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Leden
Totaal heeft de Dorpsraad Almkerk nu 254 leden.
Een mooi aantal, maar de dorpsraad streeft naar een
bredere draagkracht. Als u potentiële leden kent,
dan kun u hen wijzen op de mogelijkheid om lid te
worden.
1.2
Werkgroep omlegging N322
Het traject met als doel het verkeersveilig
herinrichten van de bestaande N322 is verder
opgeschoven omdat er geen middelen voorhanden
zijn bij de provincie. Kort gezegd betekent dit dat het
veel langer gaat duren voor er iets gaat gebeuren.
Er is al wel gestart met het aanleggen van de rotonde
bij de Rabobank-Bioscoop.
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1.3
Evenemententerrein
De eerste activiteit van de
oranjevereniging op de nieuwe locatie
achter ‘T Verlaat heeft inmiddels
plaatsgevonden. Het een en ander zal
binnenkort worden geëvalueerd.

1.4
Glasvezel Almkerk West
Er zijn inmiddels enkele gesprekken geweest met glasvezelleveranciers.
Almkerk is op zichzelf eigenlijk te klein om in aanmerking te komen voor
glasvezel. Mede doordat Almkerk al is voorzien van een kabelnetwerk van Ziggo
en KPN is er geen acute noodzaak om een glasvezelnet aan te leggen.
Om toch een glasvezel aansluiting te kunnen realiseren dient er een
dekkingspercentage te zijn van 45 tot 55%.. dus de helft van alle adressen in
Almkerk dat een abonnement zou moeten afnemen. uit de enquete is gebleken
dat er wel degelijk een wens is vanuit de bevolking. 66% vind het aanleggen van
een glasvezelnetwerk belangrijk tot zeer belangrijk.
In de Gemeente Aalburg loopt nu een onderzoek naar de glasvezelwens en het
oprichten van een glasvezel coöperatie. Deze vorm van beheer van een
glasvezelnet heeft het grote voordeel dat je als lid eigenaar bent van het netwerk
en ook mede bepaald wat er op het net te zien is. Als Dorpsraad hebben we
besloten dat we dat onderzoek afwachten alvorens verdere stappen te
ondernemen.
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1.5
Rolstoelvriendelijk
Almkerk
Het project is bijna
afgerond.
De dam vanaf de
Almkade naar de Vang
moet nog worden
bestraat en dan is de
vernieuwde rolstoelroute gereed.

1.6
Veiligheidsmarkt Almkerk
De op zaterdagmiddag 19 januari jl. georganiseerde veiligheidsmarkt is zeer goed
bezocht.
Het geschatte aantal bezoekers lag rond de 300-350. waarvan ook een groot deel
de workshops heeft bijgewoond.
Opvallend was de grote belangstelling voor de 2 lezingen van ex-inbreker Evert
over o.a. inbraakpreventie. Evert liet aan de hand van foto’s duidelijk zien waar
er in Almkerk heel gemakkelijk kon worden ingebroken tot grote schrik van de
vele aanwezigen.
Er was ook een workshop over buurtpreventie. Dit project zal binnenkort door
de dorpsraad verder worden opgepakt.
Ook een aantal ondernemers waren aanwezig om te informeren welke middelen
u kunt aanbrengen of laten aanbrengen die de veiligheid in en om uw woning
vergroot.
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KALENDER:
JUNI 2013
Rabobank fietstocht 1 juni
Algemene ledenvergadering 20 juni

Rabobank fietstocht
Zaterdag 1 juni 2013
Met de Rabobank Fietstocht biedt de Rabobank
verenigingen en stichtingen uit de regio de mogelijkheid op
een eenvoudige manier hun clubkas te spekken. Voor
iedereen die de tocht uitrijdt, schenkt de bank vijftien euro
aan een lokale vereniging of stichting naar keuze. Hoe
meer deelnemers voor een vereniging/stichting op de fiets
stappen, des te hoger de financiële bijdrage die je club
verdient.
Op 1 juni zijn er meerdere fietsroutes door het werkgebied van
Rabobank Altena uitgezet.

Ook u kunt voor de Dorpsraad Almkerk fietsen !
https://events.rabobank.com/
altena_RaboAltenaFT2013/?
Inschrijven
De inschrijving is nog geopend. U schrijft zich in via de oranje
button 'registreren' aan de rechterkant. Inschrijven is nog
mogelijk tot 23 mei 2013.
De Dorpsraad staat geregistreerd onder nr 169.

Ledenvergadering donderdag 20 juni 2013
algemene ledenvergadering van de dorpsraad. Alleen leden
kunnen deze bijwonen. Het is mogelijk om deze avond vóór
aanvang van de ALV in te schrijven als lid van de dorpsraad,
waarna u ook welkom bent bij de ALV. De leden zullen
worden geïnformeerd over de projecten die de dorpsraad
het afgelopen jaar heeft opgepakt en welke plannen er voor
de komende tijd op het programma staan. Suggesties en
ideeën van de leden zijn van harte welkom. Ook de financiën
zullen besproken worden.

14-05-2013

voorgaand aan de ALV zullen B&W een vragenuurtje houden
waar u uw vragen kunt stellen aan het college.
Zodra het programma bekend is zullen wij u verder
informeren.

