Activiteiten Dorpsraad Galder-Strijbeek 2019
Hierbij informeren wij over activiteiten van de Dorpsraad en de Gemeente Alphen-Chaam, die mogelijk van
belang zijn voor u. Deze brief wordt huis-aan-huis verspreid in Galder en Strijbeek.
Wonen. Net als in 2018, is “wonen” ook voor 2019 hèt belangrijkste aandachtspunt voor de Dorpsraad. Wij
gaan in 2019 verdere thema-bijeenkomsten organiseren. Doel is om goede informatie te verstrekken, zodat
inwoners weloverwogen keuzes kunnen maken inzake hun woonsituatie. In dit kader wordt binnenkort een
thema-bijeenkomst gehouden met notaris, zie hieronder. Data voor het onderwerp (toekomstige) zorg
volgen later. Daarnaast blijven wij ons inzetten voor jongeren die in ons dorp willen blijven wonen, ook al is
dat niet altijd eenvoudig.
Notaris. Wij hebben Notaris Sander Smits (van Bolscher & Smits) bereid gevonden om een informatieavond
te verzorgen, op maandag 11 februari 2019 om 19:30 uur in Dorpshuis de Leeuwerik. Voor deze avond
nodigen wij onze senioren van harte uit, inwoners met ouders op leeftijd en alle andere belangstellenden.
Bij het ouder worden, gaan vaak nieuwe woonvragen spelen: Gaan we kleiner wonen? Laten we onze
woning aanpassen? Gaan we "inwonen" bij onze kinderen? Behalve dat we in ons eigen huis wonen, is de
eigen woning vaak ook een spaarpot waar we een heel leven voor gewerkt hebben. En dat geeft weer een
heleboel nieuwe vragen met betrekking tot de erf- en schenkbelasting en de eigen bijdrage voor de zorg.
Deze vragen zullen niet voor iedereen hetzelfde antwoord hebben, maar het is wel belangrijk dat u goed
voorbereid bent als de situatie voor u actueel wordt. Over hoe we hiervoor kunnen zorgen, wil Notaris Smits
u graag meer vertellen op maandagavond 11 februari a.s..
Afvalinzameling. De gemeente is het beleid voor de komende jaren aan het bepalen. De Dorpsraad neemt
mede deel aan de Klankbordgroep Afvalinzameling. Voor Galder en Strijbeek, samen met Ulvenhout AC en
Bavel AC, wordt een speciale bijeenkomst gehouden op woensdag 16 januari om 19:30 uur in de
Leeuwerik. Wilt u meedoen, om bv. de bijzondere situatie van Galder-Strijbeek toe te lichten? Aanmelden
kan door een email te sturen met naam en adres naar: axelroozen@abg.nl.
Pilot Gemeente dichtbij. Vanaf 15 januari 2019 kunt u op dinsdagavond in De Leeuwerik terecht om zaken
met de gemeente te regelen. Het gaat om een proefperiode van een half jaar. Lees hiervoor de bijgaande
brief van de gemeente. Wij stellen voor om van deze mogelijkheid goed gebruik te maken.
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