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Een bevlogen begin..
Beste dorpsgenoten! Begin 2015 is Dorpsraad Gameren van start gegaan. Het doel wat wij ons toen hebben
gesteld is om, in gezamenlijkheid met u, bij te dragen aan de leefbaarheid in ons dorp. Niet voor niets hebben we daarom als dorpsraad gekozen voor de slogan "Samen genieten in Gameren". We zijn voortvarend
aan de slag gegaan, o.a. met het houden van een enquête in het dorp. Een heel aantal verbeterpunten
werden daardoor vastgelegd. Wij zijn daarmee gestart, maar het vraagt om afstemming op vele vlakken.
Er lijkt nu een doorbraak te komen in de voortgang, een goed begin voor een periodieke nieuwsbrief.

Foto van het seizoen!
Maak de mooiste seizoensfoto van ons mooie dorp en win een leuke prijs!

Meer informatie over
deze actie vindt u op
onze website.

Verkeerssituatie bij de basisschool

Gerealiseerd

Is het mogelijk om de verkeerssituatie bij onze
basisschool zodanig te veranderen dat fietsers
en voetgangers een eigen route krijgen, auto’s
kunnen parkeren aan de Ridderstraat en de
doorstroming van die straat ook beter wordt?
Zou dat geen doorbraak zijn?!

Naast onze lopende zaken
hebben we, mede dankzij uw
input, in samenwerking met de
gemeente, al een aantal zaken
kunnen realiseren.
Voorbeelden hiervan zijn:

Plaatsing afvalbak de
Heuven II

Borden bij alle zebrapaden

Een speeltuintje in de
“oude nieuwbouw”

Opknappen en uitbreiden
parkeerplaats Delkant

Haken voor plasticafval

We hebben veel overleg gehad, waarbij in
wisselende samenstellingen ook de school, de
verkeersouders, politie, een verkeersbureau
en natuurlijk de gemeente aanwezig was. Het
heeft uiteindelijk veel tijd gekost, maar het is
beloond met een kansrijk voorstel. Wilt u hier
meer over weten? Lees het bericht hieronder.

LET OP: belangrijke informatie-avond op 11 april!
Het voorstel voor de nieuwe verkeerssituatie bij de basisschool wordt aan u gepresenteerd, wij zijn benieuwd
naar uw mening! Uw steun is belangrijk, want de gemeenteraad moet toestemming geven. Wees erbij dus!
De gemeente heeft de dorpsraden gevraagd om een gebiedsplan op te stellen. Voor Gameren komen hier alle
verzamelde wensen van en voor het dorp in, in de vorm van een meerjarenoverzicht. Dit kan erg breed zijn,
zolang het maar gaat over leefbaarheid. Bijvoorbeeld sociale veiligheid en samenhang, maar ook verkeerszaken
kunnen erin komen. Wat zou u in het plan opgenomen willen hebben? Kom het ons vertellen!
Er komt een nieuwe rotonde t.h.v. de Startstraat, zodat er een aansluiting komt vanaf de Middelkampseweg
op de N322 (Van Heemstraweg). Kom het ontwerp bekijken en laat weten wat u er van vindt!
Het voetpad in de Pr. Willem Alexanderstraat wordt doorgetrokken en de straat wordt anders. Zo staan er
bijvoorbeeld extra snelheidsbeperkende maatregelen in het plan. Meer weten? Bekijk op 11 april het voorstel!

Z.O.Z. voor de uitnodiging!
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UITNODIGING
In samenwerking met de gemeente organiseren we een informatieavond.
De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:


Voorstel voor aanpassing van de verkeerssituatie bij de basisschool



Gebiedsplan Gameren opstellen



Nieuwe rotonde voor aansluiting op de N322 t.h.v. de Startstraat



Doortrekken voetpad en aanpassing Pr. Willem Alexanderstraat
(zie voorzijde voor meer informatie over de onderwerpen)

Waar: School met de Bijbel
Wanneer: Dinsdag 11 april
Welke tijd: van 19:00 tot 21:00 uur

Denk en praat mee over de toekomst van Gameren!
Heeft u ideeën voor verbetering van ons mooie dorp? Laat het ons weten!

Bestel de Gamersche vlag!
Een mooie witte vlag met daarop het Gamersche wapen

Klein

100x150 cm

€ 35,95

Middel

120x180 cm

€ 44,95

Groot

150x225 cm

€ 52,95

De vlag zal te zien zijn tijdens de informatieavond!
Bestellen kan via: info@dorpsraadgameren.nl of tijdens de informatieavond
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