
NOTULEN JAARVERGADERING VERENIGING LEEFBAAR NIEUW-DIJK d.d. 28 juni 2016 

Afw.m.k. namens het bestuur van V.L.N.: Leonie Tiemessen en Hans Scheerder 
Namens de leden: Henny Pouwels 
 

1. opening en welkom 
 

2. vaststellen agenda 
Is vastgesteld.  
 

3. bespreking notulen vorige vergadering (26 mei 2015) 
De notulen werden doorgenomen en goedgekeurd, met dank aan Leonie. 
Vraag Willy Thijssen: wil graag de notulen ook op digiDIEK. Wordt geregeld. 

 
4. jaarverslag secretaris 

Vraag: Willy Thijssen: omtrent de sluiting van de school is hem deze week opgevallen dat in Loo bij 
Duiven de ondergrens van het leerlingaantal verlaagd kon worden, zodat de school wel kon blijven 
bestaan. Dit doordat het gebied gesplitst werd. Deze school valt onder een ander bestuur, hier wordt 
het moeilijker.  
Het is niet goed dat er klassen van 3 of 4 leerlingen komen. De kwaliteit van het onderwijs gaat hier 
onder lijden en het is niet goed voor de kinderen, ze kunnen maar weinig vrienden maken. 
Het lijkt een gepasseerd station. 
Het verslag is goedgekeurd. 
 

5. jaarverslag penningmeester 
Leonie is teruggetreden als penningmeester en is nu ook niet aanwezig. 
Jeroen leest het verslag voor. Het ziet er allemaal prima uit. 
Verslag is goedgekeurd. 
 

6. bevindingen kascommissie 
Wim Hieltjes en Hennie Pouwels hebben beide de administratie doorgenomen. 
Wim Hieltjes doet verslag. Het was goed en duidelijk in orde; enige “schoonheidsfoutjes” waren een 
paar verkeerde data.  
 

7. benoemen nieuwe kascommissie 
Wim wordt bedankt voor de inzet. Er wordt een nieuw lid gezocht. Gerard Minke biedt zich aan, wat 
in dank wordt aangenomen. 

 
8. bestuursverkiezingen 

Volgens schema zijn Leonie Tiemessen en Hans Scheerder aftredend. Zij zijn niet herkiesbaar.  
Jeroen geeft aan 2 nieuwe leden te zoeken, liefst mensen die in een vereniging zitten en deze ook 
zouden willen vertegenwoordigen. Mensen die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich melden 
bij het bestuur van V.L.N. 
 

9. Ontwikkelingen binnen Nieuw-Dijk 
a. digiDIEK 

Wij zijn heel trots op wat daar is gerealiseerd binnen een jaar. Mede te danken aan de 
inzet en energie van vooral het kernteam. 
Ze zijn zeer actief en je komt ze op vele plekken tegen om zich te profileren.  
Jeroen wijst op de mogelijkheid van verenigingen en personen die hun site willen linken 
aan digiDIEK. Graag. We proberen het allemaal zo actueel mogelijk te houden.  



Velen posten hun gegevens, iets wat V.L.N. zeker ook zal blijven doen om zo zichtbaar te 
blijven. 
Er is regelmatig overleg met de voorzitters van de verschillende verenigingen. 
Daarnaast is het van belang een goed agendabeheer te voeren, zodat iedereen weet wat 
er gaat gebeuren. 

b. Nieuwbouw 
Na de schermutselingen rondom de Smallestraat is V.L.N. gevraagd of er nog nieuwe 
plannen gemaakt moeten worden. Wij vinden van wel. De plek is nog niet duidelijk. De 
buurt aan de Meikamerlaan heeft bezwaren ingediend tegen de huidige plannen. 
Misschien komt ook de plek waar nu de school staat nog in aanmerking. 

c. School 
Augustus 2017 zal de school opgaan in het Kompas. De huidige directeur heeft een 
andere functie geaccepteerd en de directeur van het Kompas wordt ook hier directeur. 
De MR heeft nog zijn uiterste best gedaan, maar het houdt op. Ook een andere vorm van 
onderwijs in Nieuw-Dijk biedt geen perspectief. 

d. Rapport “verenigd Diek” 
Na de pauze 

e. Ontwikkelingen rondom Sprinkhanen 
Zij spelen ook een rol in de toekomstige ontwikkelingen in Nieuw-Dijk. Het blijft nog even 
afwachten wat er gebeurt, fusie met Beek of niet. 

f. Roelofs gat 
Twee jaar geleden was er sprake van vervuild slib. Dat is nu van de kaart.  
De nieuwe plannen roepen ook nog protest op bij de buurt. Roelofs probeert de 
klassificeermachine nu verder van de woningen te zetten. Ook verkeerstechnisch is het 
nog niet goed geregeld en blijft een lastig verhaal. We proberen de gemeente zover te 
krijgen dat ze naar ons luisteren.  
12 juli is een openbare avond gepland over de plannen. Iedereen die belangstelling heeft 
is welkom. 
Opmerking Frank Tiemessen: 12 juli is een info avond geen inspraakavond. De avond dat 
bij de gemeente ingesproken is was niet tijdens een raadsvergadering, maar tijdens een 
commissievergadering.  
Opmerking Willy Thijssen: via digiDIEK kun je kijken naar de plannen van Roelofs. Dat 
werkt zeer verduidelijkend. 

g. AED in Nieuw-Dijk 
Er is nu een vierde AED in Nieuw-Dijk, deze bij de pastorie buiten geplaatst. Er worden 
mensen gezocht die willen leren deze te bedienen. Hoe meer mensen, hoe beter! 
Ans Kraus zegt dat mensen zich bij haar kunnen melden om het te leren d.m.v. een 
cursus (die wel ieder jaar herhaald moet worden).  

h. Zomer in Gelderland 
We hebben ons laten verleiden hieraan mee te doen. Het vindt plaats op 10 augustus a.s. 
Het is de bedoeling door een team opdrachten te laten doen. Maximaal kan hiermee       
€ 1000,- verdiend worden, dit bedrag is voor de ouderengroep van het jeugdwerk. 
Hopelijk is er genoeg belangstelling van de dorpsbewoners. Op dit moment melden zich 
al mensen die iets hebben of kunnen…… 
Er moeten minimaal 300 mensen ’s avonds op het plein staan. 
Theo Derksen: meestal wordt de schutterstent op die dag afgebroken. Kunnen we hem 
nog een dagje gebruiken. Overleg met bestuur en Visser gehad. We hebben nog geen 
uitsluitsel hierover. 

i. Voorzittersoverleg 
Dit is 1 x per 6 weken om goed te kunnen communiceren over wat er speelt binnen de 
verenigingen. 

 



10. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

11. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
Vraag Willy Thijssen: In het verleden heeft hij samen met anderen, ook uit Loil, op verzoek van de 
gemeente wandelpaden gecontroleerd en nieuwe paden aangegeven. Hij heeft hier niets meer van 
gehoord. Informatie bij de gemeente: de paden zijn al geopend. Maar kaartjes ervan zijn niet te 
krijgen bij het VVV. Graag meer duidelijkheid hierover. We gaan het navragen. 
Vraag Willy Salemink: Er is gesproken over 8 woningen. Is dat rood voor rood (buitengebied), of 
nieuwbouw in de kern. Nee, alleen in de kern. 
Vraag Theo Derksen: Er zou een hazelworm zijn gesignaleerd in het Meikamerbos.  
Willem Wolters: Een van zijn kleinkinderen heeft een hazelworm gevonden in het bos. Het blijkt dat 
zij zich bij droog weer laten zien. 
Vraag Ronald Lenting: jaren geleden zijn we begonnen met het waterplan in Nieuw-Dijk. Wie heeft er 
op dit moment nog last van hoog grondwater? Hij denkt dat het verbeterd is.  
Robby de Reus geeft aan dat bij hem en zijn buurman op dit moment de kelder onder water staat. 
Ronald heeft het idee dat het wel verbeterd is na het uitgraven van de sloten door Rijkswaterstaat. 
De bosploeg onderhoudt de sloten in het bos, waar het overtollige water afgevoerd wordt. 
 

12. Sluiting van de vergadering 

 

Na de vergadering:  

Presentatie van het rapport van Verenigd Diek.  
Harry Ketels en Willem Kutschruiter doen het woord.  
De presentatie wordt ook op digiDIEK geplaatst. 
 


