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Terugkijkend naar afgelopen jaar
In samenwerking met de werkgroep Veilige ontsluiting Hellouw, is in januari 2015 een brief vanuit de
vereniging gestuurd aan provincie met oproep om de ontsluiting aan te gaan pakken en mee te
nemen in het groot onderhoud 2017/2018.
Ter ondersteuning van de brief is in februari 2015 een bijeenkomst van het Plattelandsparlement in
Oene bezocht. Dat is een initiatief van de Vereniging Dorpen en kleine kernen. Gesproken over
leefbaarheid en de relatie met de provincie. Twee gedeputeerden Markink en Van Dijk benaderd om
ons te helpen bij het bereiken van onze doelen in de dorpsvisie waaronder de ontsluiting op de
provinciale weg.
Reactie van de provincie van 23 maart 2015. Inhoudelijk niet ingegaan op onze brief. Teleurstelling
niet alleen bij DBV maar ook bij gemeente. Samen met wethouder daarna in gesprek , 1 juni, bij
gedeputeerde mw Bieze. Nieuwe afspraken gemaakt om twee opties uit te werken en voor te leggen
aan Provinciale Staten in voorjaarsnota in mei 2016. We zouden betrokken worden bij de uitwerking.
Afspraken niet bevestigd aan DBV, maar alleen aan gemeente. Gespreksverslag pas in november aan
DBV en geen correcte weergave van de afspraken. Hierop schriftelijke reactie gestuurd, helaas geen
reactie van provincie meer gekomen. Daarop ism gemeente opnieuw naar provincie, voorafgaand
nog brief gestuurd vanuit DBV en gemeente over teleurstellende procesgang.
Op 4 februari 2016 opnieuw met gedeputeerde om tafel. Sindsdien wederom niets meer gehoord,
wel een concept gespreksverslag gezien via gemeente, wederom niet compleet. Via gemeente mijn
aanvullingen teruggestuurd.
Hopelijk komt er in de voorjaarsnota aandacht voor de ontsluiting (verkeersveiligheid en
leefbaarheid). Gemeente staat achter ons streven en is bereid om daarvoor bij de raad 4,5 ton te
vragen wanneer provincie aan de slag gaat met ontsluiting. Dat geld is met de raad eerder
afgesproken beschikbaar te houden voor Hellouw (raadsbesluit 2014).
Media aandacht
Omroep Max heeft in november 2014 nog opnamen gemaakt in Hellouw nav ANWB rapport over
gevaarlijke provinciale wegen. Geen reactie op geweest vanuit provincie.
Najaar 2015 is SBS voor opname geweest van het programma gevaarlijkste wegen in Hellouw. In een
reactie geeft de provincie aan dat het geen prioriteit heeft omdat de kruising in haar ogen niet
gevaarlijk genoeg is. Het begrip leefbaarheid en eerdere toezeggingen om iets te gaan doen aan de
kruising komen niet meer aan bod.
Vanuit de vereniging ook nog een opiniestuk laten publiceren op 19 december in de Gelderlander
over de leefbaarheid en ontsluiting. Vanuit de provincie geen reactie.
Bij het bezoek aan de gedeputeerde op 4 februari j.l heb ik de dorpsvisie uit 2008 opnieuw onder de
aandacht gebracht van de gedeputeerde. Deze reageerde door te zeggen dat niet zij maar haar
collega Mw Schouten van leefbaarheid is. Zij zou het rapport en de evaluatie uit 2014 aan haar
doorgeven. Sindsdien niets meer van vernomen.
In februari j.l. een provinciale bijeenkomst geweest, georganiseerd door de Vereniging Dorpen en
kleine kernen, over de nieuwe visie op leefbaarheid van de provincie. Hierbij ingebracht dat een

nieuwe visie ons niet gaat helpen, wel een betere betrokkenheid en een serieuze gesprekspartner
voor ons op basis van de dorpsvisie die er al acht jaar ligt.
Deze inbreng en die van alle andere aanwezigen is gebruikt voor de besluitvorming in PS. Daarin
wordt ook vastgesteld of en voor hoeveel geld er nieuwe leefbaarheidsinitiatieven er geld
beschikbaar wordt gesteld.
Vragen aan de algemene ledenvergadering:
- welke stappen wil men nog zetten voor de inbreng bij de voorjaarsnota in de vergadering PS?
- willen we het proces van teleurstellingen nog ter discussie zetten middels een klachtenprocedure
bij de provincie?
- willen we nog een formele reactie op de dorpsvisie, na acht jaar wachten? Daarvoor dan opnieuw
formeel aanbieden van de dorpsvisie aan de gedeputeerde.
Pilot leefbaarheid
De pilot is opgestart nav een gesprek met de gemeente over de slechte vloer in de Biskamp in 2014.
Als centraal ontmoetingspunt is het dorpshuis van cruciaal belang voor de leefbaarheid in Hellouw.
De wethouder heeft dat erkend en heeft de raad gevraagd hiervoor een budget beschikbaar te
stellen van € 20.000,- met als tegenprestatie een plan van aanpak vanuit het dorp. Dat plan is
opgesteld ism de werkgroep leefbaarheid. Op de eerste dorpsdag in mei 2015 hebben we daarover
de bewoners gevraagd wat hun leefbaarheidsknelpunten zijn. Met die input is het plan uitgewerkt en
op 8 december 2015 ingediend bij de gemeente om in aanmerking te komen voor het bedrag. Het
college heeft ons per brief laten weten dat het bedrag aan ons is toegekend en wordt overgemaakt.
Daarmee hebben we nu een budget om het dorpshuis een verbeterslag te geven.
Met de werkgroep is afgesproken dat we het geld proberen te verdubbelen door een aanvraag voor
een subsidie leefbaarheid in te dienen bij de provincie. Die aanvraag moet nog worden opgesteld.
Ook zal getracht worden bij het Oranjefonds extra geld op te halen voor deze ideeën.
Vragen aan de algemene ledenvergadering
- het opstellen van de aanvraag naar de provincie en het Oranjefonds moet ism de werkgroep gedaan
worden. Zijn er vrijwilligers die hierbij kunnen helpen?
- gaan we dit jaar opnieuw een dorpsdag organiseren? Wie wil daarbij helpen? De bestuursleden
kunnen dit niet alleen. Een suggestie is om het initiatief breder te trekken door bv te koppelen aan
een andere activiteit als de clubdag van de voetbal of de fancy fair voor de kerk.

Klankbordgroep Dijkverbetering Waardenburg-Gorinchem
Als vertegenwoordiger van Hellouw zit de DBV Hellouw in deze klankbordgroep die adviseert over
het verbeterprogramma van de Waaldijk. Het doel voor DBV is dat de Crobse waard beter gaat
aansluiten bij de beleving van het dorp van de rivier. Het gebied de Crob stond eerst niet in de
plannen, maar is door inbreng onzerzijds nu opgenomen.
Het dijkverbeteringstraject biedt kansen om hierin mee te liften.
Te denken valt aan het verruimen van de wandelmogelijkheden in de Crob, het verbeteren van de
recreatieve mogelijkheden langs het water en de bewegwijzering naar o.a. Het café in het dorpshuis.
Aangedragen suggesties worden niet automatisch doorgevoerd. Het is een kwestie van geld en
medewerking van andere instanties om te bepalen of er iets gaat gebeuren.
Tijdens deze vergadering komt dat punt nog terug op de agenda.
Platform gastvrije dijken
Het afgelopen jaar is namens de DBV Hellouw ook deel genomen aan het platform gastvrije dijken.
Een platform van de ANWB om het recreatieve verkeer op de dijk te promoten en de veiligheid te
vergroten en overlast te beperken.

Op de website zijn suggesties gedaan die meegenomen kunnen worden in bv het
dijkverbeteringstraject.
Belangrijke aandachtspunten zijn het bewegwijzeren van de mogelijkheden om te recreëren en
aanleg/verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid op en langs de dijk voor
bezoekers/weggebruikers.
De input van het platform wordt meegenomen in o.a. het dijkverbeteringsproject Waardenburg –
Gorinchem.
Betrokkenheid dorpsbewoners bij DBV Hellouw
Betrokkenheid dorpsbewoners bij dorpsvereniging Het afgelopen jaar is veel gebeurt achter de
schermen, met name gericht op de pilot leefbaarheid en de veilige ontsluiting op de provinciale weg.
Daarmee hebben we mogelijk de aansluiting bij de bewoners deels verloren. Praktische activiteiten
zijn er maar heel beperkt geweest, eigenlijk alleen de dorpsdag.
In het afgelopen jaar heb ik gemerkt hoeveel tijd en energie het kost om de pilot leefbaarheid en de
veilige ontsluiting van Hellouw op de bestuurlijke agenda te krijgen en onze belangen te behartigen.
Ik merk daarbij dat het inhoudelijk voor veel dorpsbewoners moeilijk te volgen is en er weinig
vertrouwen is in de overheden.
Ik heb het gevoel vaak alleen met het onderwerp bezig te zijn en vind het moeilijk mijn dorpsgenoten
goed te informeren en mee te krijgen.
Vragen aan algemene ledenvergadering
- vraag aan de algemene ledenvergadering is waar we het komend jaar op in moeten zetten. Ook de
vraag wie ons daarbij wil helpen? Het is voor het bestuur veel werk om dit alleen te moeten doen. Zo
zoeken we nog mensen die willen helpen in het meedenken en organiseren van activiteiten uit de
pilotplan leefbaarheid, maar ook op het vlak van voorlichting. Hoe kunnen we de bewoners beter
betrekken bij wat we aan het doen zijn? Bv via een app groep?
- moeten we deze acties nog verder voortgezet moeten worden, is er genoeg draagvlak en behoefte
voor?
- wie daarbij wil helpen
Voorstel stichting welzijn en gemeente Neerijnen
De Gemeente Neerijnen wil graag een pilot starten in twee dorpshuizen waarbij de
dorpshuizen/dorpstafels budget krijgen om activiteiten te organiseren gericht op mantelzorgers,
waar nodig met ondersteuning vanuit Welzijn Neerijnen. Zij zien een rol voor de
dorpshuizen/dorpstafels als het gaat om het ondersteunen en stimuleren van participatie en het
meer zorg dragen voor elkaar. Het doel is het in beeld krijgen van mantelzorgers(herkenning) en
waardering van de mantelzorgers (erkenning) en lotgenotencontact te faciliteren.
Dit idee lijkt mij goed aan te sluiten met waar jullie onder ander met jullie Dorpsdag Hellouw al druk
mee bezig zijn, namelijk het mobiliseren van bewoners, verenigingen en vrijwilligers voor het dorp.
Dit zou hier een mooi onderdeel van kunnen zijn/worden. Begin dit jaar heb ik ook met Iris van
Zandwijk contact gehad over burenhulpideeën. Dus toen de gemeente aan ons vroeg om te polsen
welke dorpshuizen hier voor open zouden kunnen staan, dacht ik meteen aan jullie. Vandaar deze
mail.
Wethouder Koos Krook zou dit graag, als jullie hiervoor open staan, bij jullie komen toelichten. Staan
jullie open voor een gesprek?
Vraag aan de algemene ledenvergadering
- willen we hier aan meewerken?

- wie wil dat oppakken?
- in hoeverre sluit het aan bij het pilotplan leefbaarheid en de subsidieaanvraag?

Afscheid bestuurslid Arie Bambacht
Lid vanaf het begin.
Dorpsvisie helpen opstellen, een mooi proces met de bewoners. Iets dat Arie alle goed lag, samen
met de dorpsbewoners aan iets werken. Het vergaderen en met wethouders praten heeft nog niet
veel opgeleverd, niet echt je ding. Het vertrouwen in hen heeft bij jou een forse deuk opgelopen de
afgelopen jaren. Ik herinner nog hoe je mij vertelde na overleg met de gemeente over een financiële
bijdrage voor de vloer in het dorpshuis dat je er geen geloof in had. Toch bleef je jezelf inzetten, voor
mij belangrijk om ook door te gaan. Je ziet dat het wat heeft opgeleverd! De afgelopen twee jaar
hebben we meerdere keren samen opgetrokken. Je was mijn steun en toeverlaat qua kennis en
contacten. Je regelde van alles waaronder het spandoek langs de provinciale weg, de vergaderlokatie
in het dorpshuis, de dorpsdag, maar ook dat bewoners in actie kwamen. Ik vind het heel jammer dat
je vertrekt, maar ik heb er alle begrip voor.
In al die jaren dat je in Haaften woonde zoveel inzet voor Hellouw, dat zegt iets over waar jij je thuis
voelde. Wanneer we het met zijn allen hebben over burgerinitiatief en participatie dan ben je daarin
een goed voorbeeld geweest, niet alleen in de dorpsvereniging, maar ook bij de andere verenigingen
zoals de voetbal.
Ik heb nog een wens dat ik je altijd mag bellen wanneer ik niet weet wie ik het beste kan vragen voor
iets. Toch nog een soort lid te blijven van het bestuur.
Om je te bedanken voor je inzet heb ik nog een aardigheidje.
Arie het gaat je goed en wat mij betreft blijf je jezelf nog lang thuis voelen in Hellouw. Niet alleen
langs de lijn, maar ook in het dorpshuis! Dank je wel.

