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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 en Wellseind worden deze 
onderwerpen verwerkt in het leefbaarheidplan. Naast het beschrijven van 
leefbaarheidonderwerpen, 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 Wellseind. Middels een SWOT-
analyse; een sterkte-zwakte analyse waarbij ook wordt gekeken naar kansen en 
bedreigingen, zijn leefbaarheidonderwerpen benoemd. De deelnemers waren zeer diverse 
inwoners van Wellseind 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 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 John Leijdekkers. 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 en in het 
collegeprogramma wordt het maken van deze plannen toegejuigd. 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 en Wellseind 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 Wellseind uit 
aan de hand van een gekozen ansichtkaart. De resultaten staan 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:  

Gerrit van Aalst Marion de Lizer 

Ellen de Boer Jeanne van Loon 

Aart Groeneveld Jacqueline de Rooij 

Gerrit Groeneveld Fransje Velthuis 

Jessika Groeneveld Hajo Velthuis 

Marietje Groeneveld  

 
Organisatie: 

 Josien Hissink, Vereniging Kleine Kernen Gelderland 
 
Aanwezig: 

 Marco de Bont, beleidsadviseur Ruimte en Samenleving gemeente Maasdriel, lid 
begeleidingsgroep leefbaarheidplan Well+Wellseind 

 Johan Kivits, projectleider leefbaarheid gemeente Maasdriel 

 John Leijdekkers, wethouder met o.a. Leefbaarheid in zijn portefeuille. 
 

 



3 
Verslag SWOT-analyse Wellseind  
3 juni 2010 

 

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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[Marco de Bont] 
Ik houd me als beleidsmedewerker bij de gemeente 
Maasdriel bezig met leefbaarheid, onderwijs, huisvesting, 
brede school accommodaties en het ondersteunen van 
leefbaarheidplannen. Een belangrijk vraagstuk is hoe we er 
samen voor kunnen zorgen dat leefbaarheidplannen in de 
praktijk gebracht kunnen worden. Ik heb een ‘wenskaart’ 
uitgekozen omdat we alle wensen willen horen vanavond en 
ideeën naar boven willen halen. Kunnen we er iets mee bij 
de gemeente, maar ook: kunnen inwoners er zelf iets mee 
zodat het wat anders is dan een verlanglijstje! 

[John Leijdekkers] 
In mijn portefeuille zitten veel sociale zaken en ik vind het 
leuk om daarmee te werken, met mensen te werken. Ik kom 
uit het onderwijs en woon nu 30 jaar in de gemeente 
Maasdriel, in Hedel. Dat is dichtbij genoeg om het leven in 
de gemeente mee te maken maar ook ver genoeg om ervan 
los te kunnen komen. Ik heb lang in Alem gewerkt waar de 
leefbaarheid onder druk staat vanwege het verdwijnen van 
voorzieningen. Als gemeente moeten we daar iets mee! We 
moeten als gemeente geen plannen of voorstellen opdragen, 
maar een proces organiseren samen met inwoners zodat 
probleem en oplossing op elkaar aansluiten. We kunnen wel 
stellen dat winkels of scholen als ze eenmaal zijn vertrokken, 
ze niet zomaar terug komen. Als gemeente en inwoners 
moeten we dit goed in de gaten houden en er wat aan doen!  

[Gerrit Groeneveld] 
Een huis met een rieten dak, dijk op de achtergrond, heel 
herkenbaar. Ik woon al 35 jaar graag in Wellseind, het is een 
gezellig 7-straten-dorpje. Het is rustig en er staan 
karakteristieke boerderijen. De uitstraling is mooi en men 
gebruikt ook de goede kleuren verf. Met de nieuwe 
woningen woon ik ineens in het ‘centrum’! Hopelijk blijft het 
bij deze uitbreiding groeit wellseind niet meer. Inwoners van 
Wellseind liften mee met verenigingen, voorzieningen en 
activiteiten in andere dorpen; Nederhemert, Well, 
Ammerzoden, Hedel. Zelf is het dorp te klein om daarin te 
voorzien.  
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[Jacqueline de Rooij] 
Ik woon ook aan de Onderweg, nu al weer 11 jaar. We 
hebben voor Wellseind gekozen vanwege het huis. Ik heb 3 
kinderen; een tweeling van 4 en een meisje van 8. Het cliché 
klopt: zodra de kinderen naar school gaan komt het sociale 
leven vanzelf op gang. 
Ik heb een Donald Duck kaart uitgekozen omdat het aan 
kinderen doet denken. Het dorp leunt op andere dorpen, 
eigen clubhuis of buurtvereniging past niet. Wellseind is ook 
een dorp waar veel verkeer doorheen gaat. Er is geen 
gezamenlijke speelplek voor kinderen. 30% van de leerlingen 
van De Hoeksteen in Well wonen in Wellseind en 
Nederhemert. Ik zit in de verkeerscommissie.    

[Marion de Lizer] 
Ik woon sinds 1995 in Wellseind, ook vanwege het huis. Mijn 
kinderen zijn 12 en 15 en hoeven niet meer te spelen maar 
hadden daar wel behoefte aan. Het contact van inwoners 
onderling is niet optimaal. Ik heb een Veluwe-kaart met 
koeien uitgekozen want het is ook hier geweldig, mooi en 
rustig! 

[Gerrit van Aalst] 
Ik ben ook in 1974 in Wellseind komen wonen, 
oorspronkelijk uit Nederhemert. Het verkeer is een 
belangrijk probleem. Het is steeds drukker geworden met de 
aanleg van de Maas Waalweg. 50 jaar geleden had de 
aansluiting naar Ammerzoden en Hedel gemaakt moeten 
worden. Ik heb een kaart met water uitgekozen omdat het 
genieten is bij de kreek. Vroeger was er een supermarkt, 
fietsenmaker, een groentewinkel en er waren zelfs twee 
bakkerijen. Alles is veranderd maar dat is geen probleem. 

[Jessika Groeneveld] 
Ik woon nu 10 jaar in Wellseind, de reden daarvoor zijn de 
kassen zoals op deze kaart te zien is. Mijn man heeft een kas. 
Oorspronkelijk kom ik uit Oosterhout (Brabant). We hebben 
3 kinderen en ik zit in de ouderraad van de basisschool. 
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[Aart Groeneveld] 
Geboren in Well en op twaalfjarige leeftijd naar Wellseind 
verhuisd. Nu al 50 jaar met plezier daar woonachtig, maar ik 
voel me nog steeds een Wellse. Actief bij de kerk en in het 
schoolbestuur. Het zou goed zijn als er geen vrachtwagens 
meer over de dijk zouden rijden. 
Het contact maken met inwoners ligt aan beide partijen. In 
het dorp is een straat tot waar kinderen mogen komen en 
dat is een soort natuurlijke grens in het dorp. De  
kruispunten zijn zo onoverzichtelijk dat ze daardoor eigenlijk 
heel veilig zijn.  

[Fransje en Hajo Velthuis] 
Samen zijn we in 1974 in Wellseind komen wonen. We 
waren zo’n beetje de eerste import in het dorp! We hebben 
in Utrecht gewoond en het was leuk om in Wellseind zo 
warm opgevangen te worden door buren. Wellseind was 
indertijd heel rustig. We hadden 3 kinderen die naar school 
in de buurt wilden zodat ze ook vriendjes in de buurt 
hadden. Helaas lukte dat niet maar ze kregen wel vriendjes 
in Wellseind. De straat was heel rustig en kinderen konden 
samen voetballen op de weg. Toen de Maas Waalweg werd 
aangelegd werd het snel drukker. In andere dorpen werden 
drempels aangelegd, maar niet in Wellseind. Niemand houdt 
zich aan de 30 km limiet. De kinderen komen daardoor niet 
meer op straat maar moeten achter een hek blijven. Toen de 
dijk laatst afgesloten was konden kinderen weer ervaren hoe 
heerlijk het was om buiten te spelen. Dit wordt ondersteunt 
met brieven van de kinderen. De dijk heeft een nieuwe 
asfaltlaag gekregen maar die is te breed, gaat kapot. Er moet 
iets gedaan worden tegen het vrachtverkeer op de dijk; 
bloembakken bijvoorbeeld die we zelf als inwoners kunnen 
bijhouden. Ik heb een mooie kaart uitgekozen omdat het 
landelijke, de natuur ons bindt. Er is geen apotheek of 
andere winkel, men gaat naar Nederhemert, Well of 
Kerkwijk. Doordat men is aangewezen op andere plaatsen, is 
de tolerantie ook groot.  
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[Jeanne van Loon] 
Ik ben opgegroeid in de Lenshoek en na mijn trouwen 
hebben we 16 jaar elders gewoond. Nu wonen we alweer 28 
jaar in Wellseind, eerst in het oude huis van mijn ouders en 
in 2002 in een nieuwe woning. Het is nergens prettiger dan 
in Wellseind. Ik heb een kaart uitgekozen met ‘Een mens 
heeft weinig nodig om gelukkig te zijn’ en dat klopt. Lekker in 
mijn thuin werken, Over de dijk wandelen, even op een 
bankje zitten en genieten van het uitzicht! Dat is geweldig 
mooi. Verkeer is een ramp in het dorp en de grote 
landbouwmachines rijden zo hard, dat is ook echt een 
probleem.  

[Marietje Groeneveld] 
Ik heb een natuur-kaart uitgekozen omdat we als kinderen 
vroeger altijd bij de kreek speelden. We plukten bramen en 
gingen vissen. Nu kan dat niet meer, er is teveel verkeer, te 
gevaarlijk voor kinderen om er alleen naartoe te gaan. 
Voorzieningen mis je niet echt, je bent gewend om altijd te 
rijden.  

[Johan Kivits] 
Ik werk tijdelijk bij de gemeente Maasdriel aan leefbaarheid, 
o.a. aan de voorbereidingen voor werken met dorpsraden. 
Om als inwoners en gemeente goed met elkaar in gesprek te 
kunnen zijn, wil de gemeente graag dorpsraden in alle 
dorpen, mits inwoners dat ook willen natuurlijk. Wellseind is 
fantastisch mooi, ik woon in Den Bosch en zou er zó naartoe 
kunnen gaan, maar de brug oversteken is toch een soort 
barrière die je niet makkelijk oversteekt. Ik heb daarom een 
kaart met ‘Wat weet jij er nou van?’!    

[Ellen de Boer] 
Ik woon sinds 2002 in de Wellseindsestraat. Er zijn zoveel 
positieve dingen te zeggen over Wellseind; het is prachtig, 
veilig en ik heb continu een vakantiegevoel als ik in de tuin 
zit. Ik heb 3 kinderen maar ik kan ze niet buiten laten spelen 
omdat het verkeer te hard rijdt. Het is een recht stuk, een 
racebaan. De kinderen willen graag fietsen maar ik laat ze 
daarvoor eerst naar een veiliger stuk lopen, dan nog houd ik 
m’n hart vast! Er is behoefte aan een speeltuin. Kinderen 
moeten nu altijd afspreken om met elkaar te spelen. “In Well 
hoeft dat niet”, zeggen ze dan, “daar ga je naar buiten en 
dan is er altijd wel iemand om mee te spelen!” Ik heb 
daarom een kaart met een fiets, een skatebord enzovoorts 
want kinderen willen kunnen buitenspelen!   
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Sterke en zwakke punten van Wellseind, 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 erover de onderwerpen doorgesproken.  

Verkeer, infrastructuur en openbaar vervoer 

Sterk   

Zwak  Verkeersveiligheid (2x) 

 Geen openbaar vervoer 

 Buurtbus 
o Moet blijven; beide kanten op (Den Bosch en Zaltbommel, nu 

alleen naar Zaltbommel). Ouderen, middelbare scholieren  
wat is de vraag, wat is het draagvlak? 

 Ook in de lenshoek wordt heel hard gereden 

 Verkeer! Maas Waalweg doortrekken 

 Snelverkeer in ’t Klemit en Wellseindsestraat 

 Verkeer op de dijk Nederhemert-Well: weren van vrachtverkeer en 
afremmen snelheid van personenauto’s 

Kansen  De dijk afsluiten voor vrachtverkeer 

 Hippe Amerikaanse schoolbus voor kinderen van Nederhemert en 
Wellseind naar de Hoeksteen in Well. 

 Busverbinding naar Well aansluitend op bus Well Den Bosch 

 Betere buurtbusverbinding 

 Doortrekken Maas Waalweg 

 Veiligheid fietsers 

 Dijk vrachtwagenvrij 

 Stoepen en fietsstroken in Wellseind 

 Absolute noodzaak tot verbetering verkeersveiligheid! 

 Controle door politie op snelheid 

 Géén vrachtverkeer door Wellseind! 

 Doortrekken Maas Waalweg, dijk afsluiten voor vrachtverkeer 

 Snelheidscontrole op de dijk 

 Drempels die echt werken en korter op afstand van elkaar of zijn hier 
wettelijke regels aan verbonden? 

 Op de dijk net als op de dijk naar Heusden stroken maken langs de weg; 
rode stroken voor fietsers 

 Snel doortrekken van de Maas Waalweg. Tot die tijd sterk 
verkeersbelemmerende maatregelen nemen 

Bedreigingen  Verkeersongelukken 

 Verkeersongeluk 

 Vrachtverkeer 

Bespreking: 
Een idee om de verkeersoverlast door landbouwverkeer op te lossen, is zoals het in Giessen, 
aan de Middenweg is gedaan. Hier is een soort constructie gemaakt dat landbouwverkeer de 
weg niet zomaar op kan. 
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Verkeersonveiligheid bij de basisschool leidt ertoe dat ouders hun kinderen niet willen laten 
fietsen, dus meer auto’s en een grotere onveiligheid.  

Omgeving 

Sterk  Rust, Natuur 

 Rust, natuur en ruimte 

 Mooie omgeving 

 Natuur 

 Het behouden van de natuur 

 Vogels, water 

 Rust 

 Rust 

 De rust en veiligheid 

 De mooie omgeving 

 Laatste 35 jaar veel groen  

 De sfeer van de boeren omgeving 

Zwak   

Kansen  Wandelpad langs kreek/weiland 

 Skate- en fietsroutes bevorderen 

 Kleine wandelpaadjes langs de kreek of langs de velden 

 Het openbaar groen onderhouden 

 Het boske buitendijks zou eigenlijk in de oude staat teruggebracht 
moeten worden 

Bedreigingen   

Bespreking 
Er is behoefte aan recreatieve routes want nu is het niet mogelijk om een rondje te 
wandelen. Te denken valt aan kerkepaden en wandelen in de uiterwaarden. Belangrijk punt 
is om te weten van wie de grond is: boeren, waterschap, provincie? 
 
Openbaar groen is weinig aanwezig, het zijn voornamelijk particuliere tuinen 
 
Vroeger werd alle grond gebruikt voor landbouwgewassen, nu steeds meer siertuinen en dat 
maakt het dorp mooier. Boeren zijn zelf verantwoordelijk voor mooie uitstraling van hun 
bedrijf, heeft effect op leefbaarheid van het dorp. 
 
De afgedamde Maas is het schoonste stukje Maas maar daar is nooit iets mee gedaan. Geen 
natura 2000 of ecologische hoofdstructuur die er hier voor zorgt dat de kwaliteit van de 
natuur onderstreept wordt. 

Spelen 

Sterk   

Zwak  Geen speeltuin 

 Niet buiten kunnen spelen 

Kansen  Skatebaan! 

 Speeltuintje voor de jeugd 

 Speeltuintje voor de kinderen 
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Diversen 

Sterk   

Zwak   

Kansen  Glasbak verplaatst naar de rand van het dorp, graag terug op oude 
plaats 

o Het was een lekker op loopafstand, nu ver weg 
o Glas kun je ook met de auto wegbrengen! 
o Een glasbak staat altijd voor iemands deur en dat is altijd 

ongewenst.  

Bedreigingen  Winkels of buurthuis 

 Verdere bebouwing 

 Verstoren van de rust door herrie/muziek van het restaurant.  
o Overlast van restaurant; stoppen en dan… discotheek? 

 
 

 “veilige” speeltuin voor kinderen 

 Veilige speelgelegenheid voor kinderen 

 Spelen op straat 

 Speelplaats voor kinderen in nieuwbouwwijk 

Bedreigingen  

Bespreking: 
Een paar jaar geleden zou de gemeente in alle dorpen naar de speelgelegenheid voor 
kinderen kijken. Wellseind stond niet in het lijstje. Nagevraagd en het antwoord was dat 
speelruimte-onderzoek niet nodig was omdat iedereen in Wellseind over een grote tuin 
beschikt en er voor kinderen genoeg mogelijkheden zijn! Maar doordat kinderen in hun 
eigen tuinen blijven spelen kennen ze hun dorpsgenootjes niet. Moeders en vaders komen 
ook niet de straat op om hun kinderen op te halen bijvoorbeeld en daardoor valt er een 
heleboel sociale interactie weg die anders zo vanzelfsprekend is. Iedereen blijft nu in zijn 
eigen huis en zijn eigen tuin. 

Sociale samenhang 

Sterk  Verdraagzaamheid 

Zwak  Geen betrokkenheid (grote diversiteit aan mensen) 
o Je ziet elkaar niet; iedereen gaat verschillende kanten op 
o Alleen bij gedeelde interesses (hond uitlaten, kinderen naar 

school brengen) ontmoet je elkaar, er is geen ontmoetingsplek 
in het dorp en de verkeersdrukte en onveiligheid hebben daar 
sterk mee te maken.  

Kansen  Beter functionerend dorpshuis, voor alle verenigingen en kerk 

 Nieuw dorpshuis in Well 

 Jaarfeest in Wellseind 
o Er was een buurtvereniging die 2x feest heeft gehouden voor 

Wellseinders. 

Bedreigingen   
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Het leefbaarheidplan  
 
In het leefbaarheidplan zullen de onderwerpen uit Well en Wellseind worden opgenomen. 
Op 29 juni kunnen alle inwoners hun ideeën geven en meehelpen bij het uitwerken van de 
verschillende hoofdstukken, samen met medewerkers van de gemeente Maasdriel en 
woonstichting De Kernen.  
 
In de hoofdstukken kunnen de onderwerpen van Wellseind bijvoorbeeld als volgt worden 
opgenomen:  
 

Hoofdstuk Onderwerpen Well Onderwerpen Wellseind 

Sociale samenhang en 
Activiteiten voor jong en oud 

1. Locatie 
2. Betrokken partijen en 

hun rollen (verenigingen, 
jeugd vakantiespelen, 
school, Oranjevereniging, 
dorpshuis,) 

3. Ondersteuning  
4. Samenwerking en 

coördinatie tussen 
verenigingen 

5. Krachten en ideeën 
bundelen 

6. Betrokkenheid creëren 

1. Jaarfeest 
2. Ontmoetingsplek 
3. Speelruimte voor 

kinderen 
4. Dorpshuis 

Groei van het dorp en haar 
faciliteiten/voorzieningen 

1. Speelplekken 
(skeelerbaan, skatebaan, 
speeltuin) 

2. Gemeenschapsgebouwen 
(dorpshuis, school, brede 
school, Multifunctionele 
Accommodatie) 

3. Recreatie en ontspanning 
in de omgeving (groene 
omgeving, buitengebied, 
recreatie, strandbad, 
fietspaden en 
wandelpaden) 

4. Nieuwbouw woningen 
(doelgroepen, locatie, 
stijl/sfeer, aantal) 

1. Speelruimte voor 
kinderen 

2. Recreatie in de 
omgeving: wandelpaden, 
kerkepaden, ommetje 

3. Rust en natuurschoon 
behouden 

4.  

Voorzieningen en faciliteiten 
op gebied van zorg, welzijn 
en cultuur buiten de 
dorpsgrens 

1. Ideeën en energie bij 
elkaar brengen 

2. Bereikbaarheid 
3. Zorgvoorzieningen 
4. Samenwerken met 

andere dorpen 

Inwoners Wellseind zijn voor 
alles (voorzieningen, 
activiteiten) aangewezen op 
andere dorpen. 
Bereikbaarheid is belangrijk.  

Verkeer en veiligheid a. Mobiliteitsplan 1. Geen vrachtverkeer 
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(=instrument) 
 
Verkeer: 

b. Parkeren 
c. Gevaarlijke kruispunten 
d. Openbaar Vervoer 
e. Veilige fietspaden 
f. Eigen 

verantwoordelijkheid, rol 
van inwoners 
 
Veiligheid: 

g. Brandpreventie 
h. Inbraak 
i. Politie 
j. Toezicht strandbad  
k. Eigen 

verantwoordelijkheid, rol 
van inwoners 

meer op de dijk 
2. Doortrekken Maas 

Waalweg 
3. Minder verkeer door 

dorpskern 
4. Verkeer door dorpskern 

afremmen, er wordt te 
hard gereden 

5. OV: (buurt)busverbinding 
zowel naar Zaltbommel 
als Den Bosch 

6. Kinderen per speciale 
bus naar school ipv 
allemaal met de auto 
 

 
 

Afronding & Vervolg 
 
De onderwerpen die tot nu toe uit de interviews en met de SWOT-bijeenkomst naar voren 
zijn gekomen vormen de basis voor het leefbaarheidplan. In het leefbaarheidplan kunnen 
projectvoorstellen genoemd worden 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.  
 
Bewonersavond: samen schrijven we vervolgens het plan! 
Om invulling te geven aan de hoofdstukken, wordt aan inwoners gevraagd om te helpen met 
het opstellen van het leefbaarheidplan. Op een bewonersavond kunnen alle inwoners van 
Well en Wellseind hun ideeën, wensen of problemen per hoofdstuk voor het 
leefbaarheidplan aangeven. 
Op deze avond zullen medewerkers van de gemeente en van woonstichting De Kernen 
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 afspraak worden gemaakt om het hoofdstuk verder uit te 
werken. Het plan zal uiteindelijk een product zijn van inwoners en medewerkers van de 
gemeente en woonstichting.   
 
Jongeren 
Wanneer het over leefbaarheid gaat, dan vinden jongeren andere zaken belangrijk dan 
volwassenen. Jongeren zijn zeer welkom op de bewonersavond, maar de ervaring leert dat 
de opkomst van jeugd vaak gering is. Wij verwachten dat de input vanuit jeugd groter wordt 
als jongeren zelf actief zijn voor het dorp. Bovendien is jong geleerd oud gedaan; als je jong 
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leert organiseren stroom je later wellicht makkelijker door naar bestuurswerk bij 
verenigingen.  
Daarom is Martijn Roumen, werkzaam bij Plattelandsjongeren Gelderland, betrokken bij dit 
project. Vanuit het organiseren van een leuke activiteit hopen we jongeren te 
enthousiasmeren om de leefbaarheid van het dorp te verbeteren. Er kan na dit project een 
Jong Gelre afdeling of bijvoorbeeld een jeugdcommissie van de Oranjevereniging worden 
opgericht dat zich bezig houdt met activiteiten, maar ook over leefbaarheid meepraat.  
In Well is nu een groep jongeren bezig om ‘Te Land, ter zee en in de Maas’ te organiseren 
voor 10 juli. (zie hyves-pagina: http://www.wijwellindemaas.hyves.nl) De jeugd uit Wellseind 
is hierbij ook van harte welkom, maar het organisatieteam is al te ver gevorderd om nog 
uitgebreid te worden. Wellicht is er samen met jongeren uit Wellseind iets anders te 
organiseren. Martijn Roumen kijkt samen met jongeren welke ideeën en mogelijkheden er 
zijn en hij begeleid hen bij de organisatie. Vanuit de gemeente is Friso van Ommeren, 
jongerenwerker en tevens ambtenaar jeugdbeleid, betrokken bij dit project.  
 
Kent u jongeren die in Wellseind wonen, in de leeftijd van 15-25 jaar ongeveer? Laat het dan 
weten en Martijn Roumen neemt contact met hen op.  
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  
 

http://www.wijwellindemaas.hyves.nl/
mailto:Martijn.roumen@pjgelderland.nl
mailto:josienhissink@vkkgelderland.nl
mailto:m.debont@maasdriel.nl
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Bijlage: brieven van kinderen over speelplekken 
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