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‘Waar mogelijk gas erbij en in 
hogere versnelling’ 
Dinsdagavond 3 februari heeft de gemeenteraad van Lopik het bestemmings-
plan ‘Dorp 66’ definitief vastgesteld. De raad complimenteerde alle 
betrokkenen hoe het plan tot stand is gekomen en de wijze waarop iedereen 
daarin is meegenomen. Door het raadsbesluit gaat de bouw door. Reden om 
een gebakje uit te delen aan alle raadsleden en ambtenaren die hun steentje of 
steun (financieel) hebben bijgedragen.  Arjan Verstoep, ontwikkelaar van het 
project: “Wij zijn blij dat de gemeente op een constructieve wijze heeft 
meegewerkt. De gemeenteraad is op haar beurt blij dat wij als projectgroep 
Dorp66 hebben volgehouden en nog steeds enthousiast zijn om een positieve 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van een van de kernen in Lopik. Nu 
kunnen we dus echt verder en dat doen we ook! De vergunningen voor het 
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bouwen en slopen zijn inmiddels aangevraagd. Ook zijn de 
aannemers bekend die de verschillende gebouwen zullen realiseren. 
De verkoop van de woningen en appartementen verloopt ook naar 
wens. We schakelen dus nu echt over van de planfase naar de 
uitvoeringsfase en wanneer het kan geven we wat extra gas en 
schakelen graag door naar een hogere versnelling.” 

Glasvezel  
Sneller internet in Polsbroek

 
Digitaal haarscherp tv kijken, thuis 
werken, tablets en telefoons: het 
vraagt steeds meer om snelle 
internetverbindingen. En in onze 
prachtige, landelijk gelegen buurt is 
de snelheid daarvoor te laag. 
Technisch is er veel meer mogelijk.

Hoog tijd dus om ook Polsbroek  te gaan aansluiten en de 
snelheden te gaan verhogen. 

Enkele buurtgenoten zijn opgestaan en in contact getreden met 
aanbieders van sneller internet / glasvezel. Gemeente Lopik heeft 
een positieve houding en wil ons helpen, daar waar mogelijk. Bij 
enkele aanbieders is er bereidheid om ook Polsbroek aan te sluiten, 
mits er voldoende deelname is. 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Ondertussen…

 A.s. dinsdag 10 februari: 
 Info-avond in Dorpshuis
 
 
 
 
 
 

                In de nieuwsbrief van afgelopen december kondigden                 
  we ‘m al aan: de informatieavond op dinsdagavond  
  10 februari in het Dorpshuis. Inloop is om 19.45 uur.    
  We starten om 20.00 uur. Komt u ook?  
 
  Natuurlijk praten we u bij, maar we hebben meer nieuws en  
  ontwikkelingen dan alleen het bouwplan. Alvast een greep uit      
  het programma voor de avond: 

‣ Bekendmaking prijswinnaar(s) van de kleurplaatwedstrijd; 
‣ Stand van zaken rondom vergunningen – verkoop – bouwen; 
‣ Opzet van de nieuwe winkel en het kinderdagverblijf;  
‣ Info van de woningbouwvereniging en de gemeente Lopik; 
‣ Het concept Zorg voor elkaar; 
‣ Voorstellen van de aannemers en doorspreken van de 

werkzaamheden; 
‣ Info over glasvezel (sneller internet);  
‣ Ruimte voor vragen en suggesties.  
 
Na afloop is er een hapje en drankje en vieren we een klein 
beetje feest. Alle reden om te komen dus!  

…wordt in het dorp al 
gehoord dat de Hooiberg  
door het leven gaat als de 
Booĳberg. 

…hebben we leuke, mooie 
kleurplaten binnengekregen 
van de kids. De winnaar mag 
de eerste paal slaan. Wie dat 
is, leest u hiernaast.  
 
… kwamen de meest 
exotische, creatieve 
straatnamen binnen bĳ de 
projectgroep. Van 
‘Kalverstraat’ en ‘De 
Witlaan’, tot aan ‘Koestraat’ 
en ‘Route 66’ . 
 
 
…is er geen plek meer in de 
herberg, euh hooiberg. Alle 
woningen zĳn al verkocht. 
 

… gaat het Kinderdagverblĳf 
er komen binnen Dorp66. 

…is er sinds medio januari al 
volop bedrĳvigheid in de 
nieuwe stal van familie De 
Wit. De pinken genieten van 
hun nieuwe onderkomen en 
wachten op nog meer 
nieuwe bewoners. 



EDITIE FEBRUARI 2015 INFOBRIEF PROJECT DORP66 POLSBROEK

Tijdens de informatieavond van Dorp 66 (10 februari) vertellen wij u graag meer over glasvezel in 
Polsbroek. Daarna zullen wij bij u langskomen om uw interesse te peilen. Mocht u belangstelling 
hebben of ons daarbij willen helpen? Meldt u zich dan aan!  
 
Namens de initiatiefgroep:  
Peter Jan de Jong, mobiel 06 53896973    Menno Romein  
Marijke de Jong, e-mail mbultsma@gmail.com   Bard Louis 

Bij de pinken…
Begin september was de eerste actie op de werf van familie De Wit zichtbaar. Er werd een 
bouwweg aangelegd en vrij snel daarna kwam de heistelling de palen in de grond slaan en werd de 
sloot leeggepompt.  In oktober was de gierkelder klaar en in november al zagen we de stalen 
constructie en werden de contouren van de stal zichtbaar. Eind december werden de kozijnen en 
deuren geplaatst en medio januari zetten de pinken de eerste stappen in de nieuwe stal. En er 
volgen nog meer bewoners. Wordt vervolgd… 

3 kleine grote winnaars kleurwedstrijd
 
Tijdens de Kerstmarkt en ook daarna deelden we ze uit: de kleurplaat van het nieuwe complex 
Dorp66. Kinderen tot 12 jaar hebben de kerstvakantie ook benut om hun eigen kleur in het 
nieuwe gedeelte van Polsbroek aan te brengen. Wie zijn er in de prijzen gevallen? 
 
1. Rivka Korevaar (5 jaar) 
2. Jinte van den Brink (3 jaar) 
3. Janelle van der Mel (11 jaar)  
 
Gefeliciteerd jullie! Alle drie krijgen jullie 10 februari thuis 
bezoek en mogen jullie een prijs in ontvangst nemen. Bovendien 
mag winnares Rivka Korevaar helpen om de eerste paal te slaan. 

Projectgroep: gedreven en enthousiast
 
In de vorige nieuwsbrief zag u de projectgroep al voorbij 
komen. Veel werk is er al verzet, maar nu het sein op groen 
staat, kunnen we echt aan de slag. Heeft u een vraag of een 
idee? Geef het aan een van hen door.  
Gerrie Cluistra: “Even naar Dorp66. Ik hoop dat dát een 
begrip wordt in Polsbroek. Om een boodschap te doen, 
elkaar te ontmoeten, of een zorgvraag te stellen. Laten we 
er met elkaar iets van maken!” Kijk ook op www.dorp66.nl. 
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Meer weten of heeft u een idee voor Dorp 66?  
Kom dinsdag 10 februari naar de Info-avond of informeer bij Arnoud de Jong Makelaardij 
(telefoonnummer 0180- 684 555), ontwikkelaar, Arjan Verstoep (telefoonnummer 0182 320 
111), kijk op www.dorp66.nl of mail naar info@dorp66.nl  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