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Acties van het bestuur van DPA in 2018 naast de activiteiten van de themagroepen: 
          

- Deelname aan Zomer in Gelderland 
 

- Verzorging Dodenherdenking en Bevrijding overgenomen van Jan v. Ooijen 
 

- We hebben het perceel aan de Loswal van Rijkswaterstaat in pacht gekregen voor o.a. 
festiviteiten en activiteiten te organiseren. 
 

- Met Uiterwaarde is een speciale regeling getroffen voor bewoners van Appeltern m.b.t. 
de parkeerkaart. 
 

- De gemeente stelt het hondenuitlaatbeleid op en aan het dorpsplatsform is gevraagd 
wat er nodig is om dit te faciliteren. 
 

- Input gevraagd voor het Dorpspaspoort mbt ruimtelijke inrichting en hiervoor een 
dorpsavond georganiseerd 
 

- Wij doen mee met een pilot van een project van de Radbouduniversiteit o.l.v. prof. Jan 
Joncker om te onderzoeken in hoeverre een stadswijk of in ons geval een dorp voor een 
deel zelfvoorzienend kan zijn. Aanstaande 23 feb. zijn we uitgenodigd om aan ‘het 
plattelandsparlement ‘deel te nemen om hierover te vertellen. 
 

- Via de volgende acties proberen we extra geld binnen te krijgen: De growfunding i.s.m. 
De Tuinen, de RABO-clubkasactie, Maasjutten, helpen bij Maasfeesten en Oogstdagen. 
 

- DKK (Dorpshuizen en Kleine Kernen) heeft in Appeltern een inspiratie middag 
georganiseerd voor Statenleden (van de provincie) en hun bestuursleden mbt 
burgerinitiatieven in het kader van leefbaarheid. Joan Derk van der Capellen heeft hen 
ontvangen… 
 

- In Winssen zijn we gevraagd om te vertellen aan ambtenaren van de Provincie, 
Waterschap en Gemeenten vanuit Fleurig Appeltern hoe burgers zelf initiatieven 
kunnen nemen en zaken verwezenlijken. 
 

- ZLTO heeft contact gezocht met dorpsplatforms om te bekijken in hoeverre er een 
samenwerking zou kunnen zijn mbt het leggen en gebruikmaken van zonnepanelen op 
daken van bedrijfsschuren of velden of plaatsen van windmolens. 
 

- Theo v. Heukelom zit in de klankbordgroep van het project De Meanderende Maas. Hij 
houdt ons direct op de hoogte en hebben we daarmee de verbinding.   


