Jaarverslag 2016 Vereniging Dorpsbelangen Hellouw
In 2016 zijn de volgende onderwerpen door de vereniging opgepakt:
1
2
3
4

Veilige aansluitingsweg op de provinciale weg N830
Leefbaarheidspilot dorpshuis Hellouw
Dijkversterking Waaldijk/Crobsewaard
Vrijwilligersprijs 2016 voor vereniging Dorpsbelangen Hellouw

1 Veilige aansluiting op de provinciale weg
In het afgelopen jaar is veel tijd gestoken in de onderhandelingen met zowel de gemeente Neerijnen
als de provincie Gelderland om de ontsluiting voor elkaar te krijgen. Voor 2017/2018 staat groot
onderhoud op de planning bij de provincie. Bij groot onderhoud kan de aanpak van de weg voor
Hellouw dan goed meegenomen worden.
De vereniging heeft diverse malen gesproken met onder andere de gedeputeerde mw Bieze,
Provinciale Staten, de wethouder dhr Kool en de gemeenteraad van Neerijnen. Verder is er geregeld
overleg geweest met de ambtenaren van gemeente en provincie.
Daarmee is het onderwerp goed onder de aandacht gebracht/gehouden. Dat heeft zeker bijgedragen
aan het uiteindelijke voorstel van de raad en het college van Neerijnen om de onveilige
verkeerssituatie in Hellouw te voorzien van het noodzakelijke extra budget. Op 24 november 2016
heeft de gemeenteraad van Neerijnen unaniem daarmee ingestemd. Na ruim 25 jaar is er nu
voldoende geld om de aanpak en hebben de bewoners van de Irenestraat zicht op een oplossing!
2 Leefbaarheidspilot dorpshuis Hellouw
Eind 2015 heeft de gemeenteraad van Neerijnen het plan om het dorpshuis meer in te gaan zetten
voor dorpsactiviteiten beloond met een bedrag van €20.000,-. In het plan dat is opgesteld door de
werkgroep Leefbaarheid staan meerdere actiepunten die door de bewoners samen opgepakt kunnen
worden. Het dorpshuis moet daarvoor op meerdere punten aangepakt worden om al die activiteiten
mogelijk te kunnen maken. Het bedrag van €20.000 is dan ook nog niet genoeg. Er is meer nodig en
daarvoor moet extra geld gevonden worden. In 2016 is gekeken naar hoe dat moet worden gedaan.
Naar verwachting zal daarvoor begin 2017 bij andere instanties extra geld aangevraagd worden. Dat
heeft even geduurd omdat deze instanties alleen geld (subsidie) geven als je er zelf ook geld in
steekt. Nu we een bedrag van de gemeente hebben kunnen we daarmee aantonen dat we ook eigen
geld hebben om er in te steken.
Het streven is om in 2017 in totaal nog minstens €50.000,- op te halen.

De Dorpsvisie uit 2008 is in oktober opnieuw onder de aandacht gebracht van de provincie
Gelderland. Reden daarvoor is dat de provincie tot op heden nooit heeft gereageerd op de dorpsvisie
terwijl we in 2006 als dorp wel één van de zes dorpen waren waarin de provincie als proef tot een
dorpsvisie wilde komen. De provincie heeft aangegeven hierop te zullen reageren binnen maximaal 8
weken. de vereniging verwacht dan ook binnenkort een reactie te mogen ontvangen.
3 Dijkversterking Waaldijk/Crobsewaard
Het waterschap Rivierenland is al langere tijd bezig met het voorbereiden van de versterking
van de dijken langs de Waal (Hellouw valt onder het traject Waardenburg-Gorinchem). De
Waaldijk moet versterkt worden om ook in de toekomst voldoende veiligheid voor ons als
bewoners te bieden. Bij de vorige dijkversterking(en) was er veel kritiek op de manier waarop
dat is gegaan. Daarom wil het waterschap Rivierenland nu de bewoners veel meer laten
meedenken over de aanpak van de veiligheid en woonomgeving. Daarvoor is er een
Klankbordgroep Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg ingesteld waarin ook de vereniging
Dorpsbelangen Hellouw zit. Deze Klankbordgroep heeft als taak om de belangen en
betrokkenheid van (dijk)bewoners te behartigen.
Daarnaast wil het waterschap met bewoners ideeën voor de dijkversterking en verbetering
leefbaarheid op en langs de dijk uitwerken. Daarvoor is er voor Hellouw/Haaften een
werkgroep Crobsewaard ingesteld. Ook daarin is de vereniging Dorpsbelangen Hellouw
aanwezig. Er is eind 2016 een eerste plan opgesteld door de werkgroep over het gebied
Crobsewaard. Met de inbreng in het plan willen we het dorp weer meer laten aansluiten bij
de dijk, de mooie uiterwaarden en de rivier. Hellouw is ooit aan de rivier ontstaan, maar
intussen steeds verder daarvan afgesloten geraakt in de loop van de jaren.
Het is de bedoeling dat bewoners van Hellouw hier een toelichting op krijgen en aanvulling
kunnen geven. Dat zal begin 2017 gebeuren in een dorpsvergadering met medewerking van
het waterschap Rivierenland. Het plan wordt eind februari aan het waterschap gegeven.

4 Vrijwilligersprijs 2016 voor vereniging Dorpsbelangen Hellouw

De gemeente Neerijnen heeft de vereniging de vrijwilligersprijs voor organisaties 2016
toegekend. Als motivatie geeft de gemeente Neerijnen dat de vereniging zich onophoudelijk
en met veel doorzettingsvermogen heeft ingezet voor de leefbaarheid van Hellouw. Daarbij
werd met name genoemd de inzet voor de rotonde. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente in De Biskamp werd de prijs door de burgemeester De Vries uitgereikt aan de
voorzitter van de vereniging. Aan de prijs zit een bedrag van €250 dat mag worden besteed
aan een project van de vereniging.

