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in de Minzerie te Enspijk

Van en voor bewoners van 
Enspijk



MooiWonenInEnspijk
• Waarom?

– Initiatief van aantal Enspijkers
– Ten behoeve van de verbetering openbare

ruimte en leefbaarheid
– Vraag naar centraal punt
– Saamhorigheid



MooiWonenInEnspijk
• Wat zijn we niet?

– Politieke partij
– Dorpsraad
– Verlengstuk van de gemeente
– Bureaucratisch geheel (snel handelen)
– Geen concurrent van alle andere goede

initiatieven van en uit Enspijk!!!



MooiWonenInEnspijk

• Voor en van wie?
– Voor en van alle Enspijkers, jong en oud



MooiWonenInEnspijk
• Hoe?

– Veel vrijwilligers
– Input vanuit Enspijkers
– Stichting (t.b.v. sponsoring, bankrekening etc)
– 3 tal bestuursleden t.b.v. Stichting
– Idee voor Enspijk



Idee voor Enspijk: Uitleg
Via de website en huis aan huis communicatie 
hebben we een platform voor dorpsgenoten 
waar ideeën vorm kunnen krijgen voor het 
algemeen belang van Enspijk. Hierdoor kunnen 
we allemaal samen werken aan 
MooiWonenInEnspijk, want samen sta je sterker 
dan alleen.



Idee voor Enspijk: Uw Bijdrage
• Alle ideeen met betrekking tot het algemeen

belang zijn welkom
– Woonplezier
– Veiligheid
– Voortbestaan van de Minzerie
– Saamhorigheid
– Geen individuele projecten



MooiWonenInEnspijk
• Wat bereikt tot nu toe?

– Geen verharding Snelsteeg
– Goed Gevulde Website: www.enspijk.info
– Ouderen eettafel met SWO (5 november)
– Zwerfvuil opruimactie (5 oktober)
– Club100
– Sponsoractie (initiatieven en website kosten 

geld)
– Tekenwedstrijd kinderen Minzerie (Met prijzen)
– Meerdere ideeën vanuit Enspijkers..en?



Prijswinnaar AED
• Enspijk krijgt AED (prijswinnaar beste

vrijwilligers-idee in Geldermalsen)
• Re-animatie cursus
• Sleutelhouders



Idee voor Enspijk: De Snelsteeg

• Samen sta je sterk



Idee voor Enspijk

• De schoonmaak
actie 5 oktober



Nieuwe Ideeën van bewoners
• Voetpad naast ingang/uitgang Enspijk richting 

Provinciale weg
• Verharding fietspad richting Deil vanaf laatste stukje 

van de Kampsedijk
• Verlichting op de dijk naar Beesd
• Water in sloot om kerk
• Jeu de boulebaan kruising Dorpsstraat / Kampsedijk
• 30 km zone (volgens plannen gemeente 2009)



Stichting MooiWonenInEnspijk
Bestuur:

Nina van Toulon: Voorzitter
Martijn Karrenbeld: Vice-voorzitter, secretaris, 
penningmeester
Karl van der Zijde (Lid, sponsors)

Samen met van VELE vrijwilliggers



Waarom website voor Enspijk ?
• Een instrument om verbondenheid tussen de 

bewoners te bevorderen
• Centraliseren van diverse activiteiten en 

initiatieven van verschillende personen of 
groepen, zodat iedereen in het dorp op de 
hoogte blijft

• Nieuwsverspreiding
• Platform voor nieuwe ideeën voor Enspijk



Voorwaarden website

• Objectieve berichtgeving
• Up-to date
• Niet-commercieel
• Voor alle bewoners
• Voor Enspijkers zonder internetverbinding

wordt de informatie ook huis aan huis
verspreid



• Online naar website 
• een korte presentatie van de inhoud van

www.enspijk.info



Waar werken we aan?



• Er wordt een samenwerking opgezet met:

– De gemeente, de Minzerie, de kerk, Stichting
Welzijn Ouderen (SWO) en 
MooiWonenInEnspijk

– Hieraan wordt al volop achter de schermen
gewerkt door verschillende betrokkenen.



De Provincie Gelderland en de gemeente
Geldermalsen ondersteunen financieel en 
met mankracht het opzetten van ‘brede
scholen’

En er is subsidie aangevraagd bij het 
Oranjefonds voor:



Het ontwikkelen van een “Brede 
School”

Zo werken we mee aan het voortbestaan van de 
Minzerie, door activiteiten te organiseren voor
jong en oud, waardoor de school een extra 
functie krijgt en daardoor extra 
aantrekkingskracht



“Brede School”
– Een ontmoetingspunt voor bewoners in de Minzerie

en het ‘oude schooltje
– Activiteiten voor kinderen na school b.v. muziek les 

en andere creatieve lessen
– Activiteiten voor jong en oud zoals b.v. computer les, 

kookles
– Naschoolse opvang?
– Taal- en bijlessen?
– Een internet café
– Etc.



Organisatie:
• De Minzerie neemt het voortouw in de brede 

school ontwikkeling
• MWIE neemt het voortouw in de ontwikkeling 

van een dorpspunt
• het Kerkbestuur neemt het voortouw in de 

verdere invulling van het Oude Schooltje 
• SWO neemt de rol van aanvrager voor de 

Oranje Fonds subsidie op zich



• In december wordt bekend of we subsidie 
krijgen (49.000 euro)

• Na 1 januari komt alles bij elkaar.
• Uitvoering en ondersteuning door Patricia

Kraan en SWO en Vrijwilligerssteunpunt



Voorwaarden
• Een draagvlak voor deze ideeen onder de 

bewoners van Enspijk
• Inzet van vrijwilligers



Inventarisatie wensen bewoners
Enspijk

• Om een duidelijker beeld te krijgen over wat
Enspijkers missen en willen is een vragenlijst
opgesteld.

• Met de antwoorden kunnen we veel zaken
inventariseren, zoals behoefte aan
voorzieningen voor ouderen en kinderen en 
voorzieningen in de openbare ruimten enz



EEN RONDJE VRAGEN
EN OPMERKINGEN

•


