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bijlage 1

We hebben contact gehad met dhr. Koedam van de gemeente Neerijnen, hij was ons
aanspreekpunt dit jaar. Kenniswisseling met de gemeente Maasdriel ging niet door.
Barbara Boden is ons bestuur komen versterken, waar we heel blij mee zijn. Barbara en Riekie
zijn bij Femke Broeders van Stichting Welzijn Ouderen Neerijnen over NL doet. Dit was toen te
kort dag om ons nog aan te melden en een project te zoeken. Dit plan hebben we daarom naar
dit jaar (2013) gezet.
In februari en maart hebben we overleg gehad met Josien Durieux (Vereniging Kleine Kernen)
en Robin van Eerden (Plattelands Jongeren Gelderland) over kleine kernenbeleid Neerijnen, rol/
functie van de Dorpsbelangenvereniging Hellouw en werken aan leefbaarheid.
Jozien Durieux (van het Vereniging Kleine Kernen) heeft de verenigingen van Hellouw interviewt
en een enquête gedaan onder de bewoners met 5 thema’s. Hierna hebben we een dorpsavond
georganiseerd (7 mei 2012).
Uitkomsten van de enquête:
-

Jaarkalender maken voor de verenigingen
Activiteiten voor jongeren en met jongeren organiseren.
Meedoen met NL doet voor verenigingen of mensen die dit zelf niet kunnen
(dorpsverfraaiing of groenonderhoud)
Clusteren van lokale producten (supermarkt in Hellouw)
Voorzieningen voor recreatie verzorgen zoals een mobiele ijskar, zwemmen en het
schoonhouden (regels opstellen)
Kookclub opzetten voor ouderen

Tijdens de dorpsavond hebben we met jongeren en volwassenen een brainstormavond
gehouden en eind mei zouden we met de uitkomsten van start gaan. Deels is dit gelukt. We zijn
bezig met de supermarkt in Hellouw en we gaan zaterdag 16 maart a.s. meedoen aan NL doet
waarbij we het ommetje gaan uitbreiden.
We zijn nog gebeld door TV Gelderland of er misschien een winkel in een oud pand was in
Hellouw. Het moest een winkel zijn die er uitzag als tientallen jaren geleden. Wij als
Dorpsbelangenvereniging dachten natuurlijk gelijk aan M. van Mourik (in de volksmond
Marietje), maar helaas.. het pand was te nieuw door de dijkverzwaring 25 jaar terug.
In September hebben we veel contact gehad met de gemeente over de rotonde die zou komen.
Toen was het plan om een start te maken in 2013.

