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We staan aan de vooravond van de presentatie van de dorpskwaliteitkaart en de
visie aan de gemeenteraad 25 september aanstaande.
Maar voordat het zover is willen wij u, als inwoner van Hellouw, alvast kennis laten
maken met de plannen.
De dorpskwaliteitkaart zoals u hier ziet geeft in het kort weer wat er in de visie staat,
met daarin de knelpunten , uitgangspunten van de visie, de inrichting van het dorp en
de mogelijke oplossingen. Deze visie is de basis waarmee de gemeente Neerijnen
en de dorpsbelangenvereniging Hellouw aan de slag kan gaan om Hellouw leefbaar
te houden. We willen graag dat de gemeente Neerijnen deze visie opneemt in de
ruimtelijke visie van de gemeente.
Hoewel het maken van dit officiële stuk lang heeft geduurd, wordt er achter de
schermen al gewerkt aan oplossingen van knelpunten cq. realiseren van projecten:
• Zo krijgt de Graaf Reinaldweg bij Hellouw geluidsarm asfalt;
• Is er overleg met gemeente en provincie over een nieuwe entree van
Hellouw zodat de verkeersveiligheid toeneemt op de Graaf Reinaldweg;
• Is er overleg met de steenfabriek over een mogelijk “rondje
Steenfabriek’’
• Is er regelmatig overleg met gemeente en provincie zodat iedereen weet
waar we mee bezig zijn.
De hele visie en kwaliteitskaart kunt u terugvinden op onze website:
www.dorpsbelangen-hellouw.nl.
Afgelopen dinsdag 2 september is het 1e traject afgerond met de werkgroepen. Zij
zijn allen hartelijk bedankt voor alle tijd die zij erin gestopt hebben met als resultaat
een prachtige visie voor de komende 10 – 15 jaar.
De volgende stap is het vormen van nieuwe uitwerkgroepen die aan het werk zullen
gaan om de plannen die er zijn te realiseren. We hebben dan ook de volgende
oproep : enthousiaste mensen die de schouders eronder willen zetten om
bijvoorbeeld:
• het rondje steenfabriek te realiseren;
• verkeersknelpunten oplossen, bijv. verkeersremmende maatregelen op
de Waalbandijk;
• groen in het dorp

Om als dorpsbelangenvereniging sterk te staan in deze prachtige plannen is het zaak
om zoveel mogelijk leden te hebben. Op dit moment heeft de
Dorpsbelangenvereniging Hellouw ca. 200 leden, we streven naar een nog veel
groter aantal zodat de gemeente niet om ons heen kan. Bent u nog geen lid meldt u
zich dan aan op volgend adres:
• e-mail: fam.vanwilligen@hetnet.nl

•

Postadres: Riekie Vos, Korfgraaf 28 , 4174 GM Hellouw

Overig nieuws:
•

•

In de algemene ledenvergadering van 14 juli jl. hebben Kees van Noord en
Dick Trappenburg afscheid genomen van het bestuur. Bert van Zadelhoff en
Karin Koster zijn de twee nieuwe bestuursleden.
Tijdens de braderie op 16 augustus had de Dorpsbelangenvereniging een
prijsvraag uitgeschreven. De twee prijswinnaars waren: Annie van Steenis en
Gerry van Horssen. Zij hebben inmiddels een cadeaubon in ontvangst
genomen.

De planning voor de komende maand:
• 18 september wordt de visie besproken in de commissie ruimte
• 25 september wordt dezelfde visie besproken in de raad
Beide avonden beginnen om 19.30 in het gemeentehuis. Wij zouden het bijzonder op
prijs stellen als u daarbij aanwezig kan zijn.

