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Dorpsraad Gameren : we zijn er voor u , samen met u!
In deze nieuwbrief vindt u wensen van u als inwoners, plannen, initiatieven,
hulp gevraagd en gerealiseerde wensen en plannen.
Veel inwoners die een kijkje kwamen nemen bij
Zomer in Gelderland in Gameren hebben wensen en
ideeën voor Gameren achter gelaten in de
Leefbaarheidsbus. Anderen kwamen op 7 november
2017 naar Gambora om mee te denken over
mogelijkheden.
Deze wensen en ideeën hebben we opgeschreven in
Gebiedsplan 2018-2028

JOOP
Een van de meest in het oogspringende wensen was
een gebouw voor jeugd en ouderen. Een
laagdrempelig onderkomen voor gezelligheid en
leuke activiteiten. Onder de noemer JOOP zijn we als
dorpsraad aan de slag gegaan met de invulling van
deze wens. JOOP staat dan ook voor Jongeren en
Ouderen Ontmoetings Plaats

JOOP

Gebiedsplan 2018-2028

Plannen voor en door
inwoners van Gameren

Voordat JOOP gebruikt kan worden om kindermiddagen of jongerenavonden te organiseren, moet
het gebouw en de grond er omheen
opgeknapt worden.

Vrijwilligers gevraagd, voor het opknappen
van JOOP en de tuin.
Aanmelden via:
info@dorpsraadgameren.nl

Na het opknappen kunnen tal van activiteiten voor
kinderen, jongeren en ouderen worden georganiseerd. Denk aan een koffietafel, spelletjesmiddag,
gametoernooi voor de jeugd etc, etc.
Onverwacht mogen we het
voormalige gebouw van Youth for Heeft u een idee om een activiteit te organiseren?
Christ aan de Jan van Steenbergen- We zoeken mensen die dit samen met ons vorm
straat 15 hiervoor gaan gebruiken. willen gaan geven. We horen graag van u!
info@dorpsraadgameren.nl

Hier werken we momenteel aan
- Het herziene voorstel voor de 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! 18 september a.s 19.30 –20.00 uur kunt u het ontwerp bekijken in JOOP,

J.v.Steenbergenstraat 15.- Met de bewoners van de Hof van Gameren en de Schoolstraat is gesproken over uitgebreidere
speelvoorzieningen. Tijdens de inloopavond zijn veel ideeën aangedragen. Zo is geopperd om mee te
helpen zodat er kosten worden bespaard en meer geld besteed kan worden aan speelvoorzieningen.
- In augustus/september zal de Gratenbogerd opnieuw bestraat worden. Plannen zijn
gedeeld en doorgenomen met direct omwonenden.

! Save the date ! 22 september DAG van GAMEREN met diverse activiteiten
meer informatie komt in het Kontakt.
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Gebiedsplan
De Gemeente heeft de dorpsraden gevraagd om een gebiedsplan op te stellen.
Het gebiedsplan gaat over leefbaarheid. Bijvoorbeeld wonen met aandacht en basale zorg voor
bewoners, voldoende activiteiten voor jong en oud maar ook verkeer, vervoer, recreatie en bedrijvigheid
worden genoemd.

Wat zou u in het plan opgenomen willen hebben? Kom het ons vertellen!
Het plan wordt regelmatig aangepast zodat er altijd ruimte is voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
De Dorpsraad bespreekt het plan met de gemeente en de gemeente kijkt wat (financieel en politiek
gezien) haalbaar is. Daarop worden acties in de planning gezet bij de gemeente en bij de Doprsraad.

Heeft u belangstelling voor het gebiedsplan laat het ons weten: info@dorpsraadgameren.nl

Gerealiseerd, de afgelopen tijd zijn diverse projecten afgerond.
AED Hof van Gameren
Samen met u als bewoners
hebben we een AED aangeschaft
(incl onderhoud) welke hangt in
de Bulkenlaan en 24 uur vrij
toegankelijk is.

Strooibeleid
Op verzoek van velen is de
Dorpsraad met de gemeente in
gesprek geweest over het
strooibeleid en is dit ook
aangepast. Daarnaast komt er
zout en een zoutstrooier beschikbaar. Meer informatie,
zoals waar en hoe de
zoutstrooier ingezet kan worden
komt in
december in
Het Kontakt.

Bankje Ridderstraat

Hanging baskets

AED Hof
Doortrekken
van trottoir Prins Willem Alexanderstraat
Uit de in 2015
gehouden enquete is als wens naar voren gekomen om
Gameren

het troittoir aan de Prins Willem Alexanderstraat door te trekken.
De gemeente Zaltbommel heeft dit opgenomen in de planning en eind
vorig jaar is het trottoir gerealiseerd.
Tevens is er een extra verkeersremmende maatregel genomen.

Dinsdag 28 augustus vindt er weer een Dorpsschouw plaats samen met de gemeente.
Heeft u zaken die aandacht nodig hebben laat het ons weten!

Bestel de Gamersche vlag!
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Klein

100x150 cm

€ 14,95

Groot

150x225 cm

€ 32,95
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