
Leefbare dorpen 
 

Wat zou er mogen veranderen, wat ontbreekt er en wat is fijn in het dorp? 
Inwoners zijn expert op dit gebied en naar uw mening wordt gevraagd! 
 
De gemeente Neder-Betuwe wil graag de leefbaarheid in haar dorpen verbeteren. Daarom word er gewerkt aan 
wijkmanagement. In iedere kern wordt geïnventariseerd wat inwoners van de leefbaarheid van het dorp vinden en 
wat er verbeterd zou kunnen worden. Ook wordt er in iedere kern een Dorpstafel opgericht als contactgroep van 
bewoners voor het dorp en voor de gemeente. In Ochten en Kesteren is de Vereniging Kleine Kernen Gelderland 
(VKK) bezig met deze ontwikkeling binnen het project ‘Rivierenland in eigen hand’. De VKK Gelderland is een 
vereniging die zich inzet voor leefbaarheid in dorpen.  
 
U heeft het ondertussen misschien al gemerkt of gehoord, maar in de afgelopen maanden is er van alles gedaan. 
Zo is er een informatiebijeenkomst over wijkmanagement gehouden met verschillende gemeentelijke afdelingen 
en er zijn, door studenten plattelandsvernieuwing, interviews afgenomen onder jongeren en volwassenen in 
Kesteren. Ook werd er een avond gehouden om inwoners van Kesteren de gelegenheid te geven om hun beeld 
en verwachting van Kesteren te delen.  
 
Maar het project is nog niet af, er gaat nog van alles gebeuren en iedereen heeft nog mogelijkheid om zijn of haar 
ideeën te laten horen. De onderwerpen die tot nu toe naar voren zijn gekomen vormen de basis voor het vervolg: 
concrete invulling bedenken, mogelijke projecten inventariseren etc. Begin volgend jaar zal er een inwonersavond 
worden gehouden waarop alle dorpsbewoners bijeen kunnen komen om ideeën naar voren te brengen. 
Tegelijkertijd wordt dan gezocht naar leden voor de Dorpstafel. 
Deze avond wordt georganiseerd door een Kwartiermakersgroep, begeleid door de gemeente Neder-Betuwe en 
VKK Gelderland. Deze groep komt op 12 november voor het eerst bij elkaar.  
 
Wanneer het over leefbaarheid gaat, dan vinden jongeren andere zaken belangrijk dan volwassenen. Daarom 
heeft er brainstorm met jongeren plaats gehad over wat zij zouden willen in het dorp. Er zijn ideeën verzameld 
over activiteiten die jongeren aanspreken. In samenwerking met de jongerenwerker van Mozaïek Welzijn en een 
medewerker van Plattelandsjongeren Gelderland, wordt de meest favoriete activiteit vervolgens ook concreet 
gemaakt en uitgevoerd!  
 
Iedereen, jong en oud, woont het liefst in een fijn dorp. Maar wat nou precies fijn is, bepaalt u zelf!  
Neem eens een kijkje op www.nederbetuwe.nl, ga naar ‘wonen en leven’ en kijk onder ‘leefbaarheid in de 
dorpen’. Hier vindt u verslagen van de interviews en de bijeenkomst. Bent u enthousiast geworden en wilt u de 
Kwartiermakersgroep versterken? Neem dan even telefonisch of per e-mail contact op! 
 
Graag werken wij met u samen aan een leefbaar dorp! 
 
 
Meer informatie: 
Henk van Bockel, wijkmanager: hbockel@nederbetuwe.nl 
Josien Hissink, projectleider Rivierenland in eigen hand, Vereniging Kleine Kernen Gelderland: 
josienhissink@vkkgelderland.nl  
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