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Informatie leefbaarheidplan Well 
 

Beste inwoners van Well, 

Bedankt voor uw tijd en aandacht voor het project ‘leefbaarheidplan Well’! U 

bent benaderd om mee te denken over de leefbaarheid van Well nu en in de 

toekomst. Graag praten we met u over het dorp of ontmoeten we u bij één van 

de bijeenkomsten die we zullen organiseren. In deze folder kunt u meer lezen 

over de achtergrond van het project en de globale planning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat is een leefbaarheidplan? 

In een leefbaarheidplan staat beschreven op welke punten de leefbaarheid van 

het dorp verbeterd kan worden. Bij ‘leefbaarheid’ kunt u denken aan de 

toekomst van het dorpshuis, voorzieningen, maar ook sociale samenhang in het 

dorp. Er wordt gekeken hoe verbetering bereikt kan worden en welke partijen 

hiervoor nodig zijn. Ook de rolverdeling tussen die partijen wordt in het plan 

beschreven. De inwoners van het dorp, de experts op het gebied van 

leefbaarheid, vormen de belangrijkste partij. Inwoners zijn dan ook, samen met 

de gemeente en woningstichting De Vijf Gemeenten, de schrijvers van het plan.  

Hen wordt gevraagd naar problemen en knelpunten, maar ook naar ideeën en 

oplossingsrichtingen. Bovendien is uiteindelijk de inzet van inwoners nodig om 

verbeteringen door te voeren! 

De gemeente Maasdriel werkt aan het project ‘Versterken Leefbaarheid 

Maasdriel’. Dit is een onderdeel van de Regionale Sociale Agenda om 

leefbaarheid in het Rivierengebied te versterken. In dit kader worden er in vier 

dorpen leefbaarheidplannen opgesteld. In Alem is het leefbaarheidplan in 2009 

gereed gekomen en in Well wordt er vanaf heden aan gewerkt.  

 

Wie zet zich in voor het leefbaarheidplan? 

De Vereniging Kleine Kernen (VKK) Gelderland en de Plattelandsjongeren 

Gelderland (PJG) dragen zorg voor het proces. Zij verkennen het dorp, nemen 

interviews af en organiseren bijeenkomsten waarbij inwoners (jong en oud) 

kunnen aangeven wat er op gebied van leefbaarheid te verbeteren valt.  

Om specifiek jongeren te enthousiasmeren om aan leefbaarheid te werken is 

PJG projectpartner. PJG werkt in dit project samen met de jongerenwerker van 

de gemeente Maasdriel en ondersteunt jongeren bij het bedenken en 

organiseren van een leuke activiteit voor alle jongeren in het dorp. 

 

 

 

 

 

 

Vervolgstappen op de korte termijn 

1. Een Sterkte-Zwakte analyse 

Na de interviews wordt er een bijeenkomst georganiseerd om sterke en 

zwakke punten van het dorp helder te krijgen. Samen met de interviews 

hopen we dan een compleet beeld te krijgen van wat inwoners van Well van 

hun dorp vinden! 

2. Selectie van onderwerpen voor leefbaarheidplan 

Er wordt een selectie gemaakt van onderwerpen voor het leefbaarheidplan. 

Er moet natuurlijk rekening worden gehouden met haalbaarheid en 

bestaande plannen.  

3. Voorbereiding bewoneravond 

Samen met inwoners van Well organiseert de VKK een inwonersavond in 

Well. Hier worden de onderwerpen gepresenteerd en kan iedere inwoner 

input geven.   

 

Het hele dorp wordt betrokken! 

Omstreeks maart 2010 zullen de leefbaarheiddoelen die de interviews en 

bijeenkomsten opleveren, aan het dorp worden gepresenteerd. Afstemming 

met de hele bevolking is belangrijk omdat er draagkracht nodig is om aan de 

leefbaarheiddoelen te werken.  

Vervolgens worden er uitvoeringsprogramma’s per leefbaarheiddoel opgesteld 

door werkgroepen van inwoners, gemeente en de woningstichting. De aparte 

uitvoeringsprogramma’s vormen samen de leefbaarheidvisie voor Well.  

 

Wat kunt u doen? 

U hebt ons al geholpen door een interview af te geven, maar wellicht kunt u ons 

nog verder op weg helpen! Wij zijn namelijk op zoek naar mensen die willen 

deelnemen aan de sterkte-zwakte analyse en mensen die het leuk vinden om te 

helpen met het organiseren en promoten een bijeenkomst over leefbaarheid 

voor het hele dorp.   

 

 

 


