
Beste inwoners van Nieuw en St. Joosland, 

Elders in deze dorpskrant leest u over de ontwikkelingen rond de Trekdijk op politiek terrein. Dit 

heeft ook binnen de werkgroep Trekdijk vragen opgeroepen. De belangrijkste vraag was daarbij hoe 

nu verder en hoe communiceren we dit met de inwoners van ons dorp? 

Het is voor de werkgroep van belang te weten of er voldoende draagvlak bij de bewoners bestaat om 

op de ingeslagen weg verder te gaan.  En daarbij de eerder aangedragen mogelijkheden verder 

inzichtelijk te maken. 

Het uitgangspunt blijft daarbij het “versterken van het leefklimaat in het dorp”. Er is al genoeg teloor 

gegaan, denk aan de RABO Bank, garage Joosse, de Roode Leeuw en zo voort. En wat staat ons nog 

meer te wachten? Belangrijk om te beseffen dat elke beslissing gevolgen heeft voor iedere inwoner.  

Maar dat het er om gaat hoe het gemeenschappelijk belang het best tot uiting komt in de 

leefbaarheid in het dorp. Vanuit de bewoners hebben we tot nu toe ongeveer 40 alternatieven 

mogen ontvangen. Elk met specifieke voordelen maar zeker ook met nadelen, laat dat helder zijn. 

Vanuit de politiek hebben we de vraag gekregen om twee alternatieven verder te onderbouwen en 

aan het college aan te bieden.  

De werkgroep/ dorpsvereniging wil graag verder, maar niet alvorens de inwoners gevraagd te 

hebben of ze achter de beoogde alternatieven staan. De werkgroep ziet de Trekdijk als een 

mogelijkheid om op midden-  en langere termijn de leefbaarheid van het dorp en de directe 

omgeving te verbeteren. Invulling van de plannen hebben invloed op woningbouw, zorg en milieu. En 

natuurlijk beperkingen van hinderlijke bedrijvigheid op de Trekdijk. Om de leefbaarheid van ons dorp 

ook voor de toekomst te waarborgen wil de werkgroep door raadpleging van de inwoners een visie 

en plan voor de toekomst maken wat niet alleen nu, maar ook voor de komende 10 tot 20 jaar kan 

dienen als actieplan naar gemeente en politiek. 

Wij, de werkgroep samen met de dorpsvereniging roepen u dan ook op om na te denken over wat 

belangrijk is voor het versterken van de leefbaarheid in en nabij het dorp.  Denk daarbij ook aan 

ouder worden en de  toekomstige generaties. 

Wij willen alle inwoners oproepen om hun medewerking te verlenen aan een objectief onderzoek 

inzake de invulling van de Trekdijk. Of dat middels een enquête zal gebeuren of direct in een overleg 

hoort u van ons op een later tijdstip. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking. 

Namens werkgroep Trekdijk, 

Harrie Kokx en John de Rijke 

 

 

 


