
Leefbaarheid in Kesteren: van het verbeteren van de 

verkeersveiligheid tot het organiseren van activiteiten voor 

jongeren   

KESTEREN - Op woensdagavond 27 januari zijn meer dan 50 inwoners uit Kesteren bij elkaar gekomen in de 

Vicary om te praten over een onderwerp dat iedereen aan gaat: de leefbaarheid van het dorp. De avond is 

georganiseerd door zeven inwoners, gesteund door de Vereniging Kleine Kernen Gelderland en de gemeente 

Neder-Betuwe. De zeven ‘kwartiermakers’ hebben de thema’s voorbereid waarvoor alle aanwezigen hun 

ideeën konden geven. 

De meeste ideeën zijn binnengekomen bij het thema 

voorzieningen en plezierig wonen in Kesteren. In de pauze 

werden alle ideeën geordend in een aantal onderwerpen. 

Iedere aanwezige kreeg vervolgens 3 punten om te 

verdelen over de items die hem of haar het meest 

aanspraken. De meeste punten gingen naar het onderwerp 

waarborgen van laagbouw. Ook de onderwerpen veiligheid 

bij de scholen en het handhaven van 30-km zones kregen 

veel punten. Bij het thema Sociale samenhang gingen de 

meeste punten naar het organiseren van Koninginnedag. 

Andere onderwerpen die hoog scoorden waren parkeren en 

bij het thema jongeren scoorde het organiseren van 

activiteiten voor de jeugd veel punten.  

Wat heeft de gemeente Neder-Betuwe nu eigenlijk voor 

ogen met het ‘wijkmanagement’, waarbinnen ook deze 

avond is georganiseerd? Wijkmanager Henk van Bockel licht 

toe:  ‘De gemeente werkt samen met bewoners, belangenverenigingen en maatschappelijke instanties aan de 

verbetering van het dorp, de wijk en de buurt’. Hierbij worden inwoners als belangrijkste partij gezien omdat zij 

als geen ander weten hoe de leefbaarheid in hun dorp verbeterd kan worden. Inwoners kunnen met 

initiatieven komen en meedenken en meedoen in de uitvoering ervan. Daarin staan zij niet alleen, bij het 

wijkmanagement zijn ook maatschappelijke partijen betrokken zoals de woningbouwvereniging, het 

welzijnswerk of de politie. Aan het wijkmanagement zit een budget gekoppeld van 3 euro per inwoner per jaar 

dat voor leefbaarheidsprojecten aangewend kan worden. Dit budget wordt beheerd door de Dorpstafel die 

tevens het contactpunt is voor dorp en gemeente op gebied van leefbaarheid in Kesteren. De Dorpstafel 

organiseert bijvoorbeeld bewonersbijeenkomsten om zo een jaarprogramma voor het dorp te kunnen maken. 

Voor het oppakken van de belangrijkste onderwerpen uit het jaarprogramma zullen er Taakgroepen worden 

opgericht die praktisch aan de slag gaan. 

Aan het eind van de avond hebben vier inwoners zich opgegeven voor een plekje in de Dorpstafel en ook vanuit 

de Kwartiermakersgroep is er interesse om deze start een goed vervolg te geven en de leefbaarheid in Kesteren 

te verbeteren! 

Wilt u meer weten over de oprichting van de Dorpstafel in Kesteren, neem dan contact op met Henk van 

Bockel: hbockel@nederbetuwe.nl of bel 0488-449957. 

Een uitgebreid overzicht van de ideeën en het exacte aantal punten is te vinden op de website van de 

gemeente: www.nederbetuwe.nl. Klik op het kopje ‘wonen en leven’ en daarna op ‘leefbaarheid in de dorpen’. 

Onder Kesteren vindt u diverse documenten waaronder een uitgebreid overzicht van de brainstorm over 

leefbaarheid in Kesteren. 

mailto:hbockel@nederbetuwe.nl
http://www.nederbetuwe.nl/


Bijlage: Clusters met Punten 

THEMA 1 DORPSTAFEL nvt 

Cluster VOORWAARDEN DORPSTAFEL   

Ideeën Ideen omzetten in programma en plan van aanpak opstellen.   

  Volg gemeente beleid uit.   

  Oprichten dorpstafel mijns inzien te beperkt doordat veel 
zaken politieke randvoorwaarden hebben. 

  

  Verkeersveiligheid vaalt en staat altijd met een politieke 
discussie wat kan een dorpstafel hier nou mee? 

  

  Communicatie platform oprichten met diverse instanties.   

  Dorpstafel samenstellen uit verschillende wijken.   

  Genereuse financiële middelen.   

  Betrek bestaande organisaties bij dorpstafel - verenigingen - 
mvk - scholen/kerken i.v.m.achterban. 

  

 

THEMA 2 VERKEERSVEILIGHEID IN HET DORP VERGROTEN 39 

Cluster 1 ONVEILIG BIJ SCHOLEN 9 

Ideeën Verkeersveiligheid rondom scholen.    

  Hard rijdende moeders naar scholen.    

  Verkeersveiligheid "3 scholen".    

  Ophalen kinderen bij scholen.   

  Stopverbod rondom scholen. Zeker nu de drie scholen dicht bij 
elkaar liggen. Handhaving door burgers of verkeersregelaars. 

  

Cluster 2 SNEL RIJDEN, 30 KM ZONE 7 

Ideeën Verkeersveiligheid Nedereindsestr. Verbeteren.   

  Betere handhaving 30 km zone, en verbod op vrachtverkeer in 
de hoofdstraat. 

  

  Veiligheid in de Nedereindsestraat. Drie scholen moeten 
daarover heen. Auto's rijden altijd harder dan 30. En er is geen 
ruimte om naast je kind te kunnen fietsen. 

  

  De 30 km zone moet beter aangegeven worden.   

Cluster 3 BUS 6 

Ideeën Bus uit de stationsstraat is al een keer door de gemeente 
toegezegd, maar er gebeurd niets. Dan maar via de dorpstafel. 

  

Cluster 4 BROMMERS OP DE WEG   

Ideeën Brommers op de openbare weg. Niet op fietspaden.   

Cluster 5 AUTOVRIJ CENTRUM 5 

Ideeën Autovrij maken van de dorpskern.   

  De hoofdstraat afsluiten voor doorgaand autoverkeer. 
Vrijliggende fietspaden maken, en gezellig bankjes e.d. om 
lekker te kunnen winkelen. 

  

  Het inrichten van een verkeersluwe dorpskern, met 
mogelijkheden voor winkelen en horeca. 

  

Cluster 6 DIVERSE ONVEILIGE/ONOVERZICHTELIJKE SITUATIES 4 

Ideeën Verkeersonveiligheid bij het verlaten van het centrum. (Wie 
heeft voorrang?) 

  

  Houdt het groen zodanig beheerst dat het geen belemmering 
vormt bij zich op verkeer. 

  

  Gevaarlijke situatie bij fietspad onder tunnel bij fruitstraat. 
(afgekavelde weg) 

  

  Kruispunt hoofdstraat + nedereindsestraat.   



  Justus van Buyzenstraat aanpassen. Draaihekken weghalen 
op fietspad. Alleen voor auto's afsluiten. Gaan de fietsers meer 
gewoon door de straat. 

  

  Ontsluiting achter de rondweg naar Nedereindsestraat en 
fruitstraat lopend en fietsen is gevaarlijk. 

  

Cluster 7 STRAATVERLICHTING 3 

Ideeën Rijnbandijk. Richting wijk fruittuin/graaienhof andere kant 
richting kerk volop al aanwezig. 

  

Cluster 8 SLUIPVERKEER 1 

Ideeën Sluipverkeer rondweg.   

 

THEMA 3 VOORZIENINGEN EN PLEZIERIG WONEN IN HET DORP 
OP PEIL HOUDEN 

21 

Cluster 1 LAAGBOUW 10 

Ideeën Behouden van laagbouw in het centrum.   

Cluster 2 PARKEREN 5 

Ideeën Parkeervoorziening Romeinse wijk.   

  Parkeervoorziening rondom scholen   

  Parkeren bij parkeerverbod en stopverbod.   

  Goede perkeermogelijkheden in dorpskern.                                        

  Parkeerverbod aan een kant v/d straat waar mogelijk is en 
parkeerplaatsen in de breedte i.p.v. met de lengte v.d. straat 
waar mogelijk is. 

  

  Parkeergelegenheid Nedereindsestraat vooral nu: Drie 
scholen naast elkaar + kerk + dorpshuis. 

  

  Weg naar spoor voorzien van parkeerplaatsen, zodat de 
doorstroom beter wordt. (Bijv. de onzinnige groenblokken 
verwijderen) 

  

  Voldoende parkeervoorziening in centrum.   

  Parkeervoorziening Spar verbeteren.   

Cluster 3 VUILNIS/AFVAL 2 

Ideeën Vuilnisbakken bij Hertekamp op de Dijk. Hier ligt altijd veel 
zwerfvuil. 

  

  Ruimt rond glascontainers veranderen. Zoals het in Kesteren 
is levert het alleen lekke banden voor fiets en kinderwagen op. 
Situatie C-1000 Opheusden is veel beter. 

  

  Voorkom wildgroei in de afvalverwerking(verzamelbunkers 
voor plastic afval...)en geen 2e afvalbedrijf) 

  

  Groendumpplaats bij het viaduct op de fruitstraat.   

Cluster 4 AUTOVRIJE TROTTOIRS 2 

Ideeën Houdt de trottoirs autovrij, vooral op hoeken waar kinderen nu 
de rijbaan op worden gestuurd. 

  

Cluster 5 ONBEREIKBAARHEID POLITIE 2 

Ideeën Meer blauw op straat.   

  Politiebureau altijd bezet + meer politie op straat.   

  Buurtafspraken i.v.m. veiligheid. Regelmatig ongure elementen 
door de straat. Politie is vaak niet bereikbaar, resp. 
onvoldoende capaciteit. Geen eigen rechter spelen, maar wel 
mogelijkheid het door te geven. 

  

Cluster 6 HANGJEUGD 1 

Ideeën Hangjeugd cq. Vernielingen oude rijnbandijk bij hertekamp & 
klaverhof. 

  

  Overlast hangjongeren aanpakken.   



  Drugs overlast aanpakken.   

Cluster 7 GLADHEID 1 

Ideeën Er wordt nooit gestrooid bij de bejaardenhuisjes en daar is het 
juist hard nodig. De oudjes durven niet de straat op want het is 
spekglad. 

  

Cluster 8 STRAATVERLICHTING 0 

Ideeën Straatverlichting vernieuwen   

Cluster 9 FIETSENREK BUSHOKJES 0 

Ideeën Fietsenrekken bij bushokjes   

Cluster 10 ZITBANK BIJ SNS BANK 0 

Ideeën Zit bank in het dorp bij SNS bank hoofdstraat.   

 

THEMA 4 FRAAIE STRATEN EN OPENBARE RUIMTE IN KESTEREN 11 

Cluster 1 HONDENPOEP 8 

Ideeën Hondenpoep.   

  Hondenbezitters voorzien van opruimmiddelen. (Gemeente 
weet wie er hondenbelasting betalen) 

  

  Hondenuitlaatplaatsen.   

  Gras wordt afschuwelijk gemaaid. Hondenpoep afschuwelijk.   

Cluster 2  VANDALISME 3 

Ideeën De dijk gelegen tussen Klaverhof/Ostadestraat opfleuren met 
vandalisme bestendig meubilair. Zeker gezien de fietsroute die 
erlangs loopt. 

  

  Geef mensen de ruimte.   

Cluster 3 AFVAL 0 

Ideeën Rotzooi bij het bushokje en het wordt niet opgeruimd.   

  Rommel rond glasbakken etc. opruimen.   

  Afvaldumpplaatsen aanpakken. (bijv. viaducteind fruitstraat)   

 

THEMA 5 SOCIALE SAMENHANG IN HET DORP VERGROTEN 10 

Cluster 1 KONINGINNEDAG 9 

Ideeën Stratentoernooi   

  Evenementenorganiseren   

  Initiatief van middenstand nieuw leveninblazen-
gezam.maaltijd. 

  

  Koninginnedag organiseren   

Cluster 2 DORPSKERN/EVENEM.TERREIN 1 

Ideeën Verkrijgen van een ruimte voor het uitvoeren van 
dorpsactiviteiten met grote opkomst bv Gemeenteweide!  
Ceëren van een echte dorpskern zoals doorgaans in de 
Brabantse Gemeenten. 

  

Cluster 3 JEUGD 0 

Ideeën Optocht voor kinderen met versierde fietsen op koninginnedag.   

  Laat inwoners zich thuis voelen, laat wat gebeuren in het dorp 
voor jong en oud. 

  

  Straatspeeldagen.   

  Breng de jeugd en ouderen samen! Wees creatief! - borrelen - 
spellen. 

  

  Oprichten van een kadettenkorps.   

  Informeel mensen bij elkaar brengen met muziek....zonder 
geen succes voor jongeren 

  



 

THEMA 6 KESTEREN ALS FIJN DORP VOOR JONGEREN 9 

Cluster 1 ACTIVITEITEN 6 

Ideeën Meer jongeren activiteiten in de sporthal ( sportsbeats?)   

  Meer sportactiviteiten.   

  Activiteiten ook op zondag.   

Cluster 2 RUIMTE AANSPRKEN EIGEN PLEK 1 

Ideeën Fijner dorp voor jongeren! Alleen het huidige café begint dit op 
te pakken. Die snappen wat de jeugd graag wil. 

  

  Doe iets waar ze zichzelf mogen zijn, geef ze ruimte maar zet 
ze niet  aparat in één of ander uithoekje.  

  

  Geen hangjongeren in de woonwijken of bij doorgaande 
wegen.    

  

  Jongeren praten met jongeren.   

Cluster 3 VOORZIENINGEN 1 

Ideeën Meer buiten spel mogelijkheden b.v. skaten   

Cluster 4 SKATEBAAN 1 

Ideeën Aanleg van skatebaan   

 

THEMA 7 GOEDE SPEELPLAATSEN IN (NIEUWBOUW)WIJKEN 5 

Cluster 1 VERLICHTING & VEILIGHEID 3 

Ideeën Goede verlichting bij kinderspeelplaatsen.   

  Veiligheid net achter het doel van het voetbalveld (fruitstraat).   

Cluster 2 MEER SPEELPLAATSEN 2 

Ideeën Meer speeltuinen.   

  Op de plaats van de oude basisschool "De Wegwijzer" géén 
woningen, maar een speelplaats voor kinderen: Gras om te 
voetballen, een korfbalpaal, tegels om te skeeleren/knikkeren, 
speeltoestellen. 

  

  Speeltuintje voor kinderen tot 12 jaar.   

  Is dit geen inrichtinseis?   

Cluster 3 OPKNAPPEN 0 

Ideeën Opknappen speeltuinen.   

 

THEMA 8 PASSENDE EN MOOIE GROENVOORZIENING IN HET 
DORP 

3 

Cluster 1 ONDERHOUD GROEN 3 

Ideeën Groenvoorziening langs voetpad beter laten onderhouden door 
bewoners.  

  

  Slecht onderhoud park westeinde. (Volgens een ambtenaar 
"gezichtsbepalend" park) 

  

Cluster 2 DORP NIET UITBREIDEN 0 

Ideeën Niet meer uitbreiden van het dorp. Daardoor wordt het groen 
rond het dorp behouden. 

  

Cluster 3 PASSEND GROEN 0 

Ideeën Ontwikkeling van passende en mooie groenvoorziening kost 
veel. En dan is het budget zeer beperkt. Dit betekend dat 
elders niets kan worden ingebracht. 

  

 



THEMA 9 OVERIG 8 

Cluster 1 ZWEMGELEGENHEID 4 

Ideeën Schoolzwemmen   

  Zwemgelegenheid voor zomer.   

Cluster 2 VERLOEDERING 3 

Ideeën Verloedering van Romeinse wijk. De huizen waar "Polen" 
inwonen verloederen. Hoe gaan we deze verloedering van 
onze buurten tegen? Ik heb een initiatief gelezen van 
organiseren van inloopmaaltijden 1x per week om de 
eenzaamheid van deze mensen te veranderen en ze aan te 
zetten tot meeleven in ons dorp.      

  

Cluster 3 REGIO ACTIVITEIT 3 

Ideeën Aantrekken aparte activiteit met regiofunctie b.v. 
wielerwedstrijd, motorcross etc. 

  

Cluster 4 EENZAME (OUDERE) MENSEN 0 

Ideeën Er zijn klaarblijkelijk veel mensen / alleenstaanden / ouderen 
die zich eenzam voelen (zie omroep / Telegraaf enz.) 

  

  Zijn er mensen die incidenteel 4-6 mensen aan tafel willen 
uitnodigen. Kostprijs delen! 

  

Cluster 5 ACTIVITEITEN OP ZONDAG 0 

Ideeën Meer activieiten op zondag voor kinderen t/m ± 14 jaar.   

  Meer faciliteiten open op zondag zoals verenigingen en sport 
gebouwen 

  

 


