Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder-Strijbeek
Maandag 9 april 2018 om 20.00 uur in de Leeuwerik
Op maandag 9 april bent u weer van harte welkom op de openbare bijeenkomst van Dorpsraad GalderStrijbeek. Tijdens deze bijeenkomst die om 20.00 uur begint, wordt ingegaan op de volgende onderwerpen.
Sociale veerkracht. In het verlengde van de glasvezel doen we als dorp(sraad) mee aan het project
“sociale veerkracht” van de provincie Noord-Brabant. In november heeft een doorsnede van de inwoners
een “veerkracht dialoog spel” meegespeeld. De resultaten daarvan, die aansluiten bij de enquête van 2016,
zijn verwerkt in een plan.
Wonen. Dit is hèt belangrijkste aandachtspunt voor de Dorpsraad in 2018. De komende maanden
organiseert de Dorpsraad een aantal thema-bijeenkomsten over (blijven) wonen. Daarvoor zijn relevante
onderwerpen en sprekers geselecteerd. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat inwoners
weloverwogen keuzes kunnen maken. Onderwerpen zijn: langer blijven wonen in de huidige woning, CPO
nieuwbouw ook voor senioren, financieel-juridische constructies en (toekomstige) zorg. Ik dit kader wordt
ook kort stilgestaan bij de nieuwe woonvisie, die de gemeente heeft opgesteld voor de komende jaren.
Kermis. De rol van de gemeente Alphen-Chaam bij de Galderse kermis gaat veranderen. De gemeente gaat
voortaan faciliteren in plaats van organiseren. Over wat dit betekent voor de Galderse kermis, praten wij u
bij op de openbare bijeenkomst. Een ding is zeker: de Galderse kermis blijft.
Windmolens A16. Het is bekend waar de windmolens langs de A16 worden geplaatst. Over het proces
waarlangs dit gelopen is, praten wij u bij. Ook gaan we in op de laatste stand van zaken.
Glasvezel. Er zijn voldoende aanmeldingen voor de glasvezel in de kern van Galder, zodat de aanleg daar is
zeker gesteld, naast die in het buitengebied. Ook komt er een POP in Galder. De aanleg van de glasvezel in
Galder en Strijbeek is echter wat vertraagd. Ingegaan zal worden op de laatste stand van zaken.
Lopende zaken. Tijdens deze bijeenkomst wordt ingegaan op de buurtpreventie en het welkomstpakket.
Ook komen aan bod de entree van Galder en de uitbreiding van de speeltuin “De Speelakker”.
Vrijwilligerspool. Het idee, om een vrijwilligers-pool op te zetten, wordt toegelicht.
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