
Leefbaarheid in Kesteren 
Voor het project rivierenland in eigen hand  heeft een groep studenten van Van Hall-
Larenstein interviews afgenomen onder de dorpsbewoners van Kesteren.  Het doel van deze 
interviews is  een beter beeld te krijgen van Kesteren en haar bewoners.   
Voor de interviews hebben de studenten achttien dorpbewoners met verschillende 
achtergronden benaderd en geïnterviewd. De leeftijden van deze dorpsbewoners verschillen 
van 15 tot 70 jaar. Een breed spectrum aan vragen is gesteld zoals:  Hoe kunt u de bewoners 
van het dorp omschrijven? en Ziet u ontwikkelingskansen voor het dorp?  
Hieronder een beknopt overzicht met de belangrijkste antwoorden van de interviews. 
Dorpsbeeld volwassenen (vanaf 26 jaar) 

 Het is prachtig, rustig dorp 

 Het is heel veilig binnen het dorp  

 Geloof speelt een belangrijke rol binnen het dorp en is soms ook lastige bij het 
nemen van beslissingen. Er zijn drie verschillende geloofsovertuigingen met een 
eigen kerk binnen Kesteren 

 Scholen houden de leefbaarheid van het dorp hoog  

 Het winkelcentrum van Kesteren heeft een belangrijke rol voor de omliggende 
dorpen 

 Het huidige winkelcentrum dient behouden te worden 

 Er is een tekort aan vrijwilligers voor de verengingen  

 Vooral de oudere generatie zet zich in voor verenigingen 

 De import heeft niet altijd een duidelijke visie over de gewoontes van het dorp 

 De gemeente houdt minder rekening met de ecologische kant van het dorp en richt 
zich vooral op de economische aspecten 

Dorpsbeeld jongeren (tot en met 25 jaar) 

 Veel mensen zijn lid van een (sport)vereniging  

 De jaarmarkt trekt veel bezoekers, wat erg goed is voor het dorp  

 Er wordt te hard gereden binnen Kesteren 

 Verkeersregels worden niet goed nageleefd  

 Er is een tekort aan starterswoningen 

 Er zijn 3 groepen binnen het dorp: landbouwers, gelovige mensen, de rest 

 Tekort aan mensen die echt iets voor Kesteren willen doen 

 Behoefte aan een beter voetbalveld, zwembad en een grotere speelplaats 

 Vraag naar meer winkels  

 Conflicten tussen scholieren van verschillende scholen 
 
Vervolgstappen 
Aan de hand van deze interviews zullen er twee bijeenkomsten worden georganiseerd 
waarbij in kaart zal worden gebracht hoe jongeren en volwassen uit Kesteren het dorp 
nu zien en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Deze bijeenkomsten zullen 
plaatsvinden op 8 en 30 oktober. Hierbij zal uitgebreid in gegaan worden op 
verschillende onderwerpen en hoe hieraan gewerkt kan worden door inwoners zelf in 
samenwerking met en met steun van de gemeente. Deze activiteiten worden gedaan in 
het kader van wijkmanagement, meer hierover vindt u op de gemeentepagina. Hierop 
zullen eveneens de uitgebreide verslagen van de bijeenkomsten worden gepubliceerd.  
 


