
 

De wijkraad is er voor u. Maar hoe 

bereiken we u? Een enkele keer doen we 

dat met een flyer. In deze tijd is dat 

eigenlijk achterhaald. En de website 

gebruiken wij alleen nog als archief.  

Nextdoor is een digitaal forum. Het 

is op iedere computer of telefoon 

eenvoudig te installeren. U blijft 

ermee op de hoogte van wat er te 

doen is. Downloaden via de app-

store of uw webbrowser. 

Let op: Nextdoor is niet bedoeld om 

te adverteren. U kunt er 

evenementen bekend maken, en 

niet-commerciële oproepen doen, 

bijvoorbeeld als u ergens hulp bij 

nodig hebt of u uw hulp wil 

aanbieden. Sinds kort treft u ook 

betaalde advertenties aan. Die zijn 

via Nextdoor Nederland geplaatst. 

Wij kunnen ze niet verwijderen. 

Speeltuintjes 

Het heeft even geduurd, maar het is 

er toch van gekomen. De speeltuin 

achter de flatjes van de Jorisstraat is 

rigoureus aangepakt.  

Een aantal bomen heeft het veld 

moeten ruimen maar de inrichting 

van de speeltuin is er beter 

uitgekomen. 

Dankzij de sponsorloop vorig jaar, 

kon een extra rekstok worden 

aangeschaft. Voor jong en oud is er 

nu iets: (groot)ouders hebben hun 

bankjes en tafeltjes. De kleinste 

kinderen spelen in het zand en 

voor de grotere kinderen zijn er de 

tafeltennistafel, het klimrek, de 

draaischijf en niet te vergeten de 

trampoline. 

Een punt van aandacht blijft nog 

het schoonhouden. De gemeente 

komt wekelijks de vuilnisbakken 

legen, maar “geen rommel in het 

zand” is toch echt een opdracht 

voor de kinderen en de ouders. 

Zelfbeheer groen 

Onderdeel van de plannen is dat 

aanwonenden zelf het onderhoud 

van het groen van het speeltuintje 

gaan doen. Een eerste voorstel van 

de gemeente is door de wijkraad 

van commentaar voorzien. Een 

reactie is er nog niet. 

Dijkverzwaring  

De komende jaren gaat het 

Waterschap aan de slag met de 

dijkverzwaring bij Grave. Dit wordt 

een traject dat ongeveer 10 jaar in 

beslag zal nemen. Het Waterschap 

wil dit zo zorgvuldig mogelijk 

oppakken door aan de voorkant, 

voor dat men gaat tekenen en 

keuzes maakt voor wat op welke 

plaats de beste oplossing is, de 

bevolking aan het woord te laten. 

De verkeersveiligheid van de 

Elisabethstraat en de Jan van 

Cuijkdijk wordt hierbij betrokken. 

Hebt u ideeën, laat het ons weten. 

Wij zullen die dan doorspelen of u 

in contact brengen met het  
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Waterschap. Als er veel vragen zijn, 

zullen wij mogelijk, samen met het 

Waterschap, een aparte bijeenkomst 

organiseren. 

Zwerfafval opruimen 

Door Corona heeft het opruimen 

ban het zwerfafval even stilgelegen. 

Maar we gaan weer aan de slag, een 

keer of 6 per jaar, op zaterdag- of 

zondagochtend van 9.00 uur tot ca. 

10:00 uur, met “koffie na” in de 

Gouden Leeuw. 

 
ZONDAG 14 FEBRUARI  9 UUR 

Volg de aankondigingen op 

Nextdoor of meld u aan. U krijgt 

dan bericht. 

De eerstkomende keer: zondag 14 

februari (als Corona het toelaat). 

Het uitdelen en innemen van 

knijpers en zakken bij de pomp op 

de Markt zullen wij Coronaproof 

regelen. Koffie na, zit er deze eerste 

keer helaas nog niet in.  

Brandveiligheid binnenstad 

Een brandveilige binnenstad is 

noodzakelijk maar is niet vanzelf-

sprekend.  

Iedereen herinnert zich hoe het op 

het kantje was, toen Pallazo 

afbrandde. Van recentere datum 

zijn de autobranden waarbij we 

hebben gezien dat de risico’s in het 

centrum, door de aard van de 

bebouwing (compact, nauwe 

straten, scherpe hoeken, flatjes, veel 

houten balken en vloeren) groter 

zijn dan elders. Dit vraagt naar ons 

idee om een andere aanpak dan in 

de andere wijken: meer 

voorlichting, meer oefenen en meer 

preventie. 

Contact is er met de brandweer, 

lokaal en regionaal. We houden u 

op de hoogte. 

Centrum autoluw 

Ideeën zijn er te over: van “zorg dat de 

binnenstad autovrij wordt” tot “zorg 

dat de auto’s vrij baan houden in het 

centrum” en alles wat daartussen zit.  

 

In de maanden dat delen van het 

centrum door de werkzaamheden 

ontoegankelijk waren voor auto’s, 

ontstond er een bewonersinitiatief 

gericht op het autoluw maken van 

het centrum. Er kwam lof en kritiek. 

En op 17 december stemde de 

gemeenteraad  unaniem voor een 

onderzoek naar de mogelijkheden. 

De wijkraad wil graag een bijdrage 

leveren. Wij staan voor creatieve 

oplossingen en een zorgvuldige 

afweging van belangen.  

Samen aan tafel  

Samen aan tafel met wijkbewoners 

die je niet allemaal kent en waarvan 

je misschien wel niemand kent of 

hooguit van gezicht.  

Spannend?, soms wel. We doen dit 

nu een paar jaar en met succes (al 

hebben we de etentjes vanwege 

Corona even op moeten schorten). 

Lijkt het u iets, laat het weten. 

Indien nodig, halen wij u thuis op en 

brengen wij u naar huis. Er zijn geen 

kosten aan verbonden. 

Leesclub binnenstad 

Een aantal jaren geleden is het 

initiatief genomen om te komen tot 

een leesclub voor de binnenstad. 

Met tien mensen zit deze club vol, 

maar belangstellenden kunnen zich 

melden bij de wijkraad. Bij meer 

belangstelling zullen wij een nieuwe 

groep formeren.  

Hoe werkt het? Per twee maanden 

wordt een boek gekozen en 

besproken onder het genot van een 

kopje koffie en eventueel een glaasje 

na. 

 

Bestuurswisseling 

Tineke Staal en Remco van Haaren 

zijn in de afgelopen maanden 

gestopt met hun werkzaamheden 

voor het bestuur. De nieuwe 

bestuurssamenstelling treft u in het 

blauwe kader op de voorzijde van 

deze nieuwsbrief. 

Ideeën of suggesties?  

Laat het ons weten. 

We zijn er voor u.  

 


