Kort verslag van de bestuursvergadering
Datum: 18 maart 2021
Locatie: videobellen i.v.m. corona
Het bestuur van het Dorpsinitiatief vergadert elk kwartaal. De werkgroepen vergaderen zo
vaak als nodig en minimaal eenmaal per kwartaal.
Bestuurszaken
•

•

•

•

•

Om nog beter te laten zien waar het Dorpsinitiatief mee bezig is heeft de vergadering
besloten om vanaf nu een kort verslag te publiceren. Dit zal te lezen zijn op onze site en
in het publicatiehokje bij De Drie Snoecken.
Binnenkomende mails werden tot nu z.s.m. doorgestuurd naar de voorzitter van de
betrokken werkgroep. Om de vaart erin te houden zal dat vanaf nu naar alle leden van
de werkgroep gestuurd worden. Wij hopen dat specifieke vragen dan nog sneller
opgepakt gaan worden. Iedere binnenkomende mail zal door de secretaris aan de
afzender worden bevestigd .
De stichting zal een subsidie van de gemeente ontvangen van € 1000,- om eventueel te
maken kosten op te vangen. De jaarlijkse subsidie is bedoeld om de stichting draaiend te
houden en geeft aan dat de gemeente organisaties als het Dorpsinitiatief graag op weg
helpt.
De gemeente VHL legt zich neer bij de uitspraak van de rechter in de Niemans zaak en
heeft bedacht hoe zij de vergoeding aan Niemans gaat betalen.
De komende tijd zal duidelijk moeten worden wat de gevolgen zijn voor de initiatieven in
Lexmond en de andere kernen.
Vanuit de vergadering kwam de vraag “hoe zit het met de nieuwe windmolens bij
Lexmond?”. Wij kunnen hier nog niet veel over zeggen, omdat er nu alleen een eerste
uitleg is gegeven. Wij zullen de ontwikkelingen volgen.

Werkgroepen
Werkgroep 1 - Jeugd, ouderen en recreatie
•

•

De werkgroep is vanaf het begin druk geweest met “het strandje”. De eerste
veranderingen zijn zichtbaar en er zit nog meer in de planning. Aankomende zomer zal
een ieder kunnen zien wat hier allemaal is gebeurd.
De werkgroep is in overleg over de mogelijkheden om de bankjes bij wandelroutes rond
Lexmond te vernieuwen waar nodig, of nieuwe bankjes te plaatsen.

•

•

•

Vanuit het jongerenwerk is er contact geweest over de Jongeren Ontmoetings Plek. Het
Dorpsinitiatief zal via de bewoners betrokken blijven. De uitvoering blijft bij de
initiatiefnemers en het jongerenwerk.
Verder heeft werkgroep contact met de huisartsenpraktijk/apotheek over de
opstartproblemen die de Lexmonders ervaren. Vanuit het dorp bereiken ons best veel
klachten hierover.
Vanuit de stichting achter het “Eigen Gebouwtje” is een mail gekomen met de vraag of er
onder andere extra aandacht gegeven kan worden aan de mogelijkheden van deze
locatie De werkgroep zal nog eens navragen of en hoe we kunnen helpen met
publiciteit.

Werkgroep 2 - Wonen, Werken en Infrastructuur
De werkgroep is erg druk met diverse plannen, i.o.m. de gemeente:
•

•

Er zijn diverse mails binnengekomen over het voorstel van de gemeente voor de
herinrichting van de Dorpsstraat ter vergroting van de verkeersveiligheid. Het
Dorpsinitiatief heeft het voorstel gedeeld met de buurtverenigingen van de Kom Lekdijk
en de Dorpsstraat/De Laak en gepubliceerd op Facebook. Veel betrokkenen maken zich
zorgen over een deel van de plannen van de gemeente. De betrokken werkgroep
verzamelt de reacties en komt met een reactie naar de gemeente.
Hoe kunnen er meer woningen komen (woonvisie) en de plattegrond met speerpunten
die voor Lexmond van belang kunnen zijn.

Werkgroep 3 - Sport en voorzieningen:
•
•

De werkgroep is betrokken bij het plan voor een grotere sportzaal in Lexmond en heeft
daarover contact met de gemeente.
Daarnaast is het idee om het evenemententerrein te verharden bij deze werkgroep
ondergebracht.

Werkgroep 4 - Lexmondse identiteit
•

De werkgroep is nog niet heel lang actief en is eenmaal bijeen geweest. Hier is een
enquête uit voort gekomen, waar helaas erg weinig respons op kwam. Er zijn wel goede
ideeën om het dorp te promoten.

Tot slot
Het volgende overleg is gepland op 17 juni.

Het Dorpsinitiatief staat altijd open voor suggesties vanuit de dorpsbewoners.

