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Inleiding 
 
De Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK Gelderland) is een vereniging waar dorpen tot 
6000 inwoners lid van kunnen worden. De VKK Gelderland stimuleert en helpt bij het van 
onderop plannen maken om de leefbaarheid te verbeteren. De vereniging laat de stem van 
plattelandsbewoners doorklinken bij gemeenteoverstijgende organen ten aanzien van 
plattelandsbeleid. Onder leefbaarheid valt alles wat een dorp een prettige woonplaats 
maakt, bijvoorbeeld voldoende woningen, voorzieningen, (verkeers-) veiligheid, speelruimte 
voor kinderen of een bloeiend verenigingsleven.  
 
In 2005 is de VKK een Gelderse vereniging geworden, daarvoor had zij alleen 
‘Achterhoek/Liemers’ achter haar naam staan. Deze uitbreiding was voor veel dorpen een 
lang verwachte stap en vanuit de Veluwe hebben zich direct nieuwe leden aangemeld. Het 
ledenaantal zit momenteel op 125. Slechts 19 leden zijn afkomstig uit het Rivierengebied en 
in veel dorpen in deze regio zijn geen dorpsbelangenorganisaties.  
Met het project ‘Rivierenland in eigen hand’ onderzoekt de VKK in 12 dorpen, verdeeld over 
vier gemeenten, wat leefbaarheidonderwerpen zijn. Met de onderwerpen wordt gezocht 
naar een manier waarop inwoners zich kunnen inzetten om de leefbaarheid in het dorp te 
verbeteren. Tegelijkertijd wordt ook met de gemeente gewerkt aan een geschikte vorm van 
samenwerking om leefbaarheid te verbeteren. Naast het inventariseren van 
leefbaarheidonderwerpen bij volwassenen, worden bij dit project jongeren betrokken. 
Samen met de Plattelandsjongeren Gelderland en eventueel een jongerenwerker 
brainstormen jongeren over een activiteit en deze wordt vervolgens ook georganiseerd voor 
en door jongeren.  
 
Dit rapport is een verslag van leefbaarheidonderwerpen in Kesteren. Middels een SWOT-
analyse; een sterkte-zwakte analyse waarbij ook wordt gekeken naar kansen en 
bedreigingen, zijn de onderwerpen benoemd. De deelnemers waren zeer diverse inwoners 
van Kesteren die vanuit hun eigen beleving hebben verteld wat ze goed vonden aan de 
woonplaats en waar kansen liggen. Door alle verhalen en inzichten te horen hebben we 
samen met de deelnemers bepaald welke thema’s er voor de toekomst van het dorp 
belangrijk zijn.  
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Opzet van de avond 
 
Na een kopje koffie of thee begon de avond om 20:00 met een welkomstwoord. Hierin werd 
uitleg gegeven over het Project Rivierenland in eigen hand.  Dit project heeft als doelstelling 
het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van bewoners van 
kleine kernen in het Rivierengebied om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Dit 
project wordt deels gefinancierd door het Europese Leader+ project waarin 
plattelandsontwikkeling in Rivierengebied-West specifieke aandacht krijgt.  
 
Vervolgens kwamen de deelnemers aan het woord. Zij legden hun gevoel bij Kesteren uit 
aan de hand van een gekozen ansichtkaart. De resultaten vindt u in de volgende paragraaf. 
Hierna schreven de deelnemers hun ideeën over leefbaarheid in Kesteren op memo-briefjes 
en deze zijn gecategoriseerd naar sterk of zwak punt, kans of bedreiging. Opmerkingen van 
gelijke strekking zijn gegroepeerd en besproken. Hiervan is een lijst gemaakt van thema’s die 
belangrijk zijn voor de leefbaarheid van Kesteren.  
Met een uitleg over het vervolgtraject en een evaluatie werd de avond om 22:15 afgesloten.  
 
Deelnemers 
Vanwege de privacy van de deelnemers zijn de opmerkingen in dit verslag anoniem 
verwerkt. Aan de avond hebben deelgenomen:  

 André van der Pol 

 Maarten de Jong 

 Saskia Looyen 

 Cor Letter 

 Gerrit Jan Doeleman 

 Annemieke van ’t Leven 

 Lizette Elzing 

 Gerrit Hendriks 

 Rianne van Eldik-de Wit 

 Yvette van Veldhuizen 

 Janna van Kerkhoven 

 Annita Bor 

 Cato van Soest 

 Nelleke Smit 
 
Organisatie: 

 Malou Heidekamp en Rutger Toorman; studenten Plattelandsvernieuwing 
Hogeschool Van Hall Larenstein 

 Josien Hissink, Vereniging Kleine Kernen Gelderland 
 

Contactgegevens: 
Josien Hissink      Henk van Bockel  
Vereniging Kleine Kernen Gelderland  Wijkmanager gemeente Neder-Betuwe 
Dr. Grashuisstraat 8     Burgemeester Lodderstraat 20 
7021 CL ZELHEM     4043 KM  OPHEUSDEN 
0314-631168 of 06-16700586   0488-449957 
josienhissink@vkkgelderland.nl   hbockel@nederbetuwe.nl  

mailto:josienhissink@vkkgelderland.nl
mailto:hbockel@nederbetuwe.nl
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Ansichtkaarten 
 
Aan de hand van een zelf uitgekozen ansichtkaart leggen de deelnemers uit wat hun gevoel 
bij het dorp is, wat er positief dan wel negatief is.  

 
Er zijn verschillende groepen in het dorp, en we willen allemaal 
bepaalde dingen voor Kesteren. Het is belangrijk dat we elkaar 
blijven respecteren en rekening met elkaar houden als we 
nieuwe ontwikkelingen willen zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er is niks te beleven in Kesteren, de dorpsloop was gestopt. 
Maar inwoners namen initiatief en er werd een draaiboek 
opgesteld en sponsors gevonden. De dorpsloop werd weer 
georganiseerd door enthousiaste inwoners. Er kunnen dingen 
gebeuren in Kesteren, als we er met z’n allen de schouders 
onder zetten. 
 
 
Drinkketen zijn de laatste jaren vaak in het nieuws, dit speelt 
niet erg in Kesteren en dat is goed. Wel is het jammer dat er 
geen plaats is voor jongeren, want nu komen ze vaak samen bij 
de rotonde en laten veel rommel slingeren. Het is jammer dat 
de in- en uitgang van het dorp niet netjes zijn.  
 
 
 
 
 
 
 

 
De communicatie met de gemeente is niet goed. Sommige 
afdelingen zijn heel snel in het afhandelingen van klachten en bij 
andere afdelingen worden mensen van het kastje naar de muur 
gestuurd. 
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Koninginnedag wordt de laatste 
jaren niet meer in Kesteren 
gevierd. Dit is heel jammer, maar 
weinig mensen hebben zin om bij 
de oranje vereniging te gaan want 
andere inwoners hebben vaak veel 
commentaar en kritiek op nieuwe 
initiatieven, zelfs op goede.  

 
Communicatie van de gemeente naar de burgers verloopt 
voornamelijk digitaal. Mensen die niet met een computer overweg 
kunnen worden vergeten. Zij kunnen niet op de hoogte blijven van 
de ideeën en activiteiten van de gemeente. 
Verder is het belangrijk dat er aandacht besteed wordt aan de 
verkeersveiligheid in Kesteren. 
 
 
Het is heel mooi in Kesteren, het is belangrijk dat we dit 
behouden voor de toekomst. Verkeersveiligheid is ook een 
belangrijk aandachtspunt. 
 
 
 

 
 
Kesteren een mooi dorp waar je lekker over de dijk kan wandelen 
en snel in de natuur zit, het is belangrijk dat we dit ook inzien en 
behouden. 
 
 
 

 
 
 

 
Het kost veel energie een winkel draaiende te houden, 
dit heeft verscheidene oorzaken. Misschien kan een 
dorpstafel bij dragen zaken soepeler te laten lopen. 
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Veel mensen hebben goede ideeën maar iedereen heeft het druk 
druk druk. Dat zie je ook terug bij reeds bestaande activiteiten, 
zoals kinder en jongerenwerk. Veel mensen zijn enthousiast, maar 
weinig mensen hebben tijd om een middagje te helpen. 
 
 

 
 

Kesteren is mooi moet niet te groot worden ten koste van de 
groenvoorziening.  
Verder zijn er weinig voorzieningen voor jongen, er is geen 
voetbalveldje of iets dergelijks. Daarom komen er vaak ballen in 
de tuin, er moet meer rekening met jongeren gehouden worden 
 

 
 
Kesteren heeft geen goede voorzieningen voor mensen met een 
hond. Er is geen manier om je hond fatsoenlijk uit te laten, er zijn 
bijvoorbeeld geen afvalbakken waar men de hondenpoep in kan 
gooien. 
 
 

 
 
Het is niet veilig om je kinderen overal op straat te laten. De het 
is slecht gesteld met de verkeersveiligheid 
 
 
 
 

 
 
Er is weinig te doen in Kesteren, voor zowel jongeren als 
ouderen. Voeger was Koninginnedag heel gezellig. Het is 
ontzettend jammer dat Koninginnedag niet meer in Kesteren zelf 
gevierd wordt. 
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Tabel met sterke en zwakke punten van Kesteren, de kansen en bedreigingen 
 
Op basis van de verhalen die de deelnemers hebben verteld en gehoord bij de 
ansichtkaarten zijn de kernpunten opgeschreven en ingedeeld in een categorie. Naar 
aanleiding van deze opmerkingen wordt er gediscussieerd om tot een themalijst voor 
leefbaarheid in Kesteren te komen.  
 
Sterk Zwak Kans Bedreiging 

Eigen jongeren 
centrum 

 
Landelijkheid 
(houden zo) 
 
Omgeving: groen/ 
landelijk 
 
Schoonheid van de 
betuwe.  
 
De natuur omgeving. 
Landschap aanzien 
recreatie, ect. 
 
Prachtige regio met 
fietsen / wandelen, 
bos / dijk.  
 

 
Omgang met elkaar 
in de wijk.  
 
Dorps karakter  
 
Mensen zijn wel 
vriendelijk  
 
Sociale controle 
 
Veilig buiten spelen 
voor kinderen.  

Rust 
 

 
 
 
Wandel vierdaagse 

Glas bakken staan 
verkeerd (bij Spar)  
 
Weinig afvalbakken. 
 

 
Te weinig 
gemeenschappelijke 
doelen (verschillende 
groepen mensen)  
 

 
Winkels ( te weinig)  
 
Kesteren heeft geen 
volwaardige 
supermarkt, in 
tegenstelling tot 
omliggende dorpen, 
dus veel afvloeiing.  
 

 
Brug naar Rhenen 
(spits)  
 
Verkeersveiligheid (4 
briefjes) 
 
Verkeersoverlast van 
autorijdende ouders 
van school kinderen.  
 

 
Groen voorziening 
algemeen en voor 
jeugd. 
 
Bij nieuwbouw wijk 
niet voldoende speel 

Uitbreiding  
 
Nieuwe inwoners 
van Cashove kunnen 
een verrijking zijn 
voor diverse 
verenigingen e.d.  
 
Uitbreiding dorp 
 

 
Communicatie 
gemeente wat 
betreft 
bestemmingsplannen 
 
Communicatie 
diverse richtingen.  
 

 
Winkels centraliseren 
en meer winkels. 
 
Uitbreiding winkel 
voorzieningen 
Hoofdstraat.  
 

 
Verschillen 
overbruggen door 
activiteiten te 
organiseren. 
 
Voorzieningen zeer 
verzuild respect 
moet blijven.  
 
Scholen concentratie 
Nu gezamenlijk met 

Te weinig parkeer 
voorzieningen in 
woonwijken en 
centrum.  
 

 
Lawaai  
 

 
Bedreiging door 
overstroming de 
waal.  
 

 
Nedereindsestraat te 
druk voor 3 scholen, 
gevaar! 
 
Nedereindsestraat 
oversteken voor 
kinderen.  
Verkeersveiligheid 
30 km/u  
 

 
Te groot worden  
 
Nieuwbouw/ 
uitbreiding dorp kan 
bedreiging zijn! 
Vroegtijdig aandacht. 
Plannen helder in het 
oog houden.  
 

 
Hangjongeren  

 
Geen jeugdbeleid is 
in de toekomst geen 
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goed initiatief. 
 

 
De aanwezigheid van 
het station.  
 

 
Kesteren heeft een 
centrale ligging in de 
gemeente wat in de 
toekomst voordelen 
kan opleveren.  
 

 
Digitale loket van de 
gemeente. Bij 
meldingen krijgen we 
snel bericht wat er 
word gedaan.  
 

ruimte, altijd te laat 
ontdekt dat het 
ontbreekt.  
 
Groenvoorziening  
 
Weinig speel ruimte 
voor kinderen.  
 

 
Het terug lopen van: 
Bv oranje vereniging  
 
Organisatie 
activiteiten 
 
Weinig (sport) 
verenigingen.  
 
Verdwijnen straat 
speel dag.  
 

 
Communicatie door 
gemeente 
 
Toegankelijkheid 
gemeente met 
vragen.  
 
Contact gemeente 
 

 
Hondenuitlaat   
 
Geen honden uitlaat 
plaats.  

allerlei verschillen 
toch wat met elkaar 
optrekken, wel wat 
gescheiden maar nu 
niet afstandelijk 
worden.  
 
Week van NL schoon 
alle scholen in actie 
laten komen. 
 

 
Sport  
 
Verenigingsleven  
 
Evenementen 
organiseren  
 
Weer gezellige 
Koninginnedag 
organiseren  
 
Buurtverenigingen 
stimuleren.  
 

 
Aanpak van de 
hoofdstraat.  
 

 
Jeugd/ kinderen  
Timmerdorp 
Theater   
 
Veel jongeren in de 
gemeente. Als je 
daarvoor activiteiten 
organiseert nemen 
zij in de toekomst het 
stokje over.  
 
Uitbreiding 
Hoenderik. Bv 
jeugdhonk opstarten 
om hangplekken te 
voorkomen. 

ouderen beleid cq 
activiteiten.  

 
Vervuilingen, 
zwerfvuil en poep.  
 

 
Criminaliteit   
 
Stijging criminaliteit  
 
Weinig blauw op 
straat 
 
 

 
Toegankelijkheid  
Brug  
Verkeer 
 
 Toegankelijkheid 
(vanaf Rhenen)  
 
Toegankelijkheid 
Rhenense brug  
 
“File leed” 
Brug Rhenen 
Knooppunt A15/A50 
A12/ A50 
A15/ A 2 
 
Verkeer Hoofdstraat 
 

 
Leefbaarheid 

- Winkels 
- Verkeer 
- Etc  

 

 
Groepsvorming  
 
Groepen die 
tegenover elkaar 
staan.  
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Hondenpoep 
Afvalzakken + 
prullenbakken  
handhaven. 

Individualisme  
( sociale controle)  
 

 
Omliggende plaatsen 
groeien ook door en 
de bedrijvigheid in 
die plaatsen kunnen 
een bedreiging 
vormen voor 
Kesteren.  
 
Uitstroom door 
gebrek aan 
voorzieningen 
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Themabespreking leefbaarheid Kesteren  
 
 
Voorzieningen  
 

- Het winkel aanbod moet behouden blijven er is een grote behoefte aan een grote 
supermarkt in het dorp. 

- Winkel aanbod niet centraal genoeg. 
Het winkel aanbod in Kesteren is beperkt en de supermarkt word te klein gevonden. Als de 
mensen uit het dorp de boodschappen eenmaal ergens anders doen blijft dit vaak zo. Ook de 
andere middenstand heeft hier last van want alle winkelbezoeken worden vaak in één keer 
gedaan. Een grote supermarkt kan de gehele middenstand in Kesteren helpen.  
Helaas is er op dit moment geen ruimte voor een grote supermarkt. 
Het winkelaanbod zit ook te verspreid in het dorp, men zou liever zien dat er weer een echte 
dorpskern gecreëerd wordt door alle winkels bij elkaar te plaatsen.  
 
Verkeersveiligheid 
 

- De bereikbaarheid van het dorp zou behouden moeten worden en zelfs verbeterd 
moeten worden. 

- Sluipverkeer  
De brug richting Rhenen is een echt knelpunt. In Kesteren staat er een file om het dorp uit te 
komen en in de avondspits is het moeilijk om het dorp in te komen. Er zijn verschillende 
plannen/ ideeën om de situatie te verbeten. Deze worden niet allemaal even goed 
gevonden. De brug verbreden zou een oplossing zijn maar daar gaat veel tijd overheen. Ook 
bestaat de kans dat tegen de tijd dat de brug af is het probleem alleen maar groter is 
geworden.  
De brug afsluiten voor verkeer vanuit Kesteren word zeker geen goede oplossing gevonden, 
het zal de bereikbaarheid van het dorp verslechteren. 
Een andere oplossing zou zijn om een nieuwe brug te bouwen. De brug bij Rhenen word als 
een bedreiging gezien om dat het de bereikbaarheid verslechterd en het dorp minder 
aantrekkelijk zou kunnen maken.  
Het vele sluipverkeer in en rond het dorp word als een bedreiging gezien omdat ook dit de 
toegankelijkheid beperkt.  
 

- In het dorp word te hard gereden en de verkeerssituatie rond de scholen is niet veilig.  
Bij de scholen is de verkeersveiligheid niet goed geregeld. De scholen komen naast elkaar te 
zitten en men is bang dat dit de verkeersveiligheid niet gaat bevorderen. De vele ouders die 
hun kinderen met de auto naar school brengen maken het rond de school erg druk. Hoewel 
de scholen een kwartier na elkaar beginnen is de situatie niet echt veilig. Het aanleggen van 
zebrapaden zou een oplossing kunnen zijn, deze zijn er nog niet in het dorp.  
 

- In de hoofdstraat word onhandig geparkeerd en er is te weinig ruimte.  
Voor de middenstand is het een bedreiging dat er zo weinig parkeerplekken zijn en dat er 
onhandig geparkeerd word. Maar de hoofdstraat is smal en het is moeilijk om de situatie te 
verbeteren op zo’n kleine oppervlakte. Klanten van de verschillende winkels en vooral van 
de supermarkt willen het liefst voor de deur parkeren. In Kesteren is dit maar beperkt 
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mogelijk en het kan als gevolg hebben dat klanten boodschappen gaan doen in andere 
dorpen.  
 
Gemeente  
 

- Het digitale loket van de gemeente 
- Wisselende ervaring bereikbaarheid gemeente. 

Het digitale loket werkt prima, als er een bericht gestuurd word dat er een stoeptegel los ligt 
heb je binnen enkele dagen bericht terug wat er aan gedaan gaat worden. Je bent dan wel 
afhankelijk van het internet.  
De ervaringen met andere afdelingen zijn echter wisselend. Soms verloopt het contact met 
de gemeente heel soepel en snel. In andere gevallen hebben bewoners het gevoel van het 
kasje naar de muur gestuurd te worden. Er word niet terug gebeld en procedures duren veel 
te lang.  
 

- De gemeente is niet transparant genoeg. 
De bewoners hebben het gevoel dat ze niet mee kunnen denken over nieuwe projecten. 
Hoewel de gemeente de bewoners wel uitnodigt voor een informatieavond hebben de 
bewoners niet het idee dat ze veel invloed kunnen uitoefenen. De plannen van de gemeente 
liggen al vast en dan worden de bewoners geïnformeerd en gevraagd om mee te denken 
terwijl er eigenlijk niks meer veranderd, is het gevoel bij de burgers.  
Het proces is niet transparant genoeg en de bewoners hebben niet het gevoel dat ze serieus 
genomen worden.  
Tegen de burgers in een klankbord groep werd een ander verhaal gehouden dan tegen de 
middenstandvereniging, dit heeft het vertrouwen in de gemeente geschaad.  
 
Landelijke omgeving, karakter van Kesteren 
 

- De natuur rond Kesteren word erg gewaardeerd. 
- De centrale ligging van het dorp is erg gunstig.   

Het is een bewuste keuze om dicht bij de natuur en in een landelijk gebied te gaan wonen. 
Ook de gezelligheid en de centrale ligging zijn erg belangrijk. 
De ligging van het dorp is erg gunstig en het dorp heeft er voordelen van. Zo is er overwogen 
om het gemeentehuis in het dorp te plaatsen. De centrale ligging levert meer voorzieningen 
op, zo is het politiebureau en de brandweerkazerne in Kesteren gevestigd.  
 
Saamhorigheid van bevolking 
 

- Er is veel sociale controle  
De sociale controle in het dorp is groot, je kan rustig je kind naar de supermarkt sturen en als 
je op vakantie gaat wordt je huis in de gaten gehouden. Sommige mensen ervaren dit ook als 
een negatief punt van het dorp. Dit is de eigenschap van een dorp.  
  

- Te weinig activiteiten in het dorp 
- Het verschil in levensbeschouwing maakt het moeilijk om iets te organiseren voor 

iedereen.  
Het word jammer gevonden dat de oranje vereniging niet meer bestaat en dat er dus geen 
Koninginnedag activiteiten meer zijn in Kesteren. Net als veel andere activiteiten in het dorp.  
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Binnen de verschillende groepen worden dezelfde activiteiten georganiseerd. Het is jammer 
dat de activiteiten niet samen georganiseerd worden.  
Een uitdaging is om een manier te vinden om met elkaar samen te werken, dat wil zeggen: 
samenwerking tussen verschillende geloofsovertuigingen. Een activiteit organiseren die 
iedereen aanspreekt of waar voor iedereen een onderdeel is georganiseerd.  
Om iets te organiseren is een niet te grote organisatie nodig; hoe meer mensen hoe meer 
standpunten, maar wel veel vrijwilligers om de organisatie te steunen.  
 

- Hangjongeren  
Niet iedereen ervaart dat de “hang”jongeren als vervelend.  
Oude mannetje is Frankrijk op een bankje word leuk gevonden maar als het jongeren zijn 
word het vervelend gevonden. Het is maar wat je de jongeren te bieden hebt. Leuke 
activiteiten voor jongeren zou de oplossing kunnen zijn.  
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Voorwaarden voor een Dorpstafel 
 
Als er een Dorpstafel gevormd wordt in Kesteren is het belangrijk om met de gemeente 
duidelijke afspraken te maken over de status van de tafel, wat voor praktische 
mogelijkheden heeft de dorpstafel? Het is belangrijk dat het niet een groepje mensen wordt 
dat goede ideeën heeft en initiatief wil nemen om de leefbaarheid te vergroten, maar dat de 
gemeente continu dwarsligt of niets met de ideeën wil doen. 
Er moet worden nagedacht of het een goed idee is om een vaste vertegenwoordiger van de 
gemeente plaats te laten nemen aan de dorpstafel. 
 
Doelen van de Dorpstafel 
Het hoofddoel van een Dorpstafel in Kesteren is om de leefbaarheid in Kesteren voor alle 
inwoners te vergroten, kinderen, volwassenen en ouderen. 
Dit kan praktisch betekenen dat de lijnen tussen de gemeente en de bewoners worden 
verkort, dat communicatie tussen bewoners en gemeente makkelijker, duidelijker en opener 
wordt.  
Verder kan een Dorpstafel zich bezighouden met zaken als: 

 Verbetering van de verkeersveiligheid 

 Verbetering van de voorzieningen voor jongeren (plaatsen om te ontspannen), 
volwassenen (huizen) en ouderen 

 Bescherming van het landschap in relatie met het ontwikkelen van die nieuwe 
voorzieningen. 

 
Als er een Dorpstafel gevormd wordt, zou op de korte termijn het weer in leven blazen van 
het Oranjefeest een prioriteit moeten zijn. Het is echt een beetje triest dat kinderen naar 
een ander dorp moeten om Koninginnedag te vieren. Tegelijkertijd kan het gezamenlijk 
vieren van Koninginnedag echt een samenbindende factor zijn voor de verschillende 
gemeenschappen in Kesteren. 
 
Verder 
Het project “Rivierenland in eigen hand” moet meer bekendheid krijgen in Kesteren. Het is 
goed als de bewoners (meer) te horen krijgen over dit initiatief en zodat het door de 
gemeenschap gedragen zal worden. 
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Opsomming Thema’s en onderwerpen die van belang zijn voor de leefbaarheid van 
Kesteren: 
 
Communicatie met gemeente 

- Burgers hebben het gevoel dat er schijninspraak is. Er worden wel informatie 
avondengeorganiseerd, maar er wordt niets metde opmerkingen van de inwoners 
gedaan 

- Gemaakte afspraken worden niet automatisch door de gemeente nageleefd 
- Inwoners voelen zich in hun geloofwaardigheid aangetast 

 
Voorzieningen 

- Voor de winkels in Kesteren is het belangrijk dat er meer winkels zijn met een ruim 
aanbod van artikelen. Als er slechts een buurtsuper is gaan de klanten naar 
omliggende dorpen om boodschappen te doen en daar worden dan ook andere 
boodschappen gedaan. 

 
Verkeer 

- Er is steeds meer sluipverkeer in en rond het dorp 
- Doordat de scholen dichtbij elkaar zijn, is het ‘smorgens en smiddag erg druk in het 

dorp, dit brengt de nodige onveilige situaties met zich mee. 
- Doordat de brug naar Rhenen te klein is, staat het  verkeer vast tijdens de spits.  
- Er is een groot gebrek aan parkeerplaatsen in het centrum, de middenstand 

ondervind hier negatieve gevolgen van. 
 
Activiteiten 

- Er moet een plaats komen waar de jongeren kunnen zitten 
- Inwoners zouden graag zien dat de oranje vereniging weer opgericht wordt. 
- Inwoners van Kesteren zouden graag meer activiteiten in het dorp willen, maar 

iedereen is bang dat het te veel tijd en energie kost om iets te organiseren. 
- Het is belangrijk om de verschillende bevolkingsgroepen enthousiast te krijgen voor 

een activiteit. Het is mogelijk om samen te werken zolang er rekening wordt 
gehouden met de verschillende waarden en normen. 

 
Nieuwbouw 

- Er zijn nieuwe woningen nodig, gezinnen worden kleiner en de kinderen willen ook 
ergens wonen. Dit moet zo min mogelijk ten koste gaan van de natuur. 
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Afronding & Vervolg 
 
De onderwerpen die tot nu toe uit de interviews en met de SWOT-analyse naar voren zijn 
gekomen vormen de basis voor het vervolg: concrete invulling bedenken, projecten 
inventariseren en kijken naar mogelijkheden voor begeleiding en ondersteuning vanuit de 
gemeente. Er zal een inwonersavond worden georganiseerd waarop alle dorpsbewoners 
bijeen komen om projectvoorstellen per leefbaarheidonderwerp in te brengen. Tegelijkertijd 
wordt dan gezocht naar leden voor de Dorpstafel. De Dorpstafel is een contactgroep van 
inwoners en vormt aanspreekpunt voor het dorp en voor de gemeente wanneer het over 
leefbaarheidonderwerpen gaat. De Dorpstafel inventariseert ideeën en fungeert als 
coördinator en aanjager voor de uitvoering van projecten.  
 
Kwartiermakersgroep  
Een Dorpstafel is niet zomaar gevormd, er is wat voorwerk nodig. Zo zal er een 
organisatiestructuur ontwikkeld moeten worden zodat potentiële leden van de Dorpstafel 
weten waar ze aan toe zijn. Tijdens de bewonersavond wordt die structuur gepresenteerd 
en mensen die zich hiervoor willen inzetten kunnen zich aanmelden als lid van de Dorpstafel. 
Het voorwerk wordt gedaan door een Kwartiermakersgroep, begeleid door VKK Gelderland 
en de gemeente Neder-Betuwe. Deze groep houdt zich daarnaast bezig met de organisatie 
van de bewonersavond. Ook legt de Kwartiermakersgroep alvast contacten bij de gemeente 
en promoot zij het werken aan leefbaarheid in het dorp.  
 
Wanneer komt de Kwartiermakersgroep bij elkaar? 
Op 12 november wordt er een bijeenkomst gehouden met de Kwartiermakersgroep. Als 
deelnemer van de SWOT-analyse bent u hiervoor uitgenodigd, maar ook wanneer u 
verhinderd was op 8 oktober bent u van harte welkom! De groep zal naar schatting 3 
bijeenkomsten nodig hebben om de bewonersavond te organiseren: 

1. Bijeenkomst over wijkmanagement en Dorpstafelstructuur; 
2. Bijeenkomst over de organisatie van de bewonersavond: datum en locatie, 

leefbaarheidthema’s en opzet van het avondprogramma; 
3. Bijeenkomst over promotie en contact met gemeente en dorp.  

Iedereen die zich wil inzetten voor een leefbaar Kesteren is op 12 november welkom! Graag 
opgeven via e-mail: josienhissink@vkkgelderland.nl of bel naar: 06-16700586.  
 
Jongeren 
Wanneer het over leefbaarheid gaat, dan vinden jongeren andere zaken belangrijk dan 
volwassenen. Daarom zal er op vrijdagavond 30 oktober een brainstorm met jongeren 
plaatsvinden over wat zij zouden willen. Er worden ideeën verzameld van activiteiten die 
jongeren aanspreken. In samenwerking met de jongerenwerker van Mozaïek Welzijn en 
Martijn Roumen van Plattelandsjongeren Gelderland, wordt de meest favoriete activiteit 
vervolgens ook concreet gemaakt en uitgevoerd! Kent u jong organisatietalent, jongeren die 
iets willen organiseren? Laat hen dan bijgevoegde uitnodiging zien en contact opnemen met 
Martijn Roumen om zich op te geven voor de jongerenbrainstorm! Mailen kan naar 
Martijn.roumen@pjgelderland.nl en bellen naar 026-3846233. 
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