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Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Vrolijke en toch voorzichtige Koningsdag-activiteiten, de
terrassen weer open, een zonnebloemwedstrijd voor de kinderen… Enspijk begint langzaamaan het
openbare leven weer op te pakken. Tel daarbij op de uitbundig bloeiende bloembakken en de
nestkastjes vol jonge vogels, daar wordt toch iedereen een beetje vrolijk van?! Maar er zijn ook zorgen
over ontwikkelingen die de leefbaarheid in het dorp betreffen en waar wij ons als MooiWonenInEnspijk
voor inspannen. U leest er in deze nieuwsbrief meer over.
DORPSMARKT AFGELAST
Eerst maar even het slechte nieuws: de Dorpsmarkt kan helaas ook dit jaar niet doorgaan vanwege de
nog altijd geldende corona-maatregelen. We hadden er allemaal zo naar uitgekeken om op de derde
zaterdag in juni de traditie van de jaarlijkse dorpsmarkt in ere te houden, maar dit moet helaas nogmaals
worden uitgesteld tot volgend jaar. Schrijf de nieuwe datum alvast in uw agenda: zaterdag 18 juni vanaf
17.00 uur!
KONINGSDAG 2021
Wat dit jaar wél doorging: Koningsdag. Het Oranjecomité van Enspijk organiseerde op deze dag een leuk
activiteitenprogramma voor jong en oud. Deze ‘Hap-Snap-Stap-Tocht’ was geheel coronaproof opgezet
verspreid over verschillende locaties door het hele dorp. Er werd fanatiek gesjoeld, stokken gevangen,
zak gelopen, scheepsbel geluid, blikken omgeworpen, en natuurlijk ook de nodige versnaperingen als
oranjebittertjes en poffertjes genuttigd. Veel kinderen (én volwassenen) waren uitbundig verkleed,
waardoor het ondanks de tweede Koningsdag in coronatijd toch een bijzonder vrolijke boel werd (zie
fotopagina).
GEPLANDE BIOMASSAOPSLAG
Onlangs werden de plannen bekendgemaakt voor de mogelijke aanleg van een opslag voor biomassa aan
de Boutensteijnseweg 1 in Enspijk. In de toekomst zou hier wellicht ook een biomassacentrale aan
worden toegevoegd. MooiWonenInEnspijk heeft hierover haar zorgen geuit en een brief aan de
gemeenteraad gestuurd. De komst van de opslag gaat namelijk hoogstwaarschijnlijk gepaard met
onveilige verkeerssituaties, stankoverlast en een verhoogde uitstoot van fijnstof en CO2. Helaas heeft de
gemeenteraad op 26 mei toch besloten de bestemmingsplanwijziging door te voeren en het bedrijf
Kemp Schalkwijk toestemming te geven zich op het terrein te vestigen. We beraden ons nu op verdere
stappen.
Op enspijk.info kunt u onze brief aan de gemeenteraad lezen, plus een artikel dat De Gelderlander
hierover publiceerde.

UITSLAG KLEURPLAATWEDSTRIJD
Een tijdje geleden konden alle kinderen van Enspijk meedoen aan een puzzeltocht en
kleurplaatwedstrijd. Deze waren onderdeel van een opdrachtenboekje, samengesteld door het team van
de geplande theaterdag voor alle kinderen van Enspijk. Vanwege corona heeft deze dag nog niet kunnen
plaatsvinden, maar het opdrachtenboekje over het ‘geheim van Enspijk’ gold toch als een leuk
opwarmertje. Winnaar van de kleurplaatwedstrijd was Philippe en voor de puzzeltocht was er een
gedeelde eerste plaats voor Hellen vd Akker en de groep Bo, Jente en Jurriaan. Gefeliciteerd aan de
winnaars en dank aan alle inzenders! De winnaars krijgen hun prijs corona-proof thuisbezorgd.
BLOEMRIJK ENSPIJK
De bloembakken van Bloemrijk Enspijk stonden de afgelopen tijd vol met uitbundig bloeiende tulpen en
andere voorjaarsbollen. Inmiddels worden ze alweer overgenomen door de bloei van de vaste planten in
de bakken. De lege plekken zullen we binnenkort opvullen met nieuwe stekken en zelf gezaaide
eenjarige planten. De bloembollen laten we rustig afsterven, dan kunnen ze energie opslaan voor
volgend voorjaar en dan weer net zo vrolijk bloeien. Dit geldt ook voor de bloembollen in het gras op
verschillende locaties. Daarom worden die stukken in deze periode ook nog even niet gemaaid (tot 6
weken na de laatste bloei). Dat ziet er misschien nu wat slordig uit, maar binnenkort krijgen ook die
stukken hun eerste maaibeurt en verdwijnt ook de afzetting met touw weer.
In de zomer hopen we daarnaast weer op een kleurrijke bloemenzee in diverse bermen in het dorp (een
deel van de Waalstraat, aan de Beemd bij het bebouwdekombord en tegenover Chapeau). Ook die
plekken zijn met touw en bordjes afgezet om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gemaaid, maar
uiteraard hebben we ook hierover duidelijke afspraken met de gemeente gemaakt. Heeft u zelf ideeën
om Enspijk nóg bloemrijker te maken? Meld het aan Marjolein den Hartog (06 22130296 of
marjolein@kissmyarts.nl, ook voor aanmelden bij de Bloemrijk Enspijk-appgroep).
ZONNEBLOEMWEDSTRIJD
Op zaterdag 22 mei zaaiden ruim 20 kinderen uit Enspijk een zonnebloemzaadje. Dat gebeurde in het
kader van de zonnebloemwedstrijd die Bloemrijk Enspijk voor de kinderen organiseerde.
Speeltuinvereniging De Vergd zorgde voor alle deelnemende kinderen voor wat lekkers. In de week
aansluitend aan de actie plantten ook alle kinderen van de BSO van Chapeau Kinderwerk nog een zaadje.
Aan het eind van de zomer wordt de winnaar van de wedstrijd bepaald: degene van wie de zonnebloem
het hoogste is gegroeid.

AANSCHAF BOSMAAIER [advertorial]
Voor het onderhoud van alle bloemenstroken
in het dorp, hebben we natuurlijk goed
gereedschap nodig. Met dank aan het
leefbaarheidsbudget van de gemeente West
Betuwe en Vitaro Groentechniek in
Geldermalsen (www.vitaro.nl) hebben we
daarvoor een mooie bosmaaier kunnen
aanschaffen. Hiermee kunnen de vrijwilligers
van Bloemrijk Enspijk zorgen dat onder meer
rondom de bloembakken wordt gemaaid en
dat het gras rondom de bloemenstrook in de
Waalstraat wordt bijgehouden. We hebben
een mooi apparaat van Husqvarna
aangeschaft, waar we vast weer jaren mee
vooruit kunnen!

VOGELS EN DE EIKENPROCESSIERUPS
Goed nieuws: de eerste generatie vogels heeft inmiddels hun intrek genomen in diverse nestkastjes die
afgelopen najaar aan eikenbomen in het dorp zijn geplaatst. We pogen hiermee op een
natuurvriendelijke manier het probleem van de eikenprocessierups aan te pakken. Mezen hebben zo
meer nestgelegenheid en worden verleid om de eikenprocessierupsen aan hun jongen te voeren. Groot
was onze verbazing dan ook toen onlangs de eikenbomen in ons dorp toch werden bespoten. Niet alleen
wordt hiermee het voedsel voor de jonge vogels drastisch ingeperkt (behalve de eikenprocessierupsen
gaan hierdoor ook andere rupsen dood), maar de nesten buiten de vogelhuisjes bleken ook niet veilig.
Om te kijken naar een betere aanpak in 2022, hebben we bij de gemeente aangeklopt en zijn in gesprek
gegaan met de adviseur voor groenbeleid. We onderzoeken nu samen met de gemeente, het
Kenniscentrum Eikenprocessierups in Wageningen en de Vlinderstichting of er alternatieve methoden
mogelijk zijn. Op het volgende kaartje kunt u zien waar in Enspijk de eikenbomen nu zijn bespoten.

Verzoek: Om de vogels in ons dorp in het broedseizoen niet nóg meer stress te bezorgen, verzoeken we
u om voorzichtig te werk te gaan met snoeiwerkzaamheden in uw tuin. De Vogelbescherming heeft
hiervoor wat handige richtlijnen op www.vogelbescherming.nl (zoek op ‘broedseizoen: kappen met
kappen?’) en adviseert vóór maart of na juli te snoeien. Het vernielen of verstoren van vogelnesten is bij
wet zelfs verboden, dus zorg in ieder geval dat u zeker bent dat er geen nest aanwezig is in de boom of
struik die u wilt kappen of snoeien.

LEEFBAARHEIDSBUDGET
Oproep: Heeft u een goed idee voor Enspijk? Misschien komt dat idee dan in aanmerking voor een
bijdrage uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente West Betuwe (max. € 2000 per initiatief). Neem
contact met ons op of informeer rechtstreeks bij de gebiedsmakelaar voor Enspijk, Barry Ganzeman (0620449518, Barry.Ganzeman@WestBetuwe.nl). De voorwaarden voor een aanvraag kunt u lezen op
www.westbetuwe.nl/leefbaarheidsbudget. Met de aanvraag kunnen wij u eventueel helpen.

NK TEGELWIPPEN
Misschien heeft u al wel van het NK Tegelwippen gehoord? Dit is een landelijke wedstrijd waarin
gemeenten bewoners oproepen om zoveel mogelijk tegels in hun tuinen te vervangen door groen. Dat
initiatief kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen! Onze gemeente neemt het op tegen de gemeente
Tiel. Doet u ook mee? Dat kan nog t/m 30 september. Op onderstaande flyer leest u meer over het NK
Tegelwippen en hoe u kunt meedoen.

ENSPIJK VERWARMEN MET DE LINGE?
Het kan jullie bijna niet ontgaan zijn. We moeten van de Rijksoverheid met z’n allen van het gas af
uiterlijk 2050. Daarom heeft het Rijk alle gemeenten in Nederland opdracht gegeven om vóór het einde
van dit jaar een Warmtetransitie visie te maken. In deze Warmtetransitie visie legt de gemeente het
tijdpad vast voor een (stapsgewijze) aanpak richting aardgasvrij. Voor die wijken waarvan de
omschakeling naar aardgasvrij vóór 2030 is gepland, maakt de gemeente ook bekend wat dan de
mogelijk alternatieve vormen van energievoorziening kunnen gaan worden en biedt zij inzicht in de
maatschappelijke kosten en baten en de integrale kosten voor eindverbruikers hiervan.
West Betuwe staat nog aan het begin van dit traject. Wel heeft er in de gemeente een tweetal quick
scans plaatsgevonden. Eén in Geldermalsen waarbij gebruik zou kunnen worden gemaakt van de warmte
die op zeer grote (enkele kilometers) diepte kan worden gewonnen (beter bekend als geothermie) en
één in Enspijk waarbij de warmte uit de Linge kan worden gehaald (beter bekend als aquathermie).
Vooralsnog biedt geothermie niet de oplossing. Maar voor aquathermie loont het de moeite om dit
verder te onderzoeken. Weliswaar ging het hier om een quick scan, maar uit de quick scan is naar voren
gekomen dat er enorm veel warmte in de Linge zit die gebruikt kan worden om onze huizen en
gebouwen te voorzien van warm water voor het verwarmen en voor tapwater (douchen e.d.).
Deze uitkomst is voor de gemeente reden geweest om aan het bestuur van MWIE te vragen of zij open
stonden om dit onderzoek voor Enspijk verder uit te werken. Het bestuur van MWIE heeft hier positief
op gereageerd en gaat dit nu samen met de gemeente, de Regio Rivierenland, Kleurrijk Wonen en het
Waterschap verder uitwerken.
Wordt vervolgd dus. Voor nadere info: Martijn Karrenbeld en Guido van der Wedden.
ALGEMEEN
Wijkagent
Frank Ebben is onze wijkagent. Wilt u een afspraak met de wijkagent, dan kan dat via de politie of via
ons. Bel bij noodgevallen altijd eerst met de politie (bij spoed 112, geen spoed 0900-8844).
Contact
Heeft u een goed idee voor Enspijk of wilt u meedoen met een van de activiteiten? Laat het ons weten
via een e-mail naar enspijk@enspijk.info of stuur schriftelijk naar Beemd 6.
Website: www.enspijk.info

Instagram: @kijk_op_enspijk

Twitter: @enspijk

Heeft u ook zin om mee te helpen? Meld u aan! We zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich
willen inzetten voor Enspijk. Of u nu in het bestuur wilt, af en toe over bepaalde onderwerpen wilt
meedenken of gewoon een middagje samen de handen uit de mouwen wilt steken.

