gewoon heel mooi.’
Al lijkt het beheer van zo’n app weinig voor te stellen, achter de schermen (achter het schermpje…) vraagt
het soms toch de nodige stuurmanskunsten. ‘Je wilt het gebruik van de app voor iedereen leuk en
functioneel houden. Bij een oproep of vraag is het bijvoorbeeld fijn dat reacties privé naar degene die het
bericht heeft geplaatst, worden gestuurd. Dan worden daar niet alle deelnemers mee lastig gevallen.’
Hoe is het beheer te combineren met je werk? ‘Het is gelukkig geen dagtaak. Vanwege mijn huidige werk
heb ik niet de mogelijkheid om altijd snel te kunnen reageren. Eerder was ik vrachtwagenchauffeur met
lange dagen, waardoor ik tussendoor wel eens tijd had. Nu in mijn nieuwe functie als rij-instructeur is dat
lastiger.’
Leon, een echte Waerdenaer, ervaart Waarde als een fijn dorp met een aangename sfeer. Het sociaal zijn
naar elkaar en de gastvrijheid zijn mooie elementen binnen dit dorp. ‘Alleen de mogelijkheden om als
jongere in Waarde te blijven wonen zijn klein. Persoonlijk vind ik het erg jammer dat mensen in ons dorp
huizen opkopen en flink duur verhuren voor o.a. arbeidsmigranten. Geboren en getogen Waerdenaers
lopen zo huizen mis en verhuizen nu naar omliggende dorpen.’
Hij bemerkt, ten opzichte van zijn jeugdjaren, dat Waarde in de loop van de jaren een grotere
aantrekkingskracht heeft gekregen ook op mensen van buiten Waarde; meer mensen van buiten Waarde
zijn in het dorp komen wonen. Maar zo hij vroeger de gemoedelijkheid onder elkaar heeft ervaren, ervaart
hij die nog steeds.
OPROEP! Met dit stukje willen we van de gelegenheid gebruik maken om een korte oproep te doen aan
deelnemers van de apps. Helaas zijn whatsappgroepen gelimiteerd aan een maximum van 256
deelnemers. De Buurtpreventie-app zit momenteel vol, waardoor nieuwe bewoners niet toegevoegd
kunnen worden. Ook de Dorps-App zit bijna aan het maximum aantal deelnemers. Hierbij de oproep… Zit u
met meerdere mensen uit uw huisgezin in één of beide appgroep(en)? Maak ruimte voor een ander
(nieuw) gezin/bewoner in ons dorp! Zo kunnen de apps voor iedereen toegankelijk blijven!
Wilt u toegevoegd worden in de Dorps-App-Waarde en/of Buurtpreventie-Waarde? Dan kunt u een appje
sturen naar Leon, tel.nr 06-22 51 17 41.

DHL Servicepunt Waarde
Havenstraat 3
Voor het versturen en ophalen
van pakketten en
brengen van retouren.

Verzend je pakketje vanaf € 3,95
Maak zelf een label aan op www.dhlforyou.nl
Of bij ons aan de deur (+ € 1,-)

Open op maandag t/m vrijdag 16:00 – 21:00 uur
Zaterdag en zondag gesloten

Uw advertentie in de volgende nieuwsbrief? Neem dan contact op met
dorpsraadwaarde@kliksafe.nl

