Kort verslag van de bestuursvergadering
Datum: 10 juni 2021
Locatie:
Het bestuur van het Dorpsinitiatief vergadert elk kwartaal. De werkgroepen vergaderen zo
vaak als nodig en minimaal eenmaal per kwartaal.
Bestuurszaken
•

•

•

•

•

De jaarlijkse subsidie van de gemeente is ontvangen. Deze is bedoeld om de stichting
draaiend te houden en geeft aan dat de gemeente organisaties als het Dorpsinitiatief
graag op weg helpt.
Op 1 juli is de wet WBTR ingegaan. Omdat 1) onze stichting nog geen jaar bestaat en de
notaris al wist van de komst van deze wet bij opstellen van de oprichtingsakte en 2) onze
tegoeden minder dan 1.000 euro zijn, doen we hier nu verder niets mee.
In heel Vijfheerenlanden konden bewoners hete hangijzers bespreken met de
wethouders onder de naam “Vertel het je wethouder”. In Lexmond heeft o.a. het
Dorpsinitiatief eerder al overleg gehad met de wethouder voor Lexmond en de
wijkambassadeur.
De mogelijke komst van windmolens in Lexmond is besproken. Een onderwerp dat speelt
bij de Lexmonders. De optie om voor de windmolens een aparte werkgroep op te zetten
is besproken. Na de vergadering is in vervolgoverleg besloten dat niet te doen, want
binnen het Dorpsinitiatief is er niemand die dat kan/wil trekken. Daarom blijft het
onderwerp bij de werkgroep wonen, werken en infrastructuur.
Nu de corona maatregelen langzaam verdwijnen gaan we kijken naar de mogelijkheid om
een bijeenkomst te organiseren waarin alle Lexmonders fysiek (bijvoorbeeld in een zaal)
kennis kunnen maken met het Dorpsinitiatief. De Lexmonders kunnen dan ook hun
mening geven over wat zij belangrijk vinden voor Lexmond.

Werkgroepen
Werkgroep 1 - Jeugd, ouderen en recreatie
•
•

Met de komst van de nieuwe apotheek is de situatie niet beter geworden. De werkgroep
heeft weer overleg gehad met de huisartsenpraktijk en blijft meekijken hoe het gaat.
Het Dorpsinitiatief heeft een overeenkomst getekend met het Zuid Hollands Landschap
waarin geregeld is dat onder voorwaarden het gras bij het Strandje van Lexmond in de
zomer gemaaid mag worden.

•

Bij het strandje zijn weer wat kleine aanpassingen gedaan:
o Er is een fietsenstalling geplaats. Een succes, de stalling bleek al snel te klein bij
warm weer.
o Bij het twee/achterste strandje staat nu een bankje.
o Er wordt nog gekeken of het mogelijk is een picknick tafel te plaatsen aan de Lek
bij het parkeerterrein.
o Helaas is er ook alweer last van vandalisme.

Werkgroep 2 - Wonen, Werken en Infrastructuur
•

•

•

De gemeente heeft een lange reactie gestuurd op de brief van de werkgroep over het
stilliggen van de woningbouw in Lexmond. Het meest kansrijke project bij de
Killesteijnstraat ligt nu stil omdat het bestaande riool de nieuwe huizen niet aan zou
kunnen. De gemeente moet daarvoor eerst aanpassingen doen en die kosten geld. Dat
geld lijkt er nu niet te zijn. De vertraging zit dus echt bij de gemeente. Het Dorpsinitiatief
gaat bekijken hoe we hier toch beweging in kunnen krijgen.
Uit de brief van de gemeente hebben we daarnaast geleerd dat het Dorpsinitiatief nog
niet alle initiatieven voor woningbouw in Lexmond kende. Zo zijn er ontwikkelaars die
nadenken over bouw locaties bij de kerk en richting de mogelijke randweg.
De werkgroep gaat ook het onderwerp windmolens oppakken. Hierover is inmiddels een
brief naar de B&W en de gemeenteraad gestuurd. Met de strekking: geen windmolens
en zeker niet in Lexmond. De brief is goed opgepikt door media als Het Kontakt en het
AD. Het Dorpsinitiatief heeft inmiddels ook contacten binnen Lexmond die meehelpen
voor dit onderwerp.
Het plan van de gemeente voor het aanpakken van de verkeersveiligheid is er gekomen
door de vasthoudendheid van enkele Lexmonders, buiten het Dorpsinitiatief. Heel goed!
Het Dorpsinitiatief heeft aangegeven het zebrapad te ondersteunen, maar het opofferen
van parkeerplaatsen op de Kom Lekdijk richting Vianen af te wijzen. De gemeente ons
nog niet laten weten wat de nu definitieve plannen voor de Kom Lekdijk worden. Het
zebrapad is inmiddels wel gemaakt.

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. Met de Niemans uitspraak wordt dit een traject dat
even kan gaan duren..
Het idee om het evenemententerrein te verharden is de laatste maanden besproken met
de Sportstichting, de Oranjevereniging en de Potlooienparty. Iedereen ziet daar de
voordelen van in. Enerzijds als extra parkeerplek voor als de normale parkeerplaats vol is

en anderzijds is er met verharding minder overlast door de regen bij bijvoorbeeld de
feestweek en de potlooienparty. We gaan onderzoeken of verharding als
bewonersinitiatief gerealiseerd kan worden.
Werkgroep 4 - Lexmondse identiteit
•

•

Astrid Rollman heeft aangegeven wegens privé omstandigheden haar taken voor het
Dorpsinitiatief voor langere tijd neer te moeten leggen. Zij heeft Evelien van Emmerik
bereid gevonden haar taak als voorzitter van de werkgroep 4 over te nemen.
De werkgroep zoekt nog een beetje naar de manier waarop zij Lexmond en het
Dorpsinitiatief het beste kunnen helpen.

Tot slot
Het volgende bestuursoverleg is gepland op 16 september.

Het Dorpsinitiatief staat altijd open voor suggesties vanuit de dorpsbewoners.

