
 

Enspijks Nieuwsbrief       Jaargang 10, september 2019  

 
Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u wederom een nieuwsbrief om u op 
de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk.  
MooiWonenInEnspijk en Stichting Elfdorpenspel 2016 wensen u veel leesplezier! 
 
Renovatie provinciale weg ( Geldermalsen – Leerdam v.v. ) 
De provinciale weg die langs Enspijk loopt wordt gerenoveerd (wanneer is nog niet duidelijk). In 
tegenstelling tot wat in de krant stond, komt er geen aparte afslag, gezien vanuit Geldermalsen, voor 
Enspijk. Wel zullen de fietsovergangen naar de Rotonde/McDonalds worden aangepast. De tunnel zal 
blijven. In het najaar komt een informatieavond vanuit de provincie. 
 
Renovatie A2 ( Knooppunt Deil – Vught v.v. ) 
Volgens de huidige planning zal in 2024 de A2 gerenoveerd worden. Het gaat weliswaar om het 
traject knooppunt Deil – Vught v.v., maar dan kan ook worden gekeken naar bv een goede 
carpoolplek in de buurt van Enspijk.  
 
Leefbaarheidsbudget 2019 
Ook dit jaar is er voor Enspijk een leefbaarheidsbudget beschikbaar. Voor 2019 is dat een bedrag van 
6900 euro. Per initiatief is een bedrag van max 2000 euro beschikbaar.  
Wil je hier meer over weten of heb je een leuk idee/initiatief, neem contact met ons op zodat wij 
samen kunnen bekijken hoe wij dit gaan realiseren!!! 
 
Er zijn een paar ideeën/suggestie binnen gekomen : 

• Jeu de boules banen op het speelveldje bij Chapeau 

• Nieuwe banken bij de jeu de boules banen 

• Nieuwe houten banken in de Snelsteeg 

• Theaterfeest voor kinderen 
 

Zonnepanelen 
Op initiatief van MWIE zijn zonnepanelen geplaatst op het dak van het gebouwtje van de ijsbaan en 
Chapeau. Beiden hebben nagedacht om iets voor het dorp terug te doen :  

• De ijsclub zal een grote spar op het terrein van de ijsbaan zetten waar in de winter 
kerstverlichting in gehangen kan worden. Deze kerstverlichting zal door Chapeau worden 
geregeld. 

 
 
 



Huizenbouw 
Update 9 september 2019: nog geen ontwikkelingen op dit gebied. Wij gaan in oktober 2019  
een afspraak inplannen met het aanspreekpunt van de gemeente. Dan hopen wij wat meer te weten 
te komen. 
 
Communicatie WhatsApp groepen 
Binnen Enspijk maken wij gebruik van 3 Whatsapp groepen : 

1. Enspijk Veilig : uitsluitend voor noodgevallen en onveilige situaties 
2. Enspijk Helpt : om elkaar te helpen, te infomeren op een leuke manier 
3. AED groep : voor gecertificeerde AED-ers om elkaar te informeren over trainingen etc 

 
Graag vragen we u de apps te gebruiken voor het juiste doel. In de volgende nieuwsbrief zullen wij 
wat tips@tricks aangeven over het gebruik van een groepsapp. 
 
Wilt u ook in de app groep, meld je dan aan bij enspijk@enspijk.info of stuur een appje naar 
0627060599. 
 
Wijkagent 
Frank Ebben is onze wijkagent.  Voor noodgevallen altijd direct de politie bellen. Wilt u een afspraak 
met de wijkagent dan kan dat via de politie of via ons.  
 
Overzicht vaste activiteiten MWIE 
Gemengd Enspijks Koor: Zingen aan de Linge 
Iedere 2e en 4e woensdagavond van de maand om 20.00 uur, locatie Chapeau, info Sophie Jongedijk 
(0345-848788). 
 
Enspijk doen 
Elke laatste donderdag van de maand van 10 tot 12 uur in de dorpskamer zijn er leuke activiteiten en 
spelletjes voor alle bewoners. U bent van harte welkom. Koffie staat klaar. Gewoon lekker samen wat 
doen. Meer informatie bij Dieke van Zandwijk (0646606966) en Gonnie Verweij-Philipsen 
 
Open Eettafel voor Enspijkers  
Iedere 1e donderdag van de maand, om 12.15 uur. Prijs 8 euro. Contact Sophie Jongedijk en Dieke. 
 
Algemeen Contact 
Stichting MooiWonenInEnspijk 
www.enspijk.info / enspijk@enspijk.info 
& 
Stichting Enspijk 11 dorpenspel 2016 
 
Heeft u een goed idee, laat het ons weten via de email enspijk@enspijk.info of wfpieters@upcmail.nl 
of stuur schriftelijk naar Beemd 6 of Waalstraat 8.  
Heeft u ook zin om mee te helpen? Meld je aan. We zijn ook op zoek naar enthousiaste mensen die 
zich willen inzetten voor Enspijk, inclusief websitebouwers. 
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