Wijkraad Eva Lanxmeer
Vergadering 16 september
Aanwezigen: 11 personen. (Namen zijn bij het BEL bestuur bekend)
Locatie: bij Rondeel – van 20 uur tot 22 uur.

1. Opening, mededelingen & vaststellen agenda
- Notulen & afspraken vorige vergadering: woning-gebonden subsidie moet
zijn lening.
- Binnengekomen stukken: geen bijzonderheden
2. Financiële zaken
Er is ruimte op de begroting gereserveerd voor initiatieven en projecten vanuit de wijk
die aansluiten bij de doelstellingen van de wijk. Er is nog ruimte voor nieuwe projecten
en ideeën.
3. Woonzaken
a. Werfterpkavels.
Op verzoek van het BEL Bestuur is Jasper Cremer als architect aanwezig. Hij werkt nu,
in opdracht van de ontwikkelaar aan een schetsontwerp voor de invulling van twee
kavels. Dit is ter voorbereiding op een intentieovereenkomst voor de bebouwing van
de Werfterpkavels. Achter de onderlandwonigen. Op hoofdlijnen is er met de
gemeente nu overeenstemming over het schetsontwerp, zodat over een paar
maanden een samenwerkingsovereenkomst getekend zou kunnen worden om te gaan
werken aan een voorlopig ontwerp. Bij de ontwikkeling daarvan zal ook meer
informatie gedeeld kunnen worden met de wijkgenoten, de schetsen zijn daarvoor nu
nog te prematuur. Als alles doorgaat zou ergens in 2022 opgeleverd kunnen
worden. Er is afstemming met Topla.
b. Werkgroep Lanxzij.
Per 2014 is de Werkgroep Lanxzij actief om bewoners bij te staan die tijdelijk in de
knel zitten. Het lijkt dat de behoefte voor deze werkgroep niet meer zo groot is. Als
de vergrijzing doorzet zou de werkgroep meer kunnen betekenen om onderlinge hulp
te faciliteren en te organiseren. Eerder is een oproep gedaan via de BEL-nieuwsbrief
en BEL-website. De enkele reacties kwamen erop neer dat de mensen in eerste
instantie in hun eigen hof steun zoeken (en vinden)
Nu is opnieuw de vaag aan de wijkraad om een oproep te doen aan de leden om
behoefte aan ondersteuning te signaleren richting de werkgroep Lanxzij. Dit kan
misschien als een BEL-nieuwsitem?

4. Stand van Zaken projecten en initiatieven
a. 5G collectief (met leden uit Lanxmeer en Buren)
Er zijn landelijke plannen voor de introductie en uitrol van 5G. Dit zou al per 2020
gebeuren met een zeer fijnmazig netwerk van zendpalen. De 5Gstraling zal dan alom
aanwezig zijn, terwijl de nadelen niet zijn onderzocht. Het 5G collectief maakt zich
daarover zorgen wil hier meer bekendheid aan geven. In de wijk is er een nieuwe groep
die een congres wil organiseren en probeert om de wijk als witte wijk (5G loze straling)
te nomineren. Daarvoor is een meerderheid van 51% nodig.
Namens het 5G collectief worden de belangrijkste nadelen toegelicht en met
filmpjes onderbouwd. Er zijn met name onbekende risico’s voor de gezondheid en
privacy Zo is er al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar vooral in opdracht
van belanghebbende partijen. De objectiviteit is daarom twijfelachtig. Anderzijds zijn
er meerdere claims over (zware) gezondheidsrisico’s en consequenties voor dieren en
planten.
Het 5G collectief organiseert 12 oktober a.s. een themabijeenkomst over 5G.
De wens is om onder de wijkbewoners voldoende draagvlak (51%) te krijgen en dan de
gemeente te verzoeken om van de wijk een ‘witte vlek’ te maken. Misschien is de
gemeente te bewegen een nulmeting te doen van het stralingsniveaus in
Culemborg en of er een verband is met gezondheidsklachten.
In het algemeen wil het collectief dat eerst meer onderzoek gedaan wordt naar
de
gezondheidsen milieueffecten voordat
een
dergelijke technologie
geïntroduceerd wordt.
Vraag aan de wijkraad: Informatie over het initiatief delen op de BEL-website. Edith
levert een stukje voor het nieuwsitem over de themabijeenkomst op 12/10 aan.
Jan biedt aan om desgevraagd als bestuur bij te dragen aan de ontwikkeling van een
eigen website. Nemen we mee naar het bestuur.
b. Eric Hoven – stank in de wijk
De stank is een plastic-achtige geur veroorzaakt en kan worden veroorzaakt door het
verbranden van bedrijfsafval op het bedrijventerrein. Dit gebeurt regelmatig – ook in
het weekend of laat op de avond. Het geurspoor lijkt te wijzen richting het
industriegebied. Multidesk wordt genoemd als mogelijke veroorzaker. Multidesk
verbrandt resthout, de warmte is voor de lakstraat en ruimteverwarming. Het lijkt
dat meer dan resthout verbrand wordt. De vergunning is voor biomassa, zolang de
gemeente niet kan aantonen dat het wat anders is kan niet opgetreden worden.
Vraag aan de Wijkraad: Oproep melden geurklachten.
Eric levert een nieuwsitem aan.

c. Stand van zaken der projecten – overig
-

-

Warmtekeuze: er leven wat vragen over de status en het
implementatieplan. Ook is er een vraag over subsidiemogelijkheden of
financiering van de onrendabele top? Daarbij de suggestie voor een bijdrage door
de BEL, bv. voor de aansluiting van de kaswoningen op het warmtenet.
Jubileum 2020. Er wordt een boek gemaakt. Jan pakt vervolg met de uitgever op.
Film over EVA-Lanxmeer. De initiatiefnemer is gestopt

5. Wat verder ter tafel komt & Rondvraag
- Rudin gaat aan de slag met het opbouwen van een beeldbank van Lanxmeer.
Beeldmateriaal dat voor publiek gebruik geschikt is kan via info@eva-lanxmeer.nl
- Contactpersoon Kassenhof op de website svp wisselen van Roswitha naar Rob
- Wijkraad ontbreekt in het werkgroepenoverzicht

6. Datum volgende wijkraad wordt nog bekend gemaakt.

Sluiting. 17 september 2019.

