
Enspijks Kwartaaltje 2 januari 2010 

Beste inwoners van Enspijk. Hierbij ontvangt u de 2e nieuwsbrief die u op de hoogte brengt van nieuwtjes en 
ontwikkelingen in Enspijk. Allereerst wensen we alle Enspijkers nog een fantastisch Nieuwjaar en een gezond en 
veilig 2010. Er zijn de afgelopen maanden weer veel ontwikkelingen geweest. In deze nieuwsbrief een korte 
samenvatting. Daarnaast zijn er veel ideeën door Enspijkers voor verbetering van de openbare ruimte geopperd. 
Via deze nieuwsbrief kunt u weer u mening doorgeven.

Website www.enspijk.info

De website is zo goed als klaar. We nodigen u uit om naar de website te gaan. Vele weetjes, foto’s, gemeentelijke 
documenten, nieuwsflitsen, activiteitenkalender, historie en andere zaken vindt u op de website. De website is 
echt bedoeld voor en van onze inwoners. Kom vooral met ideeën en suggesties. We zijn nu ook te volgen op 
Twitter: https://twitter.com/enspijk

AED cursus

Zoals u misschien wel heeft vernomen heeft Enspijk een eigen Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze 
AED hangt in de kerk (deur links van de hoofdingang). We hebben daarnaast ook een eerste groep Enspijkers 
opgeleid voor het bedienen van de AED. Deze mensen hebben een sleutel om de AED te kunnen gebruiken. In 
maart gaan we een 2e cursus organiseren. We kunnen dan weer maximaal 12 mensen plaatsen en de kosten 
worden gedekt door het bedrag wat we gekregen hebben van de Rabobank (2500 euro). Meldt u nu aan voor 
deelname aan deze cursus via email@enspijk.info, er zijn nog plaatsen vrij.

Dorpspunt Enspijk/Binnenhalen subsidie

MWIE heeft samen met de SWO/Gemeente, de Hervormde kerk en de Minzerie een fors subsidiebedrag 
binnengehaald voor het realiseren van een dorpspunt in Enspijk. 



Het dorpspunt, hoogstwaarschijnlijk in de Minzerie, is een centraal punt in Enspijk, waar mogelijkheden worden 
gecreëerd voor bijvoorbeeld een computerruimte met internetaansluiting, een folder rek en een aanplakbord 
voor vraag en aanbod etc. Dit is bedoeld voor alle Enspijkers (denk ook bijvoorbeeld aan een kookcursus, 
computercursus etc.). Het is de bedoeling dat dit medio maart is gerealiseerd. Op dit moment zijn alle partijen in 
druk overleg voor de verdere afstemming van de realisering.

Opruim Zwerfvuil Actie groot succes

MooiWonenInEnspijk heeft een hekel aan zwerfvuil. In oktober 2009 heeft MWIE een zwerfvuil opruimactie 
georganiseerd, met groot succes. We gaan in april weer een Opruimactie houden. Geef je op per email: 
email@enspijk.info of per post naar Dorpstraat 8, Kampsedijk 13 of Netstraat 12. De gemeente Geldermalsen 
stelt zakken, prikkers en karretjes ter beschikking. Voor koffie wordt gezorgd.

Gemeente

In de gemeentelijke plannen is aangegeven dat in 2009 een 30 km zone in Enspijk wordt gemaakt. Wij hebben de 
gemeente gevraagd wat de status is van dit project gezien het nog niet is uitgevoerd. We hebben hier veel vragen 
over gekregen omdat er erg hard wordt gereden in het dorp, in het bijzonder in de Molenkampstraat, de Beemd 
en Lepelstraat (brommers).  De afdeling ruimtelijk beheer heeft de uitvoering van projecten van het 
actieprogramma mobiliteit onder hun hoede. De afdeling ruimtelijk beheer heeft vorig jaar te kampen gehad met 
te weinig personele bezetting en daardoor zijn een aantal projecten, waaronder de inrichting van de 30 km-zone 
Deil - Enspijk, blijven liggen. Helaas zijn de problemen nog niet volledig opgelost, waardoor moeilijk is aan te 
geven wanneer dit project wel opgepakt kan worden. De gemeente geeft aan dat uitstel in dit geval zeker geen 
afstel is. MWIE blijft bij de gemeente aankloppen om dit zo snel mogelijk op te pakken.

Hondenpoep

MWIE krijgt veel opmerkingen van inwoners over overlast van hondenpoep binnen de bebouwde kom. We 
houden van ons dorp, we houden van onze mensen en ook van onze honden. Het handhaven van de regels is de 
verantwoordelijkheid van de mensen zelf vindt MWIE. Hondenpoep binnen de bebouwde kern is niet toegestaan 
met uitzondering van de hondenuitlaatplaatsen. Oftewel hondenbezitters hebben een opruimplicht binnen de 
kom. Indien uw hond een keer zijn/haar ontlasting doet binnen de kern ruim aub de poep op. Er zijn zakjes te 
verkrijgen bij de grote winkelketens en andere locaties. Een kleine moeite, een groot plezier! 



Open eettafel

De open eettafel (voor mensen ouder dan 50 jaar) is een groot succes. Het is de grootste eettafel in de gehele 
gemeente Geldermalsen. Men kan aan de open eettafel deelnemen met partner of met vrienden, maar men kan 
natuurlijk ook alleen komen. Er wordt bij de open eettafel een smakelijk en afwisselend 3-gangen menu geboden. 
Kosten voor de drie gangenmaaltijd zijn € 6,50 per persoon (exclusief drankjes). U kunt zich aanmelden per email 
email@enspijk.info of een briefje in de bus doen bij Dorpsstraat 8. Hierbij ook graag eventuele speciale dieet 
voorschriften doorgeven, zodat de kok daar rekening mee kan houden. De volgende data in 2010 zijn:

Donderdag 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 
december. Meld je aan!

Idee voor Enspijk

De ideeën die zijn ingediend zijn te vinden op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. Geef uw mening door of u 
het een goed idee vindt of niet. Indien de meerderheid van de stemmers het een goed idee vinden zullen wij 
contact opnemen met de gemeente Geldermalsen om de ideeën proberen in uitvoering te brengen.

Nieuwe initiatieven

MWIE denkt na over nieuwe activiteiten in 2010 zoals EHBO cursus, uitstapje in de omgeving of een andere 
activiteit. Jullie ideeën en alle hulp is welkom. U wordt geïnformeerd bij een nieuw initiatief.

MooiWonenInEnspijk is een Stichting

MooiWonenInEnspijk is een stichting geworden. We kunnen hierdoor makkelijker subsidies aanvragen voor 
activiteiten voor het dorp. Er is ook een bankrekening geopend: Bankrekening: 1546.73.471 tnv Stichting 
MooiWonenInEnspijk te Enspijk.

Sponsors

Een website onderhouden kost geld. Een nieuwsbrief brengt drukkosten met zich mee. We zoeken nog steeds 
sponsors die jaarlijks een kleine bijdrage willen schenken. Particulieren mogen elk bedrag schenken. Bedrijven 
vragen we minimaal 25 euro per jaar. Het logo van het bedrijf komt dan op de site. We bedanken onze huidige 
sponsors voor de steun!

MooiWonenInEnspijk zoekt vrijwilligers

We nodigen u uit om aan te melden als vrijwilliger. We zoeken mensen voor bijv: ouderen en hulpbehoevenden 
ophalen en thuisbrengen bij een activiteit, koffieschenken bij de Open eettafel, rondbrengen van de nieuwsbrief. 
Laat het weten per email of een briefje in de bus bij Dorpsstraat 8, Kampsedijk 13 of Netstraat 12



Ideeën voor Enspijk

Idee Eens Niet mee eens Geen mening Opmerking

1: Voetpad naast 
ingang/uitgang Enspijk 
richting Provinciale weg 
(Haarstraat)
2: Verharding fietspad 
richting Deil vanaf eerste 
stukje van de 
Kampsedijk

3: Verlichting op de 
Kampsedijk naar Beesd

4: Jeu de boulebaan 
kruising Dorpsstraat / 
Kampsedijk of ergens 
anders

5: Hondenpoepschepjes 
op aantal plaatsen in 
Enspijk

Inleveren via email@enspijk.info , Dorpsstraat 8, Kampsedijk 13 of Netstraat 12


