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Programma

• Voorstellen

• Waarom deze bijeenkomst; wat is eraan 
vooraf gegaan? Wat gaan we doen?

• Bespreking Leefbaarheidonderwerpen 

• Toelichting Wijkmanagement

– Van Kwartiermakersgroep naar Dorpstafel: wat is 
er te doen?

• Afspraken en vervolg



Voorstellen

• Naam

• Hoe lang woonachtig in Kesteren

• Bent u actief in het dorp?

• Indruk van leefbaarheid

• Verwachting van de avond



Waarom deze bijeenkomst?

• Voorafgegaan:
– Interviews met 18 Kestenaren; jongeren en volwassenen

– SWOT-analyse op 8 oktober met 15 volwassenen

– Jongerenbrainstorm op 30 oktober met 4 jongeren; erg 
enthousiast geraakt over activiteit; verslag op website 
gemeente

• Wat gaan we vanavond doen?
– Bespreken leefbaarheid van Kesteren (30 minuten)

– Informatie over wijkmanagement van de gemeente

– Plan maken om aan leefbaarheid te werken in Kesteren



Leefbaarheid in Kesteren
Sterk

• Rust

• Jongeren centrum

• Landelijkheid 

• Groen, natuurlijke omgeving

• Schoonheid van de Betuwe 

• Prachtige regio om te fietsen en te 
wandelen

• Dorpskarakter 

• Mensen zijn vriendelijk 

• Sociale controle

• Veilig buiten spelen 

• Wandel vierdaagse 

• Station

• Centrale ligging in de gemeente 

• Digitale loket van de gemeente. 

Zwak
• Glas bakken staan verkeerd (bij Spar) 
• Weinig afvalbakken.
• Weinig gemeenschappelijke doelen
• Weinig winkels
• Geen volwaardige supermarkt
• Brug naar Rhenen (spits) 
• Verkeersveiligheid 
• Verkeersoverlast van autorijdende 

ouders van school kinderen. 
• Groen voorziening 
• Nieuwbouw wijk, niet voldoende speel 

ruimte 
• Weinig (sport) verenigingen.
• Verdwijnen straat speel dag
• Communicatie door gemeente
• Toegankelijkheid gemeente met 
• Ontbreken honden uitlaatplaats



Leefbaarheid in Kesteren
Kansen

• Nieuwe inwoners van Cashove, verrijking zijn 
voor diverse verenigingen e.d. 

• Uitbreiding dorp

• Communicatie gemeente wat betreft 
bestemmingsplannen

• Winkels centraliseren en meer winkels

• Verschillen overbruggen door activiteiten te 
organiseren.

• Scholen concentratie 

• Week van NL schoon alle scholen in actie 
laten komen

• Sport, verenigingsleven, evenementen 
organiseren 

• Koninginnedag organiseren 

• Buurtverenigingen stimuleren. 

• Timmerdorp

• Theater  

• Veel jongeren in de gemeente, stimuleren tot 
organiseren van activiteiten 

• Uitbreiding Hoenderik

Bedreigingen

• Te weinig parkeer voorzieningen in 
woonwijken en centrum

• Lawaai 
• Bedreiging door overstroming de waal. 
• Nedereindsestraat te druk voor 3 scholen, 

gevaar!
• Nieuwbouw/ uitbreiding dorp kan bedreiging 

zijn!
• Hangjongeren 
• Geen jeugdbeleid is in de toekomst geen 

ouderen beleid cq activiteiten. 
• Vervuilingen, zwerfvuil en poep. 
• Stijging criminaliteit 
• Toegankelijkheid 
• Brug, verkeer, “File leed”
• Leefbaarheid
• Groepsvorming 
• Individualisme 
• Omliggende plaatsen groeien ook 
• Uitstroom door gebrek aan voorzieningen



Aanvullingen

Kansen
• …

Bedreigingen
• …

Sterke punten
• …

Zwakke punten
• …



Wijkmanagement

Waar zet de gemeente op in?

De gemeente (bestuur en organisatie) wil in het kader van 
wijkmanagement samen met bewoners, 

belangenverenigingen en maatschappelijke instanties werken 
aan het verbeteren van de woon- en leefkwaliteit in het dorp 

en in de wijk.



Wijkmanagement

Hoe stelt de gemeente zich dat voor?

– Door u als inwoners van dit dorp als belangrijkste partij te zien

– Door met u samen te werken als het gaat om de kwaliteit van de directe 
leefomgeving

– Door aan u te vragen met initiatieven te komen

– Met u te zoeken naar de best haalbare oplossing

– Door maatschappelijke partijenuit te nodigen hierbij aan te schuiven 
(denk bijvoorbeeld aan de woningbouwvereniging en het welzijnswerk en 
de politie)

– Door u te vragen mede verantwoordelijkheid te willen dragen voor het 
behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving



Wijkmanagement

Hoe stelt de gemeente zich dat voor?

En natuurlijk ook door:

– De gemeentelijke organisatie dienstverlening hierop te laten aansluiten;

– De communicatie met bewoners en maatschappelijke instanties te 
verbeteren

Er is sprake is van wijkmanagement als het initiatief van u als

bewoners van dit dorp uit gaat.



Wijkmanagement

Hoe krijgt dat nu vorm?

Van Kwartiermakergroep naar Dorpstafel

• In ieder dorp een Dorpstafel: 
– Afspiegeling van het dorp

– Kwartiermakersgroep is voorloper Dorpstafel

– Kwartiermakersgroep organiseert bewonersavond

– Kwartiermakersgroep treft voorbereidingen voor Dorpstafel



Dorpstafel

Belangrijkste kenmerken Dorpstafel
• De Dorpstafel is zelfstandig 

De Dorpstafel is geen…
• Onderdeel van de gemeente

• Klachtenmeldpunt

• Actiegroep en evenmin een 

• Clubje mensen die de “dienst” uit gaan maken



Dorpstafel

Wat is de Dorpstafel dan wel?

• Contactgroep voor zowel dorp als gemeente en externe organisaties
• De dorpstafel wordt betrokken bij gemeentebeleid: informatie, inspraak of invloed 

Wat doet de dorpstafel?

• De Dorpstafel organiseert inwonersbijeenkomsten
• Dorpstafel krijgt inzicht in wensen voor de directe leefomgeving
• De dorpstafel bewaakt dorpsprogramma: 

– Houdt belangrijke aandachtspunten in de belangstelling
– Inventariseert wat bewoners zelf kunnen en willen bijdragen in taakgroepen
– Coördineert uitvoering dorpsprogramma 

De dorpstafel een eigen budget. Een bedrag voor vergaderkosten en een bedrag van    
€ 3.00 per inwoner.



Uitvoering & ondersteuning

Taakgroepen
• Taakgroepen zijn “doe”groepen

• De taakgroep gaat, eventueel met behulp van de gemeente en 
andere partijen, een onderwerp verder uitwerken

• Als het werk af is houd de taakgroep op te bestaan

Ondersteuning
• De wijkmanager is vooral voor de contacten tussen de gemeente en de 

Dorpstafels 

• De wijkopbouwwerker fungeert waar nodig als coach voor de dorpstafels



Wijkmanagement

BuurtActiefCheques
• Wijkmanagement moet snel kunnen inspelen op nieuwe goede 

initiatieven waarmee de kwaliteit van de leefomgeving is gediend

• Een deel van het dorpsbudget wordt hiervoor gereserveerd

• De wijkmanager is gemandateerd om budgetten toe te kennen tot 
maximaal € 150 per BuurtActiefCheque

• Een aanvraagformulier daarvoor is te downloaden op de 
internetsite van de gemeente



Proces
Interviews en SWOT-analyse om 

leefbaarheidonderwerpen te inventariseren

Kwartiermakersgroep wordt 
samengesteld

Kwartiermakersgroep bereidt 
dorpsbijeenkomst voor

Opbrengst dorpsbijeenkomst:
•Samenstelling dorpstafel
•Onderwerpen met prioriteiten:  jaarprogramma
•Taakgroepen voor de onderwerpen

Onderwerpen dorpsagenda worden voorgelegd 
aan gemeente en andere betrokken instellingen

De wederzijds gedragen onderwerpen vormen 
het dorpsprogramma waarmee partijen aan de 
slag gaan



Vragen?

• Over wijkmanagement

• Over de Dorpstafel

• Over het proces

• …



Aanpak
Proces en planning

• Bewonersavond: wanneer?

• Aanpak: hoe organiseren?

– Welke onderwerpen zijn belangrijkst?

– Promotie: hoe promoten? 

– Leden voor Dorpstafel



Afsluiting

• Volgende bijeenkomst:

– Agenda:

• …

• …

• …


