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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 een mooi en toegankelijk buitengebied, 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 129. 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. In Well worden deze onderwerpen 
verwerkt in het leefbaarheidplan. 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 de jongerenwerker van gemeente 
Maasdriel brainstormen jongeren over een activiteit en deze wordt vervolgens ook 
georganiseerd voor en door jongeren.  
 
Dit rapport is een verslag van leefbaarheidonderwerpen in Well. 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 Well 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 door 
wethouder Gijsbert Smit. Hierin ging hij in op de relatie tussen de inwoners van de dorpen 
en de gemeente Maasdriel. Inwoners kunnen met het opstellen van een leefbaarheidplan 
aangeven waar verbeteringen voor het dorp te behalen zijn. Het oprichten van een 
dorpsbelangenorganisatie kan goed zijn voor zowel het dorp als de gemeente; er is een 
aanspreekpunt op het gebied van leefbaarheid en hierdoor weet je elkaar te vinden. Het 
verzamelen van leefbaarheidonderwerpen is een eerste stap waar we vanavond aan zullen 
werken. De VKK Gelderland is aangetrokken om binnen het project Rivierenland in eigen 
hand samen met inwoners van Well te werken aan een leefbaarheidplan.  
 
De doelstelling van Rivierenland in eigen hand is 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 Well 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 Well op memo-briefjes en 
deze zijn gecategoriseerd naar sterk of zwak punt, kans of bedreiging. Opmerkingen van 
gelijke strekking zijn gegroepeerd en besproken.  
 

Aan de avond hebben deelgenomen:  

Adrie Bloemendal Lies van Lopik 
Danielle van Broekhoven Ad Robbemondt 

Marjanne Daalder Trudy Robbemondt 

Arnold Devreese Jos Rooijens 

Daniëlle van Duijnen Angela Springorum 
Henk de Koning Albert Struyk 

Jan de Koning Sjanet de Weert 

Brigitte de Laat Karin Westerlaken 

Adrie van der Linden Huib Wijburg (eerder weg) 
 
Organisatie: 

 Josien Hissink, Sjouke Bakker, Vereniging Kleine Kernen Gelderland 
 
Aanwezig: 

 Gijsbert Smit, wethouder met o.a. Leefbaarheid in zijn portefeuille. 

 Marco de Bont, beleidsadviseur Ruimte en Samenleving gemeente Maasdriel, lid 
begeleidingsgroep leefbaarheidplan Well. 
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Ansichtkaarten 
 
Aan de hand van een zelf uitgekozen ansichtkaart stellen de deelnemers zich voor en leggen 
ze uit wat hun gevoel bij het dorp is, wat er positief dan wel negatief is.  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Brigitte de Laat] 
Deze collectie hebben we nog niet in de Gallerie!  
Het is jammer dat de gallerie nog zo weinig wordt bezocht 
door inwoners van Well. Het zou leuk zijn als er interesse 
getoond werd. 

[Jan de Koning] 
Het maken van een leefbaarheidplan is een goed initiatief. 
We hebben hier wel een open mind bij nodig; alle ideeën 
verzamelen. Maar het lastige is: waar hebben we het over? 
Projecten met een looptijd van 3 maanden of 10 jaar? 
Hebben we inkadering nodig?  

[Adrie van der Linden] 
Gefeliciteerd met … Well!  
Ik woon in een verbouwde boerderij, met mijn man en 
kinderen en mijn moeder. Het is een uniek plekje, ik hoop er 
mijn hele leven te kunnen blijven!  
Ik geloof wel dat er  nu iets gestart mag/moet/wil gaan 
worden waar we over 10 15 0f 20 jaar nog iets aan 
hebben. We hebben nu een heel mooi dorp en er zijn hele 
goede en mooi dingen. Ik hoop dat we dit ook over 10 15 
jaar ook aan onze huidige kinderen weer mee kunnen geven 
en wanneer ze dan ergens anders terecht komen dat ze dan 
kunnen zeggen " Het is goed toeven in Well" 
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[Lies van Lopik] 
Alle kaarten passen eigenlijk wel bij Well. Deze kaart kan 
gaan over een oude en een jonge hand, die zoeken 
toenadering, geven en ontvangen,  elkaar de helpende hand 
bieden.  
Ik ben in 1947 geboren en in 1950 in Well komen wonen. In 
1972-’73 werden er dorpenplannen voor de HAM-
gemeenten gemaakt (Hedel, Ammerzoden, Maasdriel). Hier 
waren mensen vanuit verenigingen bij betrokken. Uit het 
overleg is een mooie woonwijk ontstaan (Well-Noord). 
Nieuwbouw is een continu proces wat van planvorming tot 
oplevering vele jaren duurt, 10 jaar is zó om. Ik ben trots op 
de school in Well, de nieuwbouw en het verenigingsleven.  

[Ad Robbemondt] 
Well leeft samen met elkaar. Misschien kunnen we nog leren 
van Elzendorp, waar al 26 jaar een dorpscommissie is voor 
het algemeen belang. Samen moet je de kracht vinden en 
dan kun je meer bereiken. Op een positieve manier omgaan 
met elkaar en de gemeente. 

[Jos Rooijens] 
Well op weg naar de top! Je moet zover mogelijk proberen 
te komen, dat begint met het maken van een plan.  
Er gebeurt veel bij de verenigingen in Well. Zelf ben ik actief 
bij voetbal en muziek. 

[Angela Springorum] 
Ik woon 11 jaar in Well. Op deze kaart staat natuur, Well ligt 
in mooie natuur en het is een prettig dorp.  
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[Albert Struyk] 
Op deze kaart staat Sinterklaas, dat vieren we met de 
kinderen van Well. Ik ben actief voor de vakantiespelen voor 
kinderen in Well, ook in 2010 wordt er weer een 
speelvakantieweek georganiseerd.  

[Adrie Bloemendal] 
3 Jaar geleden kwam ik voor het eerst in Well, met mijn 
gezin, om een kijkje te nemen in het dorp voordat ik begon 
als dominee. De eerste reactie van de kinderen was dat het 
leek of we op vakantie waren! 
Oorspronkelijk kom ik uit Uddel 

[Daniëlle van Duijnen] 
Ik ben een echte Wellse, eerst heb ik buitenaf gewoond, nu 
in de nieuwbouw, in ‘Well-city’! 
Ik zat bij korfbal en zit momenteel nog bij de muziek.  

[Arnold Devreese]  
Ik woon 25 jaar in Well, oorspronkelijk kom ik uit België. 
Ik heb een kaart uitgekozen met een gekleurd iemand erop, 
ik vind Well nogal ‘wit’. Het klinkt allemaal nogal klef tot nu 
toe, ik zet mijn vraagtekens bij sociale cohesie als het 
aankomt op acceptatie en integratie van buitenlanders. De 
komende generaties zullen te maken krijgen met meer 
gemengd bloed, nieuwelingen. Leefbaarheid betreft niet 
alleen Well maar de hele Bommelerwaard moet leefbaar 
zijn! Hierbij moet je ook kritisch naar de eigen bevolking 
kijken; hoe gaan we met elkaar om en niet alleen met de 
mensen die we kennen. Zelf ben ik overigens goed 
opgevangen en geïntegreerd in Well!  
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[Daniëlle van Broekhoven] 
Ik woon 5 jaar in Well, kom oorspronkelijk uit Dongen. Ik heb 
2 zoontjes. Er is geen sportschool in Well, de kinderen gaan 
met een bus naar Ammerzoden. Sport is heel belangrijk voor 
kinderen, dus daarom mijn aandachtspunt. Kunst in Well 
vind ik ook belangrijk, zelf ben ik kunstenaar.  

[Trudy Robbemondt] 
Ik woon nu 25 jaar in Well, ik ben er even uit geweest en heb 
in Den Bosch en Hedel gewoond, maar ik voel me weer 
helemaal thuis. De koeien slaan op de mooie omgeving. Ik 
voel een grote binding met het dorp en ik ken er veel 
mensen.   

[Karin Westerlaken] 
Natuur is belangrijk, de omgeving van Well is mooi. Wellicht 
kan het dorp uitgebreid worden, maar bij de bouw van 
nieuwe woningen moet wel rekening gehouden worden met 
het karakter van het dorp. 
Ik heb altijd in Well gewoond. 

[Sjanet de Weert] 
Je hebt elkaar nodig voor ontwikkelingen. Er kan meer 
gedaan worden voor de jeugd. Ik ben 7 jaar weggeweest uit 
Well, maar teruggekomen.  Vroeger was er meer te doen 
voor jonge kinderen tot 12 jaar. De jeugdvakantiespelen en 
het jeugdwerk van de kerk zouden uitgebreid kunnen 
worden.  

[Marco de Bont] 
Well is een prachtig landelijk dorp, niet helemaal zoals op 
deze kaart, maar de strekking is gelijk! 
Vanavond zal ik goed luisteren wat er gezegd wordt en kijken 
wat we er beleidsmatig mee kunnen.   

[Marjanne Daalder] 
Ik woon 18 jaar in Well, heb een praktijk aan huis in 
hypnotherapie en ben doktersassistent in Ammerzoden.  
De groene kaart slaat op de vervuiling van de natuur. Langs de 
rivier maar ook in het dorp is veel zwerfafval. Ook aan openbaar 
groen schort het; hier is wel een verbeterslag te maken. 
De gekleurde kaart slaat enerzijds op de kleurige inwoners, en 
anderszijds op het dorpshuis want dit is een ontsierend gebouw. 
Het kan wel een ander kleurtje gebruiken!  
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[Henk de Koning] 
Ik ben geboren en getogen in Well, ik vind het een heel leuk 
dorp, maar de mooie dingen zie je niet meer als je je hele 
leven in een dorp woont. Ik werk bij Philips in Eindhoven, 
dus als chemicus sprak mij deze kaart wel aan! Een chemicus 
schept orde in de chaos en daar moeten we in Well ook 
aandacht aan geven. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw, hierbij zou 
meer rekening gehouden moeten worden met de lijnen in 
het landschap, de oorspronkelijke bebouwingsassen etc.  
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Sterke en zwakke punten van Well, de kansen en bedreigingen 
 
Op basis van de verhalen die de deelnemers hebben verteld en gehoord bij de 
ansichtkaarten worden de kernpunten opgeschreven en ingedeeld in een categorie. Naar 
aanleiding van deze opmerkingen wordt er gediscussieerd om tot een themalijst voor 
leefbaarheid in Well te komen.  
 
Mentaliteit van inwoners; de sociale kant van het dorp en het verenigingsleven 

Sterk  Saamhorigheid (2x) 

 Verenigingsleven (2x) 

 Samen doen! 

 Veel vrijwilligers, veel verenigingen 

 Vrijwilligerswerk 

 De kerk is van het dorp, iedereen wil bijdragen 

 Sterk verenigingsleven en school 

Zwak  Geen/weinig overleg tussen verenigingen 

 Te weinig samenwerking verenigingen 

 Verenigingsraad bestaat niet meer 

 Vrijwilligerswerk in de kerk wordt voor een groot deel gedragen door 
mensen van buiten Well 

 Bekrompen denken 

 In zichzelf gekeerd 

 Mensen lijken erg betrokken op alleen het eigen dorp 

 Hulpvaardigheid 

 Wat wellicht ook meegenomen dient te worden is hoe de 
beroepsbevolking er nu uit ziet. Vroeger werkte 1 van de ouders nu 
werken er vaak beide ouders voor 2 tot 4 dagen in week. Werving van 
vrijwilligers wordt  dan ook moeilijker. [latere toevoeging per mail; Adrie 
van der Linden] 

Kansen  Oprichten dorpsraad / commissie (in combinatie met verenigingen) 

 Krachten van verenigingen bundelen 

 Het aanpakken van de inwoners 

 Hipper: meer anno nu 

 Vernieuwend; meer bij de tijd passend 

Bedreigingen  Subsidiebeleid voor verenigingen 
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Jeugd 
Sterk  Verder werd er in mijn jeugd vroeger door de christelijke 

Jeugdvereniging vanalles georganiseerd voor de jongeren van 12 jaar en 
ouder. Droppings, gezellige avonden e.d. [aanvulling per mail; Adrie van 
der Linden] 

Zwak  Geen speelvoorzieningen ouder dan 4 jaar 

 Weinig vrije tijdsmogelijkheden voor jongeren < 12 jaar 

Kansen  Veel jeugd! 

 De Jeugd 

 Activiteiten – aandacht voor alle leeftijdsgroepen (was ingediend als 
zwakte) 

 Activiteiten voor de jeugd buiten verenigingen 

 Skeelerbaan 

 Speeltuintje in het park aan de Heust 

 Benutten parkje op het Heust 

 IJsbaan in de winter (Heust) 

 Activiteiten voor de jeugd: filmavond, gameavond, disco etc. 

Bedreigingen - 
 

Voorzieningen 

Sterk  Sterke, florerende basisschool 

 Ondanks dat het een lelijk gebouw is "ons huis" wel van origine een 
Multi-functioneel gebouw. Vroeger werden er hier de Gymlessen van 
school gegeven. Veel verenigingen maken er gebruik van. De ouderen 
maken er gebruik van met de ouderengym en het maandelijkse eten en 
de bejaardenmiddag. Tevens is het een top locatie op een trouwfeest te 
geven ( spreek uit ervaring). [aanvulling per mail; Adrie van der Linden] 

Zwak  (beperkte) betrokkenheid basisschool op rest van het dorp  

 Dorpshuis niet representatief 

 Geen winkelvoorzieningen 

Kansen  Brede school 

 Multifunctioneel gebouw (Kulturhus, brede school) 

 Brede school: KDV, BSO 

 De school beter gebruiken 

Bedreigingen  Te kleine school voor aantal leerlingen 

 School groeit uit zijn jasje 

 Dorpshuis 
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Nieuwbouw 
Sterk  Nieuwbouw-verjonging 

Zwak  

Kansen  Bewaken en verder uitbouwen dorpsgezicht zoals dat er is nu 

 Uitbreiding dorp voor nageslacht 

 Uitbreiding dorp, daardoor meer jeugd en behoud van de school 

Bedreigingen  Verandering van bewoners (ander soort gebruik woningen) 

 Ouder wordende bevolking 

 Vergrijzing 

 Leegloop? 

 Krimp 

 Leegloop van het dorp, verlies dorpsgezicht 

 Teveel woningbouw op verkeerde locaties 

 Teveel bouw op weinig grond 

 Bouwen op veel te kleine kavels 
 

Dorp en omgeving 

Sterk  Ligging aan de Maas, groene omgeving 

 Natuur (2x) 

 Rust en ruimte 

Zwak  Wandelpaden door de natuur 

 Wandelen op de dijk – zitplaatsen, uitkijkplaatsen richting Maas  

 Camping 

Kansen  Strandbad van Well écht een strandbad maken  functie voor 
verschillende dorpen  

 Slijkwell, en wel de Kreek. Fietspad langs de Kreek. Uitzichtbanken langs 
de dijk bij de Kreek. [latere toevoeging per mail; henk de koning] 

 Zitbanken, uitkijkposten  aan de buitenkant van de dijk bij Slot Well. 
[latere toevoeging per mail; henk de koning] 

Bedreigingen  Vervuiling kribben bij de maas 

 Schaalvergroting bommelerwaard / gemeente Maasdriel 

 Opslokken door Kerkdriel 

 Teveel recreatie druk 
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Verkeer, infrastructuur en openbaar vervoer 
Sterk  

Zwak 
 

 Gebrek aan parkeergelegenheid school! 

 Er wordt te weinig gestrooid in de winter 

 Onveiligheid kruising Heust/bernseweg 

 Kruising Heust (bij floridus) levensgevaarlijk!!! 

 Zwak openbaar vervoer (vooral in weekend) 

 Parkeerbeleid gedurende de kerkdiensten. Auto’s worden bijna voor de 
kerk geparkeerd, en wel zodanig dat dit tot gevaargelijke 
verkeerssituatie leidt. Voetgangers worden bijvoorbeeld naar de rijbaan 
geredigeerd door gebrek aan ruimte op het trottoir. Verkeer vanuit het 
Pannenhuis speelt bij het oversteken even Russische roulette. [latere 
toevoeging per mail; henk de koning] 

Kansen 
 

 Fietspad vanaf strandbad Well naar Heusden, veer Bern. Ik weet wel dat 
dit op het grondgebied van de gemeente Zalbommel ligt  maar de 
gemeente Maasdriel zou daar een actievere rol in kunnen spelen. [latere 
toevoeging per mail; henk de koning]  

Bedreigingen  Verkeersveiligheid niet alleen bij school 

 Openbaar vervoer 

 Isolatie dorp, geen openbaar vervoer, geen voorzieningen 
 

 

Openbare ruimte 
Sterk  

Zwak 
 

 Groenvoorziening in de lente en zomer, geen uitstraling van de 
seizoenen / slecht onderhouden 

 Groenbeleid parkeerplaatsen bij de kerk 

 Groenvoorzieningen 

Kansen  
 

 Bij leefomgeving zou ook het verlichten van de kerktoren kunnen horen. 
Tegenwoordig kan dat vrij goedkoop met behulp van LED’s. Als de 
gemeente garant staat voor de elektriciteit, dan zou ik vanuit Philips 
nog wel wat kunnen regelen. Het gezicht vanaf de dijk moet zeer mooi 
zijn. Vanaf de dijk in Heusden zal Well al van ver te zien zijn. Moet ook 
een mooi plaatje opleveren. [latere toevoeging per mail; henk de 
koning] 

 Iets meer groen, misschien een klein bos vanaf Het Singeltje achter het 
Slot Well.  Hoeft niet groot te zijn, maar dan krijgt het park aan het 
Heust ook iets meer body. (open bos met wat zitplaatsen en misschien 
met een vijver) Dit water kan dan mooi gedurende de wintermaanden 
als ijsbaan dienen. [latere toevoeging per mail; henk de koning] 

Bedreigingen  
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Diversen 
Sterk  Leefbaarheidsplan 

 Dorp ligt geografisch gunstig: A2, rivier etc. 

Zwak 
 

 Wellseind is nauwelijks als een eenheid te behandelen. Dan zou 
Slijkwell ook  moeten behandeld worden als zelfstandige gemeenschap. 

Kansen 
 

 Geld? 

 Cultuur 

Bedreigingen  Weinig hoogwaardige werkgelegenheid in de omgeving 

 Weinig draagvlak voor culturele voorzieningen 

 
 

Themabespreking leefbaarheid Well  
 
Over enkele onderwerpen werd nog gediscussieerd. 
 
Mentaliteit van inwoners; de sociale kant van het dorp en het verenigingsleven 
Voornamelijk door een afwachtende houding van inwoners van Well in het begin van 
processen is het belangrijk om een kartrekker te hebben, of een professional die de gang 
erin houdt. Als er eenmaal en groep mensen aan een project werkt wort het vol gehouden. 
 
Het verenigingsleven staat open als nieuwe inwoners bijvoorbeeld naar de vereniging toe 
komen. De verenigingsraad heeft bestaan maar is afgebrokkeld. Het zou best weer op 
gestart kunnen en willen worden.  
 
Met de opmerkingen ‘hipper’ en ‘vernieuwend’ wordt bedoeld dat activiteiten weleens in 
een nieuw jasje gestoken kunnen worden. Een bandje, cabaretier of film in het dorpshuis 
bijvoorbeeld. De Oranjevereniging organiseert diverse activiteiten, maar sommige, zoals een 
cabaretvoorstelling, komen niet van de grond. Wellicht kunnen nieuwe organisatoren 
nieuwe doelgroepen aanspreken? 
Het spanningsveld is dat mensen mobieler zijn geworden en op zoek gaan naar leuke, 
aansprekende activiteiten en hier ook voor willen reizen. Wil men in Well een succesvolle 
activiteit, dan heb je de regio nodig, want anders is de doelgroep te klein.  
 
Voorzieningen 
De school is heel belangrijk, ook voor mensen zonder kinderen. Een combinatie van school 
met andere functies zou goed zijn; bijvoorbeeld ouderenwerk.  
Over enkele jaren is het gebouw waarschijnlijk te klein voor het aantal leerlingen. Is er 
behoefte aan buitenschoolse opvang? Drie jaar geleden is er een behoefte onderzoek 
gedaan, het bleek dat maar drie kinderen gebruik zouden maken van de BSO-voorziening. 
Hoe is de behoefte momenteel? 
 
Nieuwbouw 
Structuur van het dorp is niet ‘dorpseigen’. Er worden gemiddeld 4 woningen per jaar 
gebouwd. Er is een woningbehoefte-onderzoek uitgevoerd waarmee voor het plannen van 
nieuwbouw rekening mee gehouden moet worden! 
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Jeugd 
De voeltbaldoeltjes in het park aan de Heust worden weinig gebruikt. Wellicht dat er meer 
kinderen komen als het speelveldje uitgebreid wordt. De voetbaldoeltjes op ’t Heust is een 
tussenoplossing tot de nieuwbouw af is. Het doel is om in Well-Noord een pannakooi te 
plaatsen.  
 
 

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: een leefbaarheidplan opstellen. In het 
leefbaarheidplan is ruimte voor onderwerpen die niet in bestaande projectvoorstellen staan 
beschreven of waar momenteel al aan gewerkt wordt. Het kunnen voorstellen zijn voor de 
korte of lange termijn en de rol van inwoners en professionals kan per project verschillende 
zijn. De uiteindelijke projecten moeten niet in strijd zijn met het huidige beleid; samen wordt 
gewerkt aan haalbare oplossingen.  
 
Afstemming en selectie 
Allereerst vindt er afstemming plaats van de onderwerpen die de ‘hoofdstukken’ van het 
leefbaarheidplan zullen vormen. Dit wordt georganiseerd door de begeleidingsgroep die 
bestaat uit: 

 Ronald Renting (directeur basisschool De Hoeksteen Well, inwoner Well) 

 Angela Springorum (inwoner Well) 

 Tom van de Pol (woonconsulent woonstichting De Kernen) 

 Frans Hijman (regisseur leefbaarheid gemeente Maasdriel) 

 Marco de Bont (beleidsadviseur Ruimte en Samenleving) 

 Josien Hissink (consulent Vereniging Kleine Kernen Gelderland) 
 
Bewonersavond: samen schrijven we het plan! 
Om invulling te geven aan de hoofdstukken, wordt aan inwoners gevraagd om te helpen met 
het opstellen van het leefbaarheidplan. Er zal een inwonersavond worden georganiseerd 
waarop alle dorpsbewoners bijeen komen om hun ideeën, wensen of problemen per 
hoofdstuk voor het leefbaarheidplan in te brengen. 
Op deze avond zullen professionals aanwezig zijn om samen met geïnteresseerde inwoners 
de verschillende thema’s verder uit te diepen in de tweede helft van de avond.  
Met geïnteresseerden zal een tweede afspraak worden gemaakt om het hoofdstuk verder 
uit te werken, doelstellingen op te stellen, vragen te beantwoorden of op verder onderzoek 
uit te gaan.  
 
Uw hulp? 
Graag organiseren wij de bewonersavond samen met enkele inwoners. Heeft u interesse om 
de avond te helpen organiseren (te denken valt aan het doorspreken van de definitieve 
onderwerpen, het maken van promotie voor de avond en praktische ondersteuning op de 
avond zelf), dan werk ik graag met u samen! Het helpen organiseren van de avond 
belemmerd u natuurlijk niet van helpen schrijven aan het leefbaarheidplan.   
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SAMEN WERKEN WE AAN EEN GE-WELL-DIG DORP! 

 

 
Jongeren 
Wanneer het over leefbaarheid gaat, dan vinden jongeren andere zaken belangrijk dan 
volwassenen. Daarom is Martijn Roumen, medewerker van Plattelandsjongeren Gelderland, 
samen met een groep jongeren bezig om een activiteit te organiseren. De jongeren zijn op 5 
maart voor de tweede keer bijeen gekomen om de organisatie van ‘Ter land ter zee en in de 
Maas’ door te spreken. Vanuit de gemeente is Friso van Ommeren, jongerenwerker en 
tevens ambtenaar jeugdbeleid, betrokken bij dit project.  
Voor informatie over het jongerentraject kunt u mailen naar 
Martijn.roumen@pjgelderland.nl of bellen naar 026-3846233. 

 
 

Contactgegevens voor vragen of meer informatie: 
 
Josien Hissink     Marco de Bont,  
Vereniging Kleine Kernen Gelderland Beleidsadviseur Ruimte en Samenleving 
Dr. Grashuisstraat 8    Gemeente Maasdriel  
7021 CL ZELHEM    Kerkstraat 45  
0314-631168 of 06-16700586  5331 CB KERKDRIEL 
josienhissink@vkkgelderland.nl  0418-638837 
      m.debont@maasdriel.nl  
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