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Heeft u een idee? Het bewonersplatform betaalt
mee! Dorpsbewoners kunnen voorstellen doen om
maximaal €1000 aan en in Nispen te besteden.
Het bewonersplatform (BPN) wil de Nispenaren betrekken bij de
besteding van het wijkbudget. Wij roepen u graag op met voorstellen te
komen voor het besteden van maximaal € 1000,00 aan de leefbaarheid
van ons dorp. U weet zelf als geen ander waaraan uw buurt of het dorp
moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. En ook uw buren,
de mensen in uw straat of uw dorpsgenoten hebben daar ideeën over.
Met het wijkbudget kan BPN ideeën van bewoners financieren om
hun straat, buurt of dorp gezelliger, socialer of veiliger te maken. Het
Bewonersplatform beslist of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet.

Voor welke plannen kunt u een beroep op
het wijkbudget doen?

•

Eigenlijk voor elk idee, plan of activiteit waarvan u vindt dat het uw buurt
of de mensen in Nispen (de leefbaarheid) ten goede komt. Een aantal
ideeën van Nispenaren is hierdoor mede gefinancierd.
Afgelopen jaar is geld toegekend aan:
• voetbalnetten voor het Nispense straatvoetbal (voor de Nispense jeugd)
• Kindervakantiewerk
• Cultureel Nispen
• De IJsbaan
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Heeft U vragen, opmerkingen of ingezonden brieven?
Het contactadres van het bewonersplatform Nispen is:
Secretariaat Bewonersplatform:

Heel veel dingen zijn dus mogelijk, maar het belangrijkste criterium
waaraan het plan moet voldoen, is dat het een directe en waarneembare
bijdrage moet leveren aan de leefbaarheid van (een deel van) het dorp.
U kunt uw voorstel in de openbare vergadering van woensdag 20 oktober
a.s. indienen of schriftelijk bij het secretariaat(secretariaat@nispeninfo.nl).
Liefst uitgewerkt en met een eventuele kostenbegroting.

Oostmoer 26, 4709 BE Nispen,
e-mail: secretariaat@nispeninfo.nl
Kijk ook eens op onze website: www.nispeninfo.nl.
Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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Openbare vergadering 20 oktober

Een blik op de kern van Nispen.
Een interactieve bijeenkomst
over een integrale aanpak
Op woensdag 20 oktober is weer onze jaarlijkse
openbare vergadering in dorpshuis Nisipa.
Aanvang van de vergadering is 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur.
Het belooft ook dit keer weer een bijzondere bijeenkomst te worden.
We beginnen met het formele deel
waarbij we terugkijken op het afgelopen jaar, we geven een toelichting over
de stand van zaken van verschillende
onderwerpen waarin het BPN actief
mee bezig is zoals het verkeer, het
hertenkamp en starterswoningen.
De penningmeester geeft een overzicht van de financiën en de kascommissie maakt zijn bevindingen kenbaar.
We stellen nieuwe leden voor en we
nemen afscheid van twee leden van
het eerste uur, waaronder onze voorzitter, Frans Deelen.
In het volgende deel geven worden
de winnaars van de geraniumactie
bekend gemaakt en krijgen zij hun
prijzen uitgereikt.
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Het grootste deel van de vergadering
zal echter in het teken staan van de
stand van zaken ten aanzien van de
toekomst van de kern ons dorp: de
kerk, de school, het dorpshuis en het
kerkplein. In een aantal groepen kunt
u aan de slag gaan met hoe u tegen de
verschillende onderwerpen aankijkt:
wat zijn de speerpunten en op welke
manier zou u de problematiek aanpakken? Hoe zou het kerkplein eruit

moeten zien? Wat is de toekomst van
het kerkgebouw in ons dorp? Wat voor
voorzieningen kunnen we behouden?
Krijgt een multifunctionele accommodatie een kans? Hoe ziet u de kern
van Nispen en wat zou u er aan willen
doen? Dit is uw kans om actief mee te
denken over de toekomst van de kern
van Nispen!

? ??

Deelnemers van de groepen doen
daarna verslag van hun bevindingen
en aansluitend willen we graag de reacties horen en in discussie gaan over
datgene wat wordt teruggekoppeld. We
zijn heel erg benieuwd wat er uit zal
komen. Het belooft een mooie avond
te worden. Wij rekenen op uw komst!!
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Spitser op
vrijersvoeten
In het hertenkamp lopen zes hindes rond en
het gaat ze voorspoedig. Het gras is overal
goed gegroeid dus kunnen ze overal wat
grazen. Ook het hooi vanuit Boerengolf
Zonneland valt goed in de smaak.
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Agenda Openbare Vergadering
Bewonersplatform Nispen
Woensdag 20 oktober 2010,
Dorpshuis Nisipa
19.30 uur

Afgelopen jaar hadden we nogal wat schade aan de
materialen doordat de oude bok zijn gewei schuurde
tegen harde materialen. De beheerder Wim Otto
heeft met behulp van Ron van Wesel enige zaken al
gerepareerd (hekwerk, palen) en Toon Beks heeft de
dakboeien van de stal gerepareerd. Dit najaar zullen
ook de deuren van de stal vervangen worden, het hang
en sluitwerk wordt nagekeken / vervangen en ook de
2 poorten in het kamp worden vernieuwd. Deze twee
dienen om eventueel een aantal herten apart te kunnen zetten om in het andere gedeelte werkzaamheden
te kunnen uitvoeren.

Opening
door voorzitter Frans Deelen
Algemene zaken:
Korte toelichting op lopende zaken BPN:
starterswoningen, straatvoetbal,
hertenkamp, MFA, Eigen Plekske, verkeer.
Financiën:
toelichting door penningmeester Rob Klaassen
en verslag van de kascommissie
Bestuursverkiezing:
Nieuw lid: Gabe Kielman en Ad Uijtdehaag
Aftredend: Frans Deelen en Toon van Wesel

Ook kwam het weleens voor dat een jong kalf rustig in
een kuil lag en dan een ferme por kreeg van het gewei
van de bok als het hem niet zinde. Het houden van
een bok met een groot gewei heeft ons dus wel enige
kopzorgen bezorgd.
Ook in verband met het voorkomen van inteelt is de
oude bok nu geruild voor een jonge “spitser”. Dit is
een 1 jarige bok met een klein (spits) gewei die waarschijnlijk niet zoveel schade kan maken. Deze bok staat
enkel in de bronsttijd bij de hindes en gaat daarna
weer naar een ander kamp (een “leasebok” zogezegd).
Hierdoor kunnen we ieder jaar dat er jongen kunnen
komen, zorgen voor een andere bok en de bloedlijn
van de jonge kalfjes gezond houden.
Op dit moment is het bronsttijd. De spitser en de
hindes kunnen het goed vinden met elkaar
dus we wachten met belangstelling het
voorjaar af.
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19.45 uur

Afscheid Frans Deelen

20.00 uur

Prijsuitreiking Geraniumactie 2010

20.15 uur

Uw blik op de toekomstige
kern van Nispen
toelichting thema: de kern van Nispen: wat doet
u ermee? Actief meedenken over een integrale
aanpak

20.30 uur

Pauze (met koffie en thee)

20.45 uur

Aan de slag!
Interactieve bijeenkomst over de integrale aanpak van het kerkplein

21.15 uur

Terugkoppeling van de
themagroepen en discussie

21.45 uur

Rondvraag

22.00 uur

Sluiting

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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Braderie
Bij onze stand op de braderie van
afgelopen zomer is een aantal
onderwerpen ter sprake gekomen,
waar we hieronder graag onze
reactie of verklaring op geven.

• De spoorwegovergang
Maststraat is een moeilijke
overgang

• Waarom geen wandelpaden
en meer banken in het buitengebied?

Deze overgang is enkele jaren terug
gewijzigd om het verkeer van of naar de
Hollands Diepstraat beter over de spoorlijn
te laten verlopen. De bocht is iets ruimer
gemaakt waardoor grotere voertuigen de
bocht ook kunnen nemen. Verkeer dat
rechtdoor over de Maststraat rijdt, heeft nu
te maken met een kleine knik in de weg.

Bij het plan Molenbeek zijn nieuwe paden
aangelegd en nieuwe banken geplaatst.
Meer wandelpaden komen er voorlopig
niet. Verder worden er weinig banken
geplaatst omdat men vreest dat dit hangjongeren kan aantrekken die voor overlast
kunnen zorgen.

• Parkeerprobleem oplossen
aan het begin van de Pastoor
van Spaandonklaan en Prins
Bernhardstraat
Dit parkeerprobleem is bekend en sinds de
bouw van de nieuwe huizen voor de basisschool nog groter geworden. Veel kan er
niet aan gedaan worden op korte termijn.
Het bewonersplatform zoekt samen met
andere partijen naar een goede oplossing
hiervoor. Voorlopig is het parkeerterrein bij
NSV de enige ruime(re) parkeermogelijkheid in Nispen.

• Te hard rijden Rietgoorsestraat: 60 km zone?
De gemeente heeft het voornemen om
gebiedsontsluitingswegen zonder vrij liggende fietspaden 60km wegen te maken.
Dus voor het buitengebied van Nispen
houdt dit in dat naast de overige wegen
die al 60km zones worden ook Heijbeeksestraat, Bergsebaan en Rietgoorsestraat 60
km zouden worden.

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
4

nispen

