
 

Enspijks Nieuwsbrief      Jaargang 9, juli 2018  

 
Beste inwoners en bewonderaars van Enspijk. Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit jaar, 
om u op de hoogte te brengen van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen in Enspijk.  
MooiWonenInEnspijk en Stichting Elfdorpenspel 2016 wenst u veel leesplezier! 
 
Regelmatig is er overleg met onze gemeenteambtenaar Conny Smeekes. De laatste was op 
donderdag 14 juni 2018. Hierbij willen we u graag op de hoogte stellen van de uitkomsten van dit 
gesprek en nog andere ontwikkelingen in het dorp. De volgende onderwerpen zijn besproken: 
 
AED 
De huidige AED is alweer 9 jaar oud en aan vernieuwing toe. Dankzij het beschikbare dorpsbudget 
kunnen wij niet alleen een nieuwe AED maar ook een nieuwe AED-buitenkast aanschaffen. Dat 
laatste is noodzakelijk omdat wij de AED beter bereikbaar willen maken voor gebruik. Over de exacte 
locatie zijn wij nog in overleg. Wordt vervolgd. 
 
Burger Hulp Verlening (BHV) 
Met de komst van de nieuwe AED en AED kast gaan wij de BHV-organisatie updaten. Er komt een 
opleiding voor zowel nieuwe als de huidige BHV’ers.  

INTERESSE : GEEF JE DAN NU OP BIJ enspijk@enspijk.info  
Meer info volgt via de site van MWIE, Whatsapp of email 
 
Energie/Enspijk Duurzaam 2030 
Hier kunnen wij nog niets nieuws over melden. Een gesprek met 11 Duurzaam/Betuwewind staat 
gepland in augustus 2018. Er zijn momenteel talloze initiatieven zoals de windmolens langs de A15 
(www.betuwewind.nl). Een aantal bewoners hebben al zonnepanelen geplaatst en die kunnen hun 
ervaring delen met anderen. We hebben in het dorpsplan de ambitie getoond om in 2030 energie 
neutraal te zijn. Wat kunnen en willen we in Enspijk nog meer doen? Wie denkt verder mee? 
 
Carpool 
De provinciale weg tussen Geldermalsen en Leerdam krijgt een opknapbeurt. Aan de aangrenzende 
dorpen is gevraagd of zij nog punten hebben die meegenomen kunnen worden. Wij hebben de 
carpool-problematiek in de Haartstraat besproken. Op dit moment is de gemeente in overleg met de 
provincie om te kijken wat mogelijk is. 
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Verkeer bij Chapeau 
Het succes van Chapeau neemt ook verkeersrisico’s met zich mee. Met name in het stukje tussen de 
Molenkampstraat en de Korte Veersteeg wordt nogal eens tegen het verkeer in gereden. In overleg 
met de gemeente wordt gekeken naar een oplossing. Ideeën zijn van harte welkom.  
 
Verlichting Kampsedijk richting A2/Beesd 
De gemeente heeft aangegeven dat er geen verlichting kan komen omdat deze weg een zgn 
erftoegangsweg is. Wij denken dat deze term, met de verbreding van de A2, achterhaald is. Het is nu 
een doorgaand fietspad naar o.a. Beesd. Nogmaals aan de gemeente gevraagd om hiernaar te kijken. 
 
Opknappen Speeltuin in Enspijk 
Een verzoek van de Speeltuinvereniging De Vergd voor het aanschaffen van een blokhut, voor de 
opslag van spullen (Sinterklaas, Halloween ed ), is gehonoreerd en kan vallen onder het dorpsbudget. 
Acties om de blokhut aan te schaffen zijn inmiddels gestart. 
 
Nieuwbouw Enspijk 
Er zijn serieuze signalen dat er nieuwbouw in Enspijk komt. De locatie zal tegenover de Waalstraat 
zijn. Wij hebben aan de gemeente gevraagd wat nu de stand van zaken is. Het enige wat zij ons 
hebben kunnen vertellen is dat de 2 landeigenaren een brief hebben gekregen om met een plan te 
komen voor het realiseren van maximaal 20 huizen, verder is er nog niets concreet. De verwachting is 
dat er pas na de vakantie iets gezegd/geschreven gaat worden over een aantal concept tekeningen. 
Er is aangegeven dat het dorp Enspijk hier nauw en tijdig bij betrokken willen zijn, zodat wij ook de 
bewoners van Enspijk om hun mening kunnen vragen. Gemeente heeft dit, bij monde van de 
projectleider, toegezegd. Vooralsnog zal Fred Pieters namens MWIE als contactpersoon optreden. 
 
Communicatie Email and Whatsapp 
Om zo snel mogelijk bewoners te bereiken is de wens om zoveel als mogelijk email adressen van 
dorpsbewoners te hebben. Tevens hebben we een Enspijk Veilig Whatsapp groep en een Enspijk 
Helpt Whatsapp groep. Wilt u hierin en wilt u ook via email berichten ontvangen vragen we u om uw 
mobiele telefoonnummer en email adres met ons te delen ( enspijk@enspijk.info ) . Vanwege de 
nieuwe privacywetgeving zullen we u binnenkort officieel vragen om toestemming te geven dat wij u 
een email mogen sturen. 
 
Enspijkse Vlag 
We krijgen regelmatig de vraag of er nog Enspijkse Vlaggen zijn. De vlaggen zijn er weer. Graag horen 
we of u interesse heeft in een Enspijkse vlag. Vlag klein 10 euro. Vlag  groot 30 euro. 
 
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 
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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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