
 

 
Kort verslag van de bestuursvergadering 
Datum: 16 december 2021 

 

 

Het bestuur van het Dorpsinitiatief vergadert elk kwartaal. De werkgroepen vergaderen zo 
vaak als nodig en minimaal eenmaal per kwartaal. 

Bestuurszaken 

 De voorzitter heeft bij de start van het Dorpsinitiatief aangegeven deze rol tijdelijk in te 
willen vullen. De voorzitter heeft bevestigd zijn taken per 1 januari 2022 neer te leggen. 
Mocht u na het lezen denken dat die voorzittersrol wat voor u is? Neem dan contact met 
ons op voor een goed gesprek. 

 Er is voor het jaar 2022 een aanvraag om subsidie ingediend bij de gemeente.  
 (blijft on hold) 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 

 Het onderwerp Apotheek Lexmond is afgerond. Het Dorpsinitiatief heeft hierin gedaan 
wat zij kon en de belangen vanuit het dorp daarin behartigd.  In Het Kontakt is er een 
artikel over de Apotheek verschenen. 

 De werkgroep wil jeugd werven die betrokken willen zijn bij het Dorpsinitatief. Zeker ook 
nu voor het Politiek Café wat in februari door het Dorpsinitiatief wordt georganiseerd. 
Het is goed als daar ook jongeren bij aanwezig zijn. 

 Gaat onderzoeken waar in Lexmond er een inloop voor ouderen georganiseerd kan 
worden, gewoon voor een bak koffie en praat. 

Werkgroep 2 - Wonen, Werken en Infrastructuur 

Windmolens: 

 Er zijn flyers huis aan huis verspreid. Hier is goed op gereageerd.   
 Er is een gesprek geweest tussen het dagelijks bestuur en Windturbine Vrij waarbij is 

gesteld dat het Dorpsinitiatief de groep Windturbine Vrij wel faciliteert maar dat 
deze los moet worden gezien van het Dorpsinitiatief. Ondank alle berichten in de 



media lijkt het er toch sterk op dat de gemeente gewoon verder gaat met de 
plannen. Wij zien hier wel een rol voor de gemeente weggelegd namelijk de 
verplichting tot dialoog met de inwoners. 

Plannen gemeente sluipverkeer: 

 Dat er iets moet gebeuren om het sluipverkeer dat regelmatig ervoor zorgt het 
verkeer op de Rijksweg vaststaat is duidelijk. Alleen plaatsen wij sterk onze 
vraagtekens bij de wijze waarop de gemeente dit wil aanpakken. Wij zijn van mening 
dat alle inwoners uit de gemeente Vijfheerenlanden hier kosteloos een ontheffing 
voor moeten krijgen. 

Werkgroep 3 - Sport en voorzieningen:   

De werkgroep heeft bij de gemeente gevraagd wat de plannen zijn met het 
evenemententerrein. De plannen zijn hier tijdelijke woningbouw te vestigen, Fien Wonen 
heeft opdracht gekregen om en woningbouw onderzoek uit te voeren. De Sportstichting 
heeft bezwaar gemaakt en een alternatief voorgesteld.  

 

Tot slot 

Het volgende bestuursoverleg is gepland op 17 maart 2022. 

 
Het Dorpsinitiatief staat altijd open voor suggesties vanuit de dorpsbewoners. 

 


