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In onze vorige nieuwsbrief hebben wij een oproep gedaan om initiatieven in te dienen voor de vijfjesactie. Zes organisaties hebben zich
aangemeld, waarvan er drie zijn gekozen die meedongen in de actie.
De inzendingen zijn op grond van een aantal criteria beoordeeld.
Voorwaardelijk: het plan is
realiseerbaar en haalbaar
1 Plan geeft proﬁjt voor zo veel
mogelijk inwoners van Arkel.
2 Plan dient een maatschappelijk doel.
3 Liever een duurzaam doel dan een
eenmalige uitgave (bijvoorbeeld
ballen voor de sportvereniging
versus lichtshow op feestavond).
4 Liever een initiatief dat echt ﬁnancieel
steun nodig heeft dan een extraatje
op een (grote) berg.
5 Het is een concreet doel (het is duidelijk waar het geld aan besteed wordt).
Begin april werden de stembiljetten
verspreid en in de week van 16 april
t/m 21 april kon de stem uitgebracht
worden in de Emté.

De uitslag van de vijfjesactie:
VIA
53 x € 5 = € 265
OMOS
103 x € 5 = € 515
De Zwervers 303 x € 5 = € 1.515
Er werden 12 ongeldige stemmen
uitgebracht. De wervingsactie van
De Zwervers heeft duidelijk zijn
vruchten afgeworpen, misschien ook
een idee voor de verenigingen die
in toekomst meedoen.

De leden van Dorpsraad Arkel
zetten zich als vrijwilliger in voor
een leefbaar dorp. Via deze nieuwsbrief willen we alle inwoners van
Arkel op de hoogte houden van
waar de dorpsraad zich mee bezig
houdt. Binnenkort is ook de website
van de dorpsraad weer in de lucht
en daarnaast is er elke derde dinsdag van de maand gelegenheid
om op het inloopuurtje van de vergadering te komen. De dorpsraad
heeft ruimte voor nieuwe leden.
De dorpsraad is geen verlengstuk
van de gemeente en heeft ook
geen politieke bemoeienis. Wel signaleren we wat er in het dorp leeft
en dat nemen we mee in contacten
met de gemeente en betrokkenen.

2e ontsluitingsweg
Op 22 februari 2018 is in de Lingehof
een inloopavond geweest met
betrekking tot de 2e ontsluitingsweg.
50 á 60 personen waren aanwezig.
Er werd onder andere een 3D
presentatie gegeven en er was in
ruime mate de mogelijkheid om
vragen te stellen. Inmiddels zijn de
bomen gekapt om de ontsluitingsweg
mogelijk te maken. In april werd het
nuts-tracé gegraven en in juni/juli
zullen de kabels worden gelegd.
Na de bouwvakantie worden de
civiele werkzaamheden uitgevoerd
en eind 2018 zijn de werkzaamheden
grotendeels afgerond.

Nieuwe frisse
Dorpsraad-website!
Eind vorig jaar is de website van de dorpsraad
getroffen door een hack. Nu liepen we al enige tijd
met het idee om de website op te frissen en een
aantal nieuwe ideeën door te voeren en door de
hack raakte dit plan in een stroomversnelling.
Als basis voor de website hebben we
gekozen voor de DOP (Dorp Ontwikkeling Plan), nu nog een mooi boekwerkje
waarin alle dorpsprojecten staan beschreven met de status van dat moment.
Straks vind je al die dorpsprojecten op
de homepage van de website met foto,
korte omschrijving en – direct zichtbaar
– de status van het project: conceptfase, in ontwikkeling, afgerond.
Als je doorklikt, kom je op de projectpagina waar alle informatie te vinden is,
inclusief downloadbare documenten
en begeleidende fotoreportages (indien

van toepassing). Ook zal er een archief
worden bijgehouden van afgeronde en
eventueel stopgezette projecten waarbij we de mogelijkheid hebben een stopgezet project opnieuw te activeren.
We willen per project een redactiecommissie samenstellen die het onderwerp
extra volgt en ervoor zorgt dat de informatie hierover op de website up to date
blijft. Wij zijn ervan overtuigd dat we zo
als dorp klaar zijn voor de toekomst en
dat het voor zowel inwoners van Arkel
als de hele gemeente Molenwaard,
duidelijk is wat er in Arkel gebeurt.

1 juni
online!

toerisme en recreatie
bedrijvigheid
cultuur en sociaal
groen en spelen
voorzieningen
bereikbaarheid
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Plein 983
De werkzaamheden aan het plein
hebben afgelopen winter enige vertraging opgelopen vanwege de vorst.
Door het treﬀen van tijdelijke maatregelen kon de kermis gelukkig toch
doorgaan. Vanwege de Nationale
Dodenherdenking op 4 mei is er
een tijdelijke vlaggenmast geplaatst
(omdat de oude mast verrot bleek
te zijn, hierop was niet gerekend).
Tot slot moeten er nog muurtjes
gemaakt worden die het kunstwerk
zullen gaan dragen.
Vermoedelijk zal het plein aan het
eind van de maand mei helemaal
klaar zijn.
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