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Nieuwsbrief Nr.
1.1

INHOUD
1.1
LEDEN

1.2
OMLEGGING N 322
AANLEG ROTONDE

Leden
Totaal heeft de Dorpsraad Almkerk nu 248 leden.
Een mooi aantal, maar wij willen toch nog meer
leden. Weet u potentiële leden ? dan houden wij ons
aanbevolen. Heeft u uw lidmaatschap al voldaan ?
1.2
Werkgroep omlegging N322

1.3
EVENEMENTENTERREIN

1.4
GLASVEZEL

1.5
ROLSTOELVRIENDELIJK
ALMKERK

Tijdens de ledenvergadering liet wethouder Bergsma
doorschemeren dat het hele traject van het
verkeersveilig inrichten van de N322 verder
opgeschoven zou worden omdat er geen middelen
voorhanden zijn bij de provincie.
kort gezegd betekent dit dat het veel langer gaat
duren voor er iets gaat gebeuren.

1.6

Binnenkort wordt al wel gestart met het aanleggen
van de rotonde bij de Rabobank-Bioscoop.

1.7
VEILIGHEIDSMARKT

Op 21 november om 20:00 uur is er een infoavond in
het nieuwe bankgebouw over de aanleg van de
rotonde. De officiële uitnodiging staat op de website.

EVENEMENTENKALENDER

1.8
BRABANTLAB
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1.3
Evenemententerrein
De Dorpsraad heeft enkele gesprekken
gevoerd met De Soos, de
Oranjevereniging, de buurtbewoners
en de gemeente over de activiteiten
op het evenemententerrein aan de
Dirk van Clevestraat. Er wordt op dit
moment gezocht naar een duurzame
oplossing voor de toekomst van een
evenemententerrein.
1.4
Glasvezel Almkerk West
Vijf partijen, namelijk: Woonlinie, de gemeente Woudrichem, buurtvereniging de
Almvlinders, buurtvereniging over den dijk, Dorpsraad Almkerk en Close the
Gap, een organisatie voor breedbanddiensten, ondertekenden op woensdag 22
augustus 2012 een convenant. Hierdoor wordt het mogelijk om de haalbaarheid
te onderzoeken van het aanleggen van een glasvezelnetwerk in de nieuwe wijk
Den Doorn en de bestaande woonwijk over den dijk in Almkerk-West. Naast de
technische en financiële haalbaarheid wordt ook onderzoek gedaan naar
mogelijke bijdragen van bewoners of andere partijen. De Dorpsraad Almkerk en
de beide buurtverenigingen ondersteunen het initiatief en gaan eind 2012 begin
2013 starten om bewoners te informeren over de mogelijkheden van supersnel
internet en televisie.

Bas de Peuter, Arjan Raams, Sjaak Koekkoek, Kees Rovers, Peter van den Heuvel, Thijs Voncken, Dik Burghout en Jan Kielestein.
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1.5
Rolstoelvriendelijk Almkerk
In het gemeentelijke werkplan wegen
2012 zijn op verzoek van Dorpsraad
Almkerk enkele rolstoelvriendelijke
aanpassingen opgenomen om de
toegankelijkheid voor deze doelgroep te
verbeteren. Eén van deze aanpassingen
betreft het verbeteren van de trottoirs.
Op circa 25 punten worden stoepranden
verlaagd, zodat rolstoelgebruikers
gemakkelijker stoepen op en af kunnen.
lees de officiële brief van de Gemeente
Woudrichem op de website van de
Dorpsraad www.dorpsraadalmkerk.nl

het Kontakt woensdag 7-11-2012

1.6
Evenementenkalender Almkerk
De Dorpsraad is voornemens om in samenwerking met alle verenigingen en
clubs een evenementenkalender op de site van de Dorpsraad te plaatsen.
Hierop zijn alle activiteiten die in Almkerk plaatsvinden in een oogopslag te
zien.
Wij zullen binnenkort de Almkerkse verenigingen daarover informeren. We
hopen begin 2013 de digitale evenementenkalender operationeel te hebben.
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1.7

KALENDER:
OKTOBER
week 44 start aanleg
rolstoelvriendelijke paden
Informatie over
evenementenkalender voor het
gehele dorp.
JANUARI 2013
19 januari veiligheidsmarkt
t’ Verlaat

Veiligheidsmarkt Almkerk
De Dorpsraad hecht veel waarde aan de veiligheid
van de inwoners. Dat is van groot belang voor ons
aller woongenot. Inwoners kunnen daar zelf ook veel
aan doen.
Dat is de reden geweest dat de Dorpsraad het
initiatief heeft genomen om op zaterdagmiddag 19
januari van 13.00 tot 17.00 uur een zogenaamde
veiligheidsmarkt te organiseren. Inwoners van
Almkerk kunnen daar dan terecht voor informatie
over o.a. inbraakpreventie, buurtpreventie en
brandveiligheid.
Er komen dan enkele sprekers (waaronder de politie)
informatie en tips geven hoe u uw eigen veiligheid
kunt verbeteren. Ook een aantal ondernemers zullen
daar dan aanwezig zijn om u te informeren welke
middelen u daarvoor kunt gebruiken.
De veiligheidsmarkt wordt gehouden in "t' Verlaat".
Nadere informatie over het programma volgt in een
later stadium.
1.8
BrabantLab
Zes Brabantse organisaties hebben met de Provincie
Noord-Brabant het initiatief voor BrabantLab genomen.
Doel is, om vanuit de sociale sector, creatieve en
vernieuwende samenwerking tussen niet voor de hand
liggende partners tot stand te brengen.

15-11-2012

Bij de start van BrabantLab op 17 november staat de
leefbaarheid in de kleine kernen centraal. Het op peil
houden van die leefbaarheid vraagt veel van burgers en
verenigingen. De Dorpsraad Almkerk zal diverse
workshops volgen. www.facebook.com/Brabantlab

