Verslag van het overleg met de Dorpsraad Galder-Strijbeek d.d. 15-4-2015
Aanwezig: zie bijgevoegde presentielijst

1. Opening.
De voorzitter van de Dorpsraad, de heer Jos de Roover, heet eenieder welkom. Er volgt een
voorstelrondje.
2. Daesdonck/Daesdonckseweg
Inleiding Dorpsraad: “Door onze gemeenschap wordt dit nog steeds aangemerkt als een bijzonder
gevaarlijk punt. De weg is smal en twee auto’s kunnen elkaar nog wel passeren, maar zodra een
trekker of vrachtwagen een personenauto tegenkomt is het te smal. Nu zijn de bestuurders van deze
voertuigen beschermd door veel blik maar als fietser of voetganger ben je erg kwetsbaar. Meestal
loopt het goed af tot die ene keer…… Dan dempen we de put nadat het kalf verdronken is. De
Dorpsraad merkt op dat in het IDOP het probleem van de Daesdonckseweg (nr. 11) al is benoemd.
Daarnaast is dit probleem al eerder in het overleg met het college besproken.”
Afgesproken wordt dat de gemeente in het kader van deze problematiek het volgende met Breda zal
bespreken:
- het gebruik van de uitrit van Hazeldonk door vrachtwagens richting Galder hoewel dat
verboden is. Handhavingsaspect;
- optie van verleggen/aanpassen van tracé van Daesdonckseweg op Bredaas grondgebied zodat
die veiliger wordt.
Het deels aanbrengen van een fietspad wordt geen goede optie gevonden omdat de fietsers dan moeten
terugkomen op de weg en dat ook gevaarlijke situaties geeft. Ook een omleiding via de Markweg is
geen geschikt alternatief.
3. IDOP Galder-Strijbeek
Inleiding Dorpsraad : “Met veel energie is er een IDOP (2009) gemaakt voor Galder-Strijbeek. Mede
met de middelen vanuit de provincie hebben we al veel in ons dorp kunnen realiseren, maar we zijn
er nog niet. We hopen niet dat, wanneer de geldstroom vanuit de provincie is opgedroogd, de verder
uitvoering van het IDOP stagneert. De financiële positie van de gemeente is ook bij de Dorpsraad
bekend. Dat is ook de reden waarom we zaken die de leefbaarheid van ons dorp vergroten zelf
oppakken. Door zelfwerkzaamheid kunnen de kosten beperkt gehouden worden. We vragen voor
deze wijze van werken wel commitment van de gemeente. Is er die ook? We doelen daarmee ook op
het volgende onderdeel. Het IDOP was een momentopname en in zes jaar tijd is er wel het een en
ander veranderd en moet bezien worden of het tijd wordt voor een bijstelling c.q. vernieuwing van
het plan. Ook dit willen we met het college bespreken. “
Alle aanwezigen zij het er over eens dat het IDOP een positieve en kwalitatieve impuls heeft gegeven
aan de leefbaarheid van Galder en Strijbeek. Burgerinitiatieven worden door de gemeente zeer
gewaardeerd. Financiële ondersteuning van deze burgerinitiatieven is echter geen automatisme. De
Dorpsraad moet daarover in een vroeg stadium in overleg gaan met de gemeente. De financiële situatie
van Alphen-Chaam is momenteel zorgwekkend en kan een nieuwe tegenvaller krijgen door de huidige
problemen over de uitvoering van de aanleg van de St. Jacobs. In verband hiermede zal de gemeente
thans zeer terughoudend moeten zijn in het toekennen van een financiële bijdrage voor burgerinitiatieven. Komt er toch financiële ruimte, dan zal de gemeenteraad daarvoor de bestemming
bepalen.
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4. Entree en braakliggend terrein naast de Leeuwerik
Inleiding Dorpsraad: “Op verzoek van de gemeente, zij heeft dit voorgedragen, hebben de
ondernemers uit ons dorp en de Dorpsraad met veel energie gewerkt aan een plan voor een nieuwe
inrichting van het terrein tegenover café Het Knooppunt. Hierover is tussentijds overleg gevoerd met
medewerkers van de gemeente. Als de plannen gereed zijn en er tot uitvoering kan worden
gekomen, geeft de gemeente(ambtenaar) niet thuis. De kosten voor de gemeente waren bekend.
Mede door de zelfwerkzaamheid van ondernemers en de Dorpsraad zijn deze kosten erg beperkt
gebleven. Mogelijk dreigt eenzelfde situatie te ontstaan naast de Leeuwerik. Graag willen we in het
overleg stilstaan bij de wijze waarop met de initiatieven vanuit het dorp c.q. de Dorpsraad wordt
omgegaan.”
Van gemeentewege wordt opgemerkt dat de gemeenteraad op 9-4-2015 een bijdrage heeft toegekend
voor de realisatie van de entree bij Het Knooppunt. Wat betreft het terrein naast de Leeuwerik wordt
geconcludeerd dat er twee vragen van de Dorpsraad nog beantwoord moeten worden:
a. Instemming met het inrichtingsplan voor dit terrein;
b. De financiële bijdrage van de gemeente in de kosten ad € 11. 193,49 incl. BTW. De
Dorpsraad wil hiervoor beroep doen op “Doe-budget” van de Provincie (max. € 5.000,00;
actie Dorpsraad) en sponsors zoeken. Onderhoud gebeurt door vrijwilligers met uitzondering
van het maaien (4 x per jaar). Het oorspronkelijke inrichtingsplan voor dit terrein maakte
onderdeel uit van de aanbesteding voor de St. Jacobsstraat. De Dorpsraad is van mening dat
dit project niet de dupe mag worden van de problemen met de uitvoering van de inrichting
van de St. Jacobsstraat.
5. St. Jacobsstraat.
Inleiding Dorpsraad: “De inwoners zijn verbaasd over de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de
reconstructie van de St. Jacobsstraat. De inwoners vragen zich af wat er nu gaat gebeuren met de St.
Jacobsstraat. “Hoe nu verder” willen we graag horen van het college. Daarnaast is er het verzoek van
de Dorpsraad of de gemeente op de aanstaande openbare vergadering van de Dorpsraad uitleg wil
komen geven over de stand van zaken op dit moment en in wil gaan op hoe de problemen met deze
straat (mogelijk) worden opgelost? Bij gebrek aan informatie gaan de inwoners het zelf invullen met,
in sommige gevallen, een negatieve beeldvorming over de gemeente. Dit willen we voorkomen,
juiste informatie geeft duidelijkheid. “
De gemeente stelt dat de gesprekken met de aannemer zijn opgestart en dat nog niet duidelijk is hoe
lang die gaan duren en wat het resultaat daarvan zal zijn. Afgesproken wordt dat de gemeente de
inwoners tijdens een openbare bijeenkomst van de Dorpsraad zal informeren over de stand van zaken.
Het zal puur informatief zijn: onderkennen dat er een probleem is en dat gewerkt wordt aan een
oplossing. Afgesproken wordt dat de gemeente niet in de verdediging gaat en dat de gemeente met
respect behandeld zal worden. De Dorpsraad als gespreksleider zal daarvoor waken.
6. Oude dorpshart
Inleiding Dorpsraad: “Bekend is dat een ontwikkelaar bezig is met het resterende deel van de oude
school, waarbij ook de mogelijkheid voor een winkel in meegenomen wordt. Wat is de stand van
zaken aan de andere zijde van de kruising waar voorheen café “in het Kruispunt” stond?”
De gemeente stelt dat het overweegt om voor genoemd de bestemming horeca los te laten en er een
woonbestemming op te leggen. De aanwezigen zijn niet op de hoogte van de stand van zaken
betreffende het perceel waar al jaren geleden een kelder en fundering is aangebracht.
NB Het perceel is particulier bezit en staat al jaren te koop. De gemeente heeft geen dwangmiddelen
voor de afbouw ervan. Wel kan een vergunning worden ingetrokken als er geen gebruik van wordt
gemaakt.
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7. Hoe verloopt de transitie?
Inleiding Dorpsraad: “De gemeenten, zo ook de onze, zijn voor een grote opgave geplaatst om met
beperkte middelen en binnen een korte tijd de transitie vorm te geven. De Dorpsraad is benieuwd
hoe dit loopt. Deze vraag van de Dorpsraad wordt ook ingegeven door de vragen vanuit ons dorp. De
vraag vanuit de Dorpsraad is dan ook of de gemeente op de openbare vergadering uitleg wil geven
over de wijze waarop de gemeente invulling heeft gegeven aan de transitie en wat de ervaringen (in
het algemeen uiteraard)zijn tot op dit moment. In ons overleg met Kees Jacobs hebben we al
uitgebreider bij dit onderwerp stil gestaan. “
De gemeente zegt toe om hierover de gevraagde info te verstrekken tijdens een openbare bijeenkomst.
Mevrouw Janssen heeft deze info een dergelijke toelichting eerder al gegeven bij de KBO’s van
Alphen en Chaam.
8. Leefbaarheid in de toekomst
Inleiding Dorpsraad: “Onze Koning spreekt meer dan eens van een participatiemaatschappij. De
overheid vraagt aan de burgers om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en een beroep op
dure zorgvoorzieningen alleen te doen als andere mogelijkheden zijn uitgeput. Dit is ook onderwerp
van gesprek geweest binnen de Dorpsraad. Hoe zorgen we ervoor dat mensen die ouder worden, als
zij dit willen, (langer) binnen ons dorp kunnen blijven wonen? Wij vragen ons af wat deze
dorpsgenoten nodig hebben om ook daadwerkelijk binnen onze gemeenschap te kunnen blijven
wonen. Zoeken ze andersoortige huisvesting, welke zorg willen ze kort bij de deur of aan huis, welke
voorzieningen ontbreken er? En zo zijn nog vele vragen te bedenken. De antwoorden op al die
vragen zouden een duidelijk beeld moeten schetsen waar we als gemeente en Dorpsraad mee aan de
slag moeten gaan om ons dorp leefbaar te houden voor eenieder die hier zijn oude dag wil
doorbrengen. Naast dat wij benieuwd zijn naar de mening hierover van het college zouden wij willen
inventariseren wat er leeft onder de doelgroep vanaf bijvoorbeeld 55 jaar en ouder. Of moeten we
ook de 55-min benaderen met specifieke vragen over de leefbaarheid. Aanvankelijk waren we
voornemens om dit onderzoek zelf als Dorpsraad uit te voeren, maar naar meer dan eens over dit
onderwerp in het bestuur te hebben besproken, zijn wij van oordeel dat we ons bij het onderzoek
moeten laten bijstaan door een professionele partij. Dit om alle vragen, maar ook de juiste vragen te
stellen om daarna ter zake doende conclusies te kunnen trekken. De vraag die dan ook voorligt is of
de gemeente bereid is financieel te participeren in dit onderzoek van de dorpsraad.”
De gemeente onderschrijft de visie van de Dorpsraad dat een doel is om ouderen zo lang mogelijk
(zelfstandig) thuis te laten wonen. In het verleden heeft de gemeente een onderzoek uitgevoerd waarin
werd geïnventariseerd welke voorzieningen in de woning door de bewoners moesten worden
aangebracht om daarin langer te kunnen blijven wonen. Daarnaast heeft er vorig jaar een onderzoek
plaatsgevonden onder de 80-jarigen. Ook zijn er al veel publicaties voor handen over de rol van de
sociale aspecten in de relatie tussen leefomgeving en gezondheid. Bijv. van de Gezondheidsraad. Voor
Galder en Strijbeek zijn er waarschijnlijk hierover ook al gegevens beschikbaar bij MEE en HOOM.
De gemeente is vooralsnog van mening dat de inzet van externe deskundigen niet nodig is omdat ook
een beroep kan worden gedaan op de lokale ouderenadviseurs. Die weten immers al wat leeft onder
de ouderen, kennen de huidige voorzieningen en zijn daarom in het bijzonder geschikt om de juiste
vragen te formuleren voor een dergelijk onderzoek. Is ambtelijke ondersteuning nodig, dan moet (de
Dorpsraad) de vraag hierom tijdig neerleggen bij de gemeente die daarop dan een besluit zal nemen.
9. Openbare vergadering
Inleiding Dorpsraad: “Eind april/begin mei willen we een openbare vergadering houden waarin we
met de inwoners van ons dorp over verschillende onderwerpen van gedachten willen wisselen. We
vragen de gemeente dan ook in deze openbare vergadering in te gaan op hierboven genoemde
onderwerpen waarbij is aangegeven of de gemeente hier iets over wil melden. Mogelijk heeft de
gemeente nog andere onderwerpen die ze met de inwoners van ons dorp wil delen c.q. bespreken. “
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Van gemeentewege is eerder medewerking aan een dergelijke bijeenkomst toegezegd.
Gespreksonderwerpen voor de gemeenten zijn: de drie decentralisaties, de ontwikkelingen met
betrekking tot de St. Jacobsstraat en de inrichting van Trefpunten in Alphen-Chaam.
10. Servicepunt Galder-Strijbeek en inrichting Trefpunten in A-C
Inleiding Dorpsraad: “Het in het kader van het IDOP Galder-Strijbeek opgezette Servicepunt GalderStrijbeek heeft niet goed gefunctioneerd ondanks de inzet vanuit de Dorpsraad en van een aantal
vrijwilligers uit Galder en Strijbeek. Er is een evaluatie opgesteld en de conclusie daarvan is om niet
op dezelfde wijze hiermee verder te gaan.”
Van gemeentewege wordt gesteld dat de subsidievoorwaarden van het IDOP Galder-Strijbeek
verplichten om de bereikte resultaten van het IDOP tenminste tien jaar in stand te laten. Het
Servicepunt kan dit jaar naadloos worden opgenomen in de Trefpunten die de gemeente in de kernen
wil inrichten. Een Trefpunt is een laagdrempelige voorziening waar een kruisbestuiving plaatsvindt
tussen partijen die iets kunnen halen of brengen binnen het sociale domein. Iedereen is welkom:
buurtbewoners, vrijwilligers(organisaties), professionele zorgverleners, verenigingen, ondernemers,
enzovoort. Er ontstaan op die wijze legio mogelijkheden voor samenwerking en ondersteuning. De
gemeente zal dit ook aan de orde stellen tijdens de openbare vergadering.
11. Project Moelanders
Inleiding Dorpsraad: “De Dorpsraad voert dit als agendapunt op omdat is vastgesteld dat AlphenChaam geen deel uitmaakt van een regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van
(toezicht) op de huisvesting van Moelanders. Voorts is geconstateerd dat met name in Strijbeek in
veel te koop staande woningen Moelanders worden gehuisvest. Van overlast is (nog) geen sprake. Zij
hebben geen contacten met de lokale gemeenschap en dat geeft weer aanleiding tot een negatieve
beeldvorming. De Dorpsraad heeft ingezet op contacten met Polen die zich hier blijvend willen
vestigen, maar het zijn overwegend seizoenwerkers. De Dorpsraad richt zich op twee doelen:
integratie en huisvesting. Er zijn ook veel Roemenen en dat klikt niet goed met de Polen. Volgende
week is er opnieuw een gesprek met de werkgroep die zich hierop heeft toegelegd. ”
De gemeente waardeert deze inspanningen van de Dorpsraad. Zij stelt dat huisvesting van
Moelanders in particuliere woningen in eerste instantie een verantwoording is van de eigenaar van
de woning. Is er sprake van overlast hiervan, dan kan de gemeente optreden maar dat moet dan wel
worden gemeld. De gemeente is bezig beleid te ontwikkelen voor de Moelanders: kinderen kunnen
tijdelijk naar een speciale school voor taalverwerving en ook de huisvesting zal nader worden bezien.
12. Baroniepoorten in Alphen-Chaam
Toelichting Dorpsraad: De Dorpsraad heeft vorig jaar de kernwaarden van Galder-Strijbeek
geformuleerd. Een daarvan was recreatie. Om die reden heet de Dorpsraad café Het Knooppunt
aangemeld als baroniepoort bij Landschap De Baronie. Vanuit het Knooppunt kan worden
gewandeld, gefietst en met de kano op de Mark geroeid.
Van gemeentewege wordt geantwoord dat Alphen-Chaam 3 poorten heeft aangewezen: ‘t Weidebad te
Chaam, camping ’t Zand te Alphen en Het Smokkelaartje in Strijbeek. Criteria zijn: horeca, parkeren
en beleving van natuur. De gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om te bekijken of de
aanmelding van Het Knooppunt kan worden ondersteund.
13. Rondvraag:
De gemeente antwoordt aan de Dorpsraad dat één van de uitgangspunten van de ambtelijke fusie per
1-1-2016 is dat de nabijheid van de dienstverlening voor de burger gehandhaafd blijft. Thans wordt
dat nader uitgewerkt.
Van gemeentewege wordt waardering uitgesproken voor de inzet van de Dorpsraad Galder-Strijbeek
voor de leefbaarheid van deze kernen. Voor enkele collegeleden was het de eerste kennismaking met
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de dorpsraad en zij geven aan nu inzicht te hebben gekregen in de werkzaamheden en werkwijze van
de Dorpsraad.
14. Sluiting.
De heer De Roover dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit om 21.15 uur de vergadering.

Alphen, 21 april 2015
Voor verslag,
K. Jacobs, afdeling BEB

5

