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Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u de 4e nieuwsbrief die u op de hoogte brengt van
de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk. Het bestuur van MWIE wenst u veel leesplezier.
Filmhuis/Donatie Rabobank
Enspijk heeft nu een echt “filmhuis”. Door een donatie van de Rabobank West-Betuwe hebben we de benodigde
apparatuur kunnen aanschaffen. We zijn de Rabobank daar zeer erkentelijk voor. De benodigde apparatuur is
inmiddels aangeschaft en wordt as dinsdag 24 augustus overhandigd aan het bestuur van MWIE in het oude
schooltje. U bent van harte welkom. De overhandiging vindt plaats om 19.00 uur.
Het is de bedoeling elke 3e woensdagavond van de maand een film te laten zien. In september starten we hier
mee. 15 september staat Musica Cubana op het programma. Iedereen is van harte welkom. De film begint om
20.00 uur in het oude schooltje. De zaal is 19.30 uur open. Graag even vooraf opgeven bij Nina: 06-51368664 of
email@enspijk.info. Toegang is € 4.BuitenSchoolseIOpvang
Enkele Enspijkse ouders hebben aangegeven dat er behoefte is aan buitenschoolse opvang. Op dit moment
zijn daar in Enspijk nog geen faciliteiten voor. We willen inventariseren om hoeveel kinderen het gaat. Meer
informatie en de kosten van BSO vindt u op de website : www.kinderopvangrivierenland.nl . In Deil en Beesd is
een BSO, maar daar zijn wachtlijsten. We willen onderzoeken of in Enspijk een BSO kan worden opgezet. Als u
behoefte heeft aan buitenschoolse opvang (BSO) voor uw kind in Enspijk, laat het dan weten bij
email@enspijk.info.
Dorpspunt Enspijk
Het dorpspunt heeft nu haar eigen computer en een laserprinter. U kunt daar, tijdens schooltijden, gratis gebruik
van maken. Heeft u nog tips om het dorpshuis nog levendiger te maken, laat het ons weten.
Verkeersborden en verkeersveiligheid
Begin april heeft het actie comité sanering verkeersborden Enspijk van MooiWonenInEnspijk een foto overzicht
gemaakt van alle borden in Enspijk. Afgelopen periode zijn er tevens verkeers-/snelheidstellingen geweest op de
Kampsedijk, Beemd, Molenkampstraat en de Lepelstraat. Als we alle informatie binnen hebben maken we een
totaalplan voor Enspijk en bieden dat de gemeente Geldermalsen aan. We hebben Veilig Verkeer Nederland
benaderd om ons hierbij te helpen.
Ondertussen heeft de gemeente een aantal acties ten aanzien van de verkeersborden uitgevoerd en is van Enspijk
een 30 km zone gemaakt (althans de borden zijn geplaatst). Echter voor een 30 km zone zijn ook aanpassingen
van kruisingen en wegen nodig. We zijn blij dat de gemeente een aantal acties heeft uitgevoerd en gaan
binnenkort in overleg met de gemeente voor de overige benodigde verkeeraanpassingen.

Verkeersdrukte/overlast neemt toe in Enspijk
Is het u ook opgevallen dat er steeds meer verkeersdrukte/overlast is in Enspijk? We hebben ontdekt dat een
aantal navigatiesystemen (TomTom) Enspijk ziet als doorgaande route richting Landgoed Marienwaerdt via de
brug over de Linge. Dit mag helemaal niet aangezien de brug over de Linge bestemd als fietspad. MWIE en vele
bewoners met ons zijn hierover zeer ontstemt. We gaan er alles aan doen om deze overlast te voorkomen en aan
te pakken.
Bladkorven, Prullenbakken en een dorpsplattegrond
De gemeente Geldermalsen wil fors gaan bezuinigen. Ze willen ook bezuinigen op het plaatsen van bladkorven.
MWIE is echter van mening dat het plaatsen van bladkorven nuttig blijft om ons dorp schoon te houden. Daarom
gaan we vragen of we een aantal bladkorven mogen hebben (ze worden nu toch niet meer gebruikt). Het is echter
wel zo dat we dan zelf het blad naar de AVRI moeten gaan afvoeren als de bladkorven vol zijn. Laat uw mening
horen via email@enspijk.info. Ook als u wilt helpen met het afvoeren van blad.
Daarnaast zijn er ideeën van bewoners binnengekomen voor het plaatsen van een infobord (dorpsplattegrond) in
het begin van het dorp en het plaatsen van meer prullenbakken bij het trapveldje, bushokje, Snelsteeg en
Kamspedijk. We gaan hierover met de gemeente in overleg.
Bomen actie:
Zoals gemeld in nieuwsbrief 3 gaat MooiWonenInEnspijk zich inspannen voor een groen Enspijk. In het voorjaar
van 2011 gaan wij in en rond Enspijk 120 bomen planten. Bij het bekijken van plaatsen voor boom aanplant
hebben we het rapport Elings geraadpleegd. In overleg met de gemeente gaan we dit realiseren. Er hebben zich
reeds bewoners gemeld met ideeën en om te helpen bij het planten van bomen. Ook hebben we de Minzerie
benaderd om samen met de kinderen de bomen te gaan planten in de week van de Nationale Boomplantdag in
Maart 2011. De Minzerie start na de zomervakantie een natuur en milieu project, dat aansluit op deze Enspijk
Groen actie. Wij benaderen op dit moment bedrijven met de vraag of zij de aanschaf van 1 of meerdere bomen
en steunpalen willen sponsoren. Heeft u nog ideeën , geef het dan door aan email@enspijk.info of een briefje in
de bus op Dorpsstraat 8.
Collecte voor het MS fonds
We zoeken mensen die willen collecteren in november ten behoeve van het nationale MS Fonds. Het kost u ca 1,5
uur...
Daisy van Tussenbroek (uit Enspijk) heeft zichzelf opgegeven als coördinator voor het nationale MS fonds. In
Enspijk werd er nog niet eerder gecollecteerd, en aangezien MS een zenuwslopende (letterlijk!) ziekte is vindt ze
het zeer belangrijk om haar steentje bij te dragen. Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van het centrale
zenuwstelsel, het gedeelte van het zenuwstelsel dat wordt omgeven door de schedel en de wervelkolom. (bron
http://www.nationaalmsfonds.nl/)
De collecte gaat van start in november 2010. Geeft u zich op bij email@enspijk.info of bij Daisy van Tussenbroek
Lingestraat 15, email dvtbelettering@live.nl .

Zwerfvuil Opruim Actie
Heeft u ook gezien dat ons dorp zo snel vol ligt met zwerfvuil. Daarom gaan we weer een zwerfvuil opruim actie
organiseren. Zaterdag 2 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. We zullen weer voor koffie en cake zorgen. We gaan aan
de gemeente vragen of ze de zakken, handschoenen en knijpers willen leveren. Graag aanmelden bij
email@enspijk.info of Martijn, 0345650209.
Ideeën Enspijk Uitslag Enquete
Zoals beloofd in Nieuwsbrief nummer 3 de uitslag van ideeën enquête. We nemen de ideeën op in onze plannen
en willen ze graag combineren in de uitvoering van Enspijk Groenplan en Verkeersbordenactie

1. Voetpad Haarstraat

Eens

niet eens

geen mening

Totaal

28

1

3

32

opmerkingen bij dit idee

2. Verharding fietspad

-

Eens
18

opmerkingen bij dit idee

3. Verlichting richting
Beesd

-

geen mening
3

Totaal
32

geen asfalt, leuk wandelpad,
tast landelijk karakter aan
niet eens

geen mening

Totaal

26

3

3

32

-

Eens
17

opmerkingen bij dit idee

5. Hondenpoepschepjes

niet eens
11

Eens

opmerkingen bij dit idee

4. Jeu de Boulebaan

ook bij Korte Veersteeg en Molenkampstraat
onnodige kosten vooral nu, nu alles is veranderd

-

Eens
14

Zo gevaarlijk. Veel zwerfvuil.
Ook prullenbak plaatsen aan einde Veersteeg.
Niet nog meer lichtvervuiling
niet eens
4

geen mening
11

Totaal
32

bij de pomp; bij het dorpspunt;
als hij maar goed onderhouden wordt;
niet op kruising Kdijk en Dorpsstraat;
Bij oude speeltuintje
niet eens
5

geen mening
13

Totaal
32

opmerkingen bij dit idee

-

liever zakjes, standaards, afvalbakken

aanvullende opmerkingen
1

-

dorp minder toegankelijk maken voor vrachtverkeer

Aanvraag Subsidie Oranjefond Burendag 25 September
We hebben een aanvraag bij het Oranjefonds gedaan voor subsidie in het kader van Burendag. We krijgen
maximaal 500 euro. We willen graag een boombank en een zitbankje plaatsen ergens in het dorp. Wilt u
meehelpen met het plaatsen van de bankjes, geef u op bij email@enspijk.info.
Sponsors
Alle werk met MWIE wordt gedaan door de inzet van vrijwilligers. We moeten echter kosten maken om projecten
invulling te geven. We proberen zoveel mogelijk subsidies binnen te halen. Daarnaast zoeken we 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 en op de nieuwsbrief. 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 etc.
MWIE en Website www.enspijk.info
Alle vragen of opmerkingen kunnen via email@enspijk.info, of schriftelijk in de bus bij Dorpsstraat 8, Kampsedijk
13 of Netstraat 12

