Kort verslag van de bestuursvergadering
Datum: 7 oktober 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.
Er worden intern gesprekken gevoerd met mogelijke kandidaten.
De penningmeester heeft aangegeven dat hij zijn taken per direct neerlegt en niet langer
betrokken is bij het Dorpsinitiatief. Er is besloten dat de vrijgekomen taken door de
secretaris worden opgepakt.
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.
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




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.
Er is contact geweest met het Dorpsinitiatief en de Apotheek Lexmond. In Het Kontakt
zal er binnenkort een artikel over de Apotheek komen.

Werkgroep 2 - Wonen, Werken en Infrastructuur
Windmolens:
 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.
 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.

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.
Werkgroep 4 - Lexmondse identiteit
Het thema de Lexmondse Identiteit is erg lastig te omschrijven. We hebben er in het bestuur
ook bij stil gestaan en zijn tot de conclusie gekomen dat de Lexmonds Identiteit in alle
werkgroepen zit verweven. Daarom hebben we besloten de groep op te heffen. De leden die
bij deze werkgroep betrokken waren zijn gevraagd deel te nemen aan de overige
werkgroepen met de "pet” van de Lexmondse Identiteit.

Tot slot
Het volgende bestuursoverleg is gepland op 16 december 2021.

Het Dorpsinitiatief staat altijd open voor suggesties vanuit de dorpsbewoners.

