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1 - Voorwoord

Voor u ligt het Dorpsplan Spijk, opgesteld dóór en vóór de inwoners van Spijk. Het 

doel van dit Dorpsplan is om een door de inwoners gedragen visie vast te leggen. 

En nog belangrijker: om te komen tot een gewenste ontwikkeling van Spijk in de 

komende jaren.

Het centrale thema in dit Dorpsplan is de leefbaarheid van ons dorp. De basis voor ver-

betering van de leefbaarheid is de verbinding van mensen. Al tijdens het ontwikkelings-   

proces van het Dorpsplan hebben we kunnen ervaren dat een grote groep inwoners be-

reid is om samen aan een toekomstvisie te werken. 

Ieder levert op zijn of haar eigen manier een bijdrage. De één was bij het gehele proces 

betrokken, de ander alleen in het begin en weer een ander schoof later aan. Voor ons dorp 

is dit een enorm positieve ontwikkeling. Want net zoals de wereld om ons heen niet stil 

staat, stond en staat ook de dorpswerkgroep niet stil. 

Het Dorpsplan dat nu voor u ligt, is slechts het begin. Wij zijn ons ervan bewust dat wat 

vandaag is ontwikkeld, morgen alweer achterhaald kan zijn. Toch denken we dat dit plan 

sturing kan geven aan een leefbare toekomst voor ons dorp. Onderwerpen die nieuw op 

ons pad komen, willen we daarom niet gelijk zien als een bedreiging. Maar juist als een 

kans.

Het Dorpsplan begint met een stukje inleiding over het dorp Spijk. Ook nemen wij u mee 

in het ontwikkelingsproces van het Dorpsplan. Daarna volgen er zes hoofdstukken die elk 

zijn opgedeeld in drie stappen: de huidige situatie, de gewenste situatie en de doelstel-

lingen. Elk hoofdstuk beschrijft een thema, zoals vastgesteld door de dorpswerkgroep.

Zoals hiervoor beschreven, heeft de werkgroep gedurende het proces niet stil gestaan. 

Daarom benoemen wij in het Dorpsplan ook de acties die reeds zijn uitgevoerd of opge-

start. Het laatste hoofdstuk geeft een opsomming van de diverse acties weer. Dit gebeurt 

overzichtelijk in een matrix.

Hoe nu verder? 
Na de presentatie van dit Dorpsplan aan de bewoners van ons dorp (op 2 maart 2012),        

is de volgende stap het actief uitvoeren en nastreven van de doelstellingen. 

Uiteraard hopen wij dit samen met onze bewoners te kunnen doen.

Tot slot willen wij iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit Dorps-

plan van harte bedanken. Zonder de enthousiaste medewerking van de bewoners en 

zonder medewerking van diverse instanties, bedrijven en sponsoren was dit plan er niet 

gekomen.

Bestuur Stichting Actief Spijk

Maart 2012

De basis is  

de verbinding 

van mensen
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2 - Spijk en het Dorpsplan

2.1 Spijk
Spijk is een Gelders dorp, dat ligt in de gemeente Rijnwaarden. Het dorp wordt omsloten 

door de plaatsen Lobith, Tolkamer, het Duitse Elten en de rivier de Rijn. Op 1 januari 2012 

telde Spijk 685 inwoners.

‘Herispich’
Spijk bestaat nog niet zo heel lang. Het dorp is heel langzaam na 1850 en zeer snel na 

1900 ontstaan. De naam ‘Herispich’, waarvan ‘Spijk’ is afgeleid, is al wel zeer oud. De naam 

dateert zelfs al uit de middeleeuwen.

Steenfabricage
Spijk is van oorsprong een overwegend katholiek dorp. De steenfabricage speelt een be-

langrijke rol in de dorpsgeschiedenis. Sterker, Spijk heeft er zelfs zijn ontstaan en groei aan 

te danken.

De baksteenindustrie is niet alleen belangrijk geweest voor de werkgelegenheid. Oók in 

het landschap is de aanwezigheid van de baksteenfabricage tot op de dag van vandaag 

terug te zien. Een duidelijk voorbeeld zijn de vele typische arbeiderswoningen in en bui-

ten de dorpskern. In de oude steenfabriekhallen in het buitengebied zijn tegenwoordig 

veel bedrijven gevestigd. 

Voorzieningen
Voor een dorp zijn voorzieningen van essentieel belang. Dit geldt vanzelfsprekend ook 

voor Spijk. Zo heeft Spijk een basisschool en een Dorpshuis. Daarnaast is er bijvoorbeeld 

een kerk en een café. Soms zijn voorzieningen al jarenlang verdwenen, zoals de super-

markt. Soms komen er nieuwe bij. Zo keerde in december 2010 het openbaar vervoer       

terug in Spijk, in de vorm van een buurtbusverbinding.

Verenigingen
In Spijk zijn diverse verenigingen actief. Vaak bestaan deze verenigingen al talloze jaren. 

Zij dragen bij aan de sociale samenhang (cohesie) in het dorp. En wat voor veel dorpen 

geldt, geldt ook voor Spijk: de verenigingen zijn van onmisbaar belang voor de leefbaar-

heid van het dorp.

2.2 Aanleiding Dorpsplan
Al vrij snel na de oprichting van Stichting Actief Spijk als dorpsbelangenorganisatie (DBO), 

komt in gesprekken met belanghebbenden het thema ‘Kulturhus’ ter sprake. Een Kultur-

hus zou voor Spijk de oplossing zijn om in de toekomst de voorzieningen te behouden en 

te verbeteren. Ook kan het Kulturhus een positieve impuls geven aan de sociale samen-

hang in het dorp. De stichting besluit met het idee aan de slag te gaan.

Draagvlak voor Kulturhus
Om draagvlak te creëren bij de inwoners, organiseert Stichting Actief Spijk eerst een  aantal 

informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt het concept  Kulturhus 

 toegelicht. Daarnaast kunnen geïnteresseerden deelnemen aan een dagtrip naar een 

 viertal Kulturhusen in de omgeving. Om zo ook letterlijk te ervaren wat een Kulturhus 

inhoudt. 

Besef: meer dan alleen ‘steen’ nodig
Als de signalen uit het dorp steeds duidelijker erop wijzen dat het steeds moeilijker wordt 

om de voorzieningen in het dorp in stand te houden, groeit het besef dat het realiseren 

van alleen een ‘stenen’ Kulturhus niet voldoende is. Laat staan realistisch. Het stopzetten 

van subsidies en de opkomende economische crisis spelen bij dit besef eveneens een be-

langrijke rol. Duidelijk wordt dat het behoud van de school, de realisatie van woningbouw 

en een actief verenigingsleven niet los van elkaar te zien zijn.

Vereniging Kleine Kernen
Er volgt contact met de Vereniging Kleine Kernen (VKK). De gesprekken maken duidelijk 

dat een zogenaamd ‘Dorpsplan’ inzicht kan geven in de gewenste en noodzakelijke ont-

wikkelingen in een dorp in de aankomende jaren. Echter, een goed Dorpsplan moet wel 

gedragen worden door de inwoners. Plus ondersteund door de gemeente. Ook in Spijk 

wordt dit gezien als belangrijke voorwaarden. Oftewel: een succesvol Dorpsplan voldoet 

hieraan.

Collegeprogramma
Enige tijd blijft het relatief stil rondom het thema Dorpsplan. Totdat het college van bur-

gemeester en wethouders van Rijnwaarden in het collegeprogramma ‘Rijnwaarden 2010-

2014’ het plan opneemt om mee te werken aan een pilot voor een Dorpsplan in Spijk. En 

daarmee komt het onderwerp weer op tafel. 

Gesprek met afgevaardigden
Op 23 juni 2010 volgt een gesprek tussen afgevaardigden van de Vereniging Kleine Kernen 

(VKK), de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM), de Gemeente Rijnwaarden 

en Stichting Actief Spijk. De processtappen om tot realisatie van een Dorpsplan te komen, 

komen aan bod. Evenals de planning en de financiële kant van het verhaal.

Dorpsbudget
Parallel aan dit proces onderzoekt de Gemeente Rijnwaarden de mogelijkheden van een 

pilot ‘dorpsbudget’. Het idee is om hiermee te starten, zodra het Dorpsplan er ligt. Met een 

dorpsbudget kunnen inwoners zelf de besteding van overheidsgeld in het dorp bepalen. 

De bewoners stellen daarbij zoveel mogelijk zelf de prioriteiten. De KNHM toont zich be-

reid om voor begeleiding van dit project tijd en middelen vrij te maken.

Groen licht
In juli 2010 valt het definitieve besluit: Spijk kan starten met de ontwikkeling van een 

Dorpsplan.

2.3 Ontwikkelingsproces van het Dorpsplan
De eerste stap om tot het Dorpsplan Spijk te komen, is een informatieavond voor alle in-

woners en belanghebbenden. De avond is vooral bedoeld om draagvlak te creëren. Maar 

ook om mensen bereid te krijgen zitting te nemen in een nog te formeren dorpswerk-

groep. 

De avond is op 8 september 2010 in het Dorpshuis en wordt druk bezocht. Onder meer de 

Vereniging van Kleine Kernen houdt een presentatie. Na afloop melden ruim 20 mensen 

zich spontaan aan voor de dorpswerkgroep. Daarmee is de eerste concrete stap richting 

het Dorpsplan gezet.

‘Spijk’

is afgeleid van

‘Herispich’
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Dorpswerkgroep
Het vervolg komt snel, want al op 4 oktober 2010 is de officiële installatie van de nieuwe 

dorpswerkgroep. Bestaat een dorpswerkgroep normaal gesproken uit 12 tot 15 personen, 

in Spijk wordt besloten om met de voltallige groep van 22 personen verder te gaan.

Al tijdens deze bijeenkomst vinden de voorbereidingen plaats voor een zogenaamde 

‘dorpsschouw’. Bedoeld om inzicht te krijgen in de ‘parels en puinhopen’ in en om Spijk.

Dorpsschouw
De dorpsschouw is op zaterdag 16 oktober 2010. Een groot aantal leden van de dorps-

werkgroep legt gezamenlijk per fiets een vooraf uitgestippelde route af. Onderweg wordt 

stilgestaan bij de diverse aandachtspunten in en buiten de dorpskern. Ieder aandachts-

punt komt ook op de foto. Rond het middaguur eindigt de fietstocht in het Dorpshuis met 

een kopje koffie en broodje. De dorpsschouw wordt afgesloten met een korte evaluatie.

Zeven thema’s
Op 19 oktober 2010 legt de werkgroep op basis van de bevindingen van de dorpsschouw 

een zevental thema’s vast:

1. Wonen

2. Verkeersveiligheid

3. Voorzieningen

4. Toerisme

5. Dorpsaanzicht

6. Cultuur en recreatie

7. Overige

 

Voor ieder thema komt een apart groepje, dat het thema verder uitwerkt voor de ‘startbij-

eenkomst’.

Startbijeenkomst 
De startbijeenkomst is op de vrijdagavond van 26 november 2010, eveneens in het Dorps-

huis. De bijeenkomst is bedoeld als brainstormsessie, waarbij alle inwoners en belangstel-

lenden - van jong tot oud – hun ideeën kenbaar kunnen maken. Zo’n 95 belangstellenden 

komen naar de bijeenkomst. Helaas niet veel jongeren, maar dat is dan ook het enige 

minpuntje. De avond levert namelijk genoeg bruikbare resultaten op. Zie daarvoor de vol-

gende tabellen.

Verdeling van de aanwezigen:

Categorie Aantal

Mannen jonger dan 25 jaar 1

Mannen van 25-50 jaar 23

Mannen van 50 jaar en ouder 28

Vrouwen jonger dan 25 jaar 0

Vrouwen van 25-50 jaar 27

Vrouwen van 50 jaar en ouder 16

Toelichting: De mannelijke inwoners van Spijk zijn tijdens de startbijeenkomst in de meer-

derheid. Zoals gezegd: jongeren zijn helaas ‘de grote afwezigen’. 

Wensen en ideeën:

Thema Briefjes Stickers 

Voorzieningen 109 107

Verkeer 88 72

Dorpsaanzicht 65 36

Cultuur & Recreatie 61 45

Wonen 51 41

Toerisme 35 38

Overige 25 29

Toelichting: De brainstorm gaat aan de hand van briefjes en stickers. De briefjes (zoge-

naamde ‘Post It’-velletjes) worden in de eerste ronde geplakt en gegroepeerd. In de twee-

de ronde kunnen de aanwezigen de belangrijkheid van een bepaald item aangegeven, 

door het plakken van één of meerdere stickers. Het thema ‘voorzieningen’ steekt er met 

kop en schouders bovenuit. Maar ook vijf andere thema’s worden veelvuldig genoemd. 

Speerpuntennota
In de maanden na de startbijeenkomst worden de thema’s uitgewerkt in een speerpunten-

nota. De punten bij het thema ‘Overige’ worden verdeeld over de andere thema’s. 

Klankbordbijeenkomst
De volgende stap is de voorbereiding van een zogenaamde ‘klankbordbijeenkomst’, be-

doeld om de geformuleerde doelen (door de themagroepen) voor te leggen aan deskun-

digen.

Deze klankbordbijeenkomst is op 10 mei 2011 in Café De Smid. Ondanks het geringe 

aantal aanmeldingen vooraf, wordt de avond een groot succes. Aanwezig zijn bedrijven, 

stichtingen en instellingen. Zoals de Gemeente Rijnwaarden (met verschillende afgevaar-

digden), Bedrijventerrein Spijksedijk, Hoveniersbedrijf De Groene Spijker, Vryleve, Café De 

Smid, Zorgaanbieder Monicare, Bestuur St. Willibrordusschool, Bestuur Dorpshuis De Spie-

ker. Met het bestuur van de Sint Willibrordusparochie is in een aparte vergadering overleg. 

Resultaat: het Dorpsplan
Alle bevindingen uit de hiervoor genoemde stappen komen samen in een plan. Oftewel: 

in het (Dorps)plan dat nu voor u ligt. In de volgende hoofdstukken vindt u per onderwerp 

terug wat de wensen zijn vanuit het dorp. En ook wat de verwachte mate van haalbaar-

heid van de projecten is. Uiteraard leest u ook wat er tot nu toe al in gang is gezet en wat 

er zelfs al is gerealiseerd.

De bijeenkomst 

is bedoeld als 

brainstormsessie 

waarin men 

ideeën kenbaar 

kan maken
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3- Wonen

3.1 Hoe is het nu? 
Bewoners
In Spijk wonen zo’n 685 mensen. Dit is 6 procent van het totale inwoneraantal van de 

gemeente Rijnwaarden. Woningbouwstichting Vryleve bezit 89 woningen. Dit zijn eenge-

zins-, laagbouw senioren- en zorgwoningen. Het overige aantal woningen, ongeveer 200, 

bestaat uit diverse typen koopwoningen.

Huur- en koopprijzen
Het grootste deel van de huurwoningen valt in de prijscategorie tussen € 400,- en € 550,- 

per maand.

De prijzen van de koopwoningen zijn zeer gevarieerd; van € 110.000,- voor de goedkoop-

ste rijtjeswoning tot € 475.000,- voor de duurste villa.

Woonklimaat
De inwoners van Spijk beoordelen het woonklimaat in het dorp als positief. “Het is in Spijk 

lekker rustig en gemoedelijk wonen”, is een veelgehoorde reactie. Er zijn echter wel fac-

toren die dit woonklimaat kunnen beïnvloeden. Zoals de wegtrekkende jongeren. Dus 

jongeren die besluiten elders te gaan wonen en de vergrijzing die hierdoor in het dorp 

optreedt (de gemiddelde leeftijd gaat omhoog). 

Woningaanbod
Binnen de bestaande woningbouw is het aanbod van koopwoningen relatief groot. Deze 

koopwoningen voldoen echter niet aan de wensen van starters. Zo zijn de meeste wo-

ningen voor hen te duur of het gaat om zogenaamde ‘opknapwoningen’. Starters hebben 

vooral behoefte aan huurwoningen of betaalbare (starters)koopwoningen.

Knelpunten
•	 Het	feit	dat	steeds	meer	jongeren	uit	het	dorp	wegtrekken	en	de	moeilijkheid	om	na	

vertrek toch weer terug te keren naar Spijk. Deze ‘leegloop’ heeft een negatief effect op 

het voortbestaan van een aantal voorzieningen.

•	 Door	het	toenemende	aantal	senioren	(vergrijzing)	ontstaat	in	de	toekomst	een	tekort	

aan geschikte woonruimte.

•	 De	kwaliteit	van	de	woonomgeving	hangt	ook	nauw	samen	met	het	onderhoud	van	

de straten, trottoirs en groenvoorzieningen. Dit onderhoud kan volgens de bewoners 

beter.

3.2 Wat is de gewenste situatie? 
Nieuwbouw-op-maat
De bewoners willen dat mensen die in Spijk woonruimte zoeken, deze ook vinden. Dit 

geldt voor alle doelgroepen, maar in het bijzonder voor starters en ouderen. Zij moeten 

kunnen rekenen op een passende woning. 

Dit betekent dat als er nieuwbouw komt, de voorkeur uitgaat naar verschillende typen 

woningen, in verschillende prijsklassen. Maar deze nieuwbouw mag niet ten koste gaan 

van het dorpskarakter. Spijk moet een kleinschalig en rustig dorp blijven, waar het prettig 

wonen is en een ‘onder ons’ gevoel heerst. 

Voorzieningen in stand houden
Het kunnen bieden van voldoende en gevarieerde huisvestingsmogelijkheden is niet 

 alleen een wens op zichzelf, maar tegelijkertijd een voorwaarde om voorzieningen en 

verenigingen in stand te houden. En daarmee dus ook om een goed sociaal klimaat te 

behouden.

Want wat niet vergeten mag worden: als er meer inwoners zijn, is de kans groter dat er 

(meer) voorzieningen in het dorp komen én blijven.

3.3 De doelstellingen
Om ervoor te zorgen dat de woningvoorraad in Spijk over 10 tot 15 jaar voldoende aan-

sluit op de wensen en kenmerken van de inwoners, moet het onderstaande gebeuren. Al-

leen zo kan Spijk een bloeiend en levendig dorp blijven. En misschien zelfs: een levendiger 

dorp worden!

•	 Stimuleren	van	een	 inhaalslag	voor	wat	betreft	woningbouw.	 Immers,	er	 is	 in	de	af-

gelopen jaren bijna niets gebouwd in Spijk. Het vaststellen van een minimaal aantal 

woningen per jaar (voor de eerstvolgende jaren) kan bovendien voor nieuwe inwoners 

in het dorp zorgen. De hoek van de Kerkstraat en Dijkhoevestraat kan mogelijk worden 

benut voor nieuwbouw. Dit terrein ligt immers al een tijd braak. Ook de hoek Herispich-

Voorstraat en het veld achter de Kerkstraat en Willibrordusweg zijn mogelijke locaties.

•	 Streven	 naar	 voldoende,	 kwantitatieve	 en	 kwalitatieve,	 huisvestingsmogelijkheden	

voor alle verschillende doelgroepen. Dit door nieuwbouw en door toewijzing (zie ook 

verderop). Daarnaast is een deel van de bestaande woningvoorraad aan vervanging 

toe. Naast het slopen van deze woningen en daarvoor in de plaats nieuwe te bouwen, 

moet ook aan de optie aanpassing en verbetering worden gedacht.

•	 Prioriteit	geven	aan	‘inbreiding’,	oftewel	het	bouwen	binnen	de	bestaande	dorpskern.	

Maar ook uitbreiding is nodig. Belangrijk is dat de te realiseren woningbouw voldoende 

en ook voldoende gevarieerd is. Met ‘voldoende gevarieerd’ wordt bedoeld: huur en 

koop, goedkoop en duur, voor starters en ouderen, en uiteraard in de stijl van het dorp.

•	 ‘Levensloopbestendig	bouwen’	uitgangspunt	laten	zijn	bij	woningbouw.

•	 Kansen	creëren	voor	starters	op	een	(huur)woning.	Dit	is	mogelijk	door	het	aanpassen	

van de toewijzingsregels. De achterliggende gedachte is dat het streven naar voldoen-

de huisvestingsmogelijkheden voor de diverse doelgroepen ook te maken heeft met 

het slim omgaan met de bestaande woningvoorraad. Dus ook voor jongeren moeten 

er geschikte (huur)woningen beschikbaar zijn. 

•	 Introduceren	van	Collectieve	Particulier	Opdrachtgeverschap,	afgekort	CPO.	Bij	dit	CPO	

bouwt een groep starters in eigen beheer een aantal woningen, waardoor de stich-

tingskosten relatief laag blijven en de woningen dus goed betaalbaar zijn.

•	 Stimuleren	van	een	gericht	en	enigszins	actief	grondbeleid,	om	zo	betaalbare	nieuw-

bouw mogelijk te maken. Dit betekent ook meer differentiatie in de grondprijzen. Dit 

is mogelijk doordat de Sint Willibrordusparochie bereid is om mee te werken aan de 

verkoop van gronden die de kerk in bezit heeft. De parochie deelt de mening dat dit 

het dorp Spijk ten goede komt. Een bijkomend voordeel: met de opgebrachte gelden 

van de grondverkoop kan eventueel de kerk in stand worden gehouden.

•	 Met	 woningbouwstichting	 Vryleve	 en	 de	 Gemeente	 Rijnwaarden	 afspraken	 maken	

over de woningbouwplanning voor de komende 10 tot 15 jaar. Dit is onder meer nood-

zakelijk omdat de gemeente van de provincie Gelderland, in een bepaalde tijd, slechts 

een beperkt aantal woningen mag bouwen. 

Extra toelichting
Het is de taak van de Gemeente Rijnwaarden 

om te voorzien in de huisvestingsbehoefte. De 

gemeente mag zelf de hoeveelheid nieuw te 

bouwen woningen (de hoeveelheid die door 

de provincie wordt goedgekeurd) toekennen 

aan de diverse kernen. Wel moet de  gemeente 

daarbij rekening houden met de ruimtelijke 

concentratie. Dit betekent dat de meeste 

 woningen aan de grootste kernen worden 

toegekend. 

Om de invulling van de nieuwbouw zo goed 

mogelijk af te stemmen op de lokale behoefte, 

kan de gemeente afspraken maken met cor-

poraties en ontwikkelaars. In de situatie van 

Spijk zal ook de parochie moeten worden be-

trokken, vanwege de gronden die de parochie 

in bezit heeft. De meest wenselijke situatie is 

daarnaast dat ook de bewoners worden be-

trokken bij de plannen.

Thema Wonen

Knelpunten
•	 Vertrek	jeugd	naar	elders

•	 Vraag-aanbod	niet	in	balans

•	 Weinig	nieuwbouw	

•	 Grond	voor	nieuwbouw

•	 Crisis	woningmarkt

Mogelijke oplossingen
•	 Bouwen	naar	behoefte,	

	 niet	voor	leegstand

•	 Regelmatig	communiceren	

	 over	de	mogelijkheden

•	 Nieuwbouw	op	locatie	

	 Kerkstraat-Dijkhoevestraat

•	 Ontwikkelen	bouwgrond	

	 Herispich-Voorstraat
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4 - Voorzieningen

Voor	het	leefbaar	houden	van	Spijk	is	een	aantal	voorzieningen	erg	belangrijk.	Ster-

ker,	sommige	zijn	zelfs	noodzakelijk.	In	de	afgelopen	jaren	zijn	veel	voorzieningen	

helaas	verdwenen.	Maar	gelukkig	zijn	er	ook	voorzieningen	bijgekomen.	Het	is	voor	

Spijk	van	zeer	groot	belang	dat	de	aanwezige	voorzieningen	in	stand	worden	gehou-

den	en	dat	er	mogelijk	meer	voorzieningen	bij	komen.	

In	dit	hoofdstuk	passeren	de	verschillende	voorzieningen	de	revue.	Wel	is	het	hoofd-

stuk	iets	anders	opgebouwd	dan	het	hoofdstuk	over	het	thema	‘Wonen’.	Anders	is	dat	

nu	per	voorziening	de	driedeling	aan	bod	komt:	Hoe	is	het	nu?	-	Wat	is	de	gewenste	

situatie?	-	De	doelstellingen.	

4.1 Basisschool Sint Willibrordus
Hoe is het nu?
Het huidige schoolgebouw van basisschool Sint Willibrordus is sinds 1951 in gebruik en 

bestaat uit vier lokalen en wat extra ruimte. Daarnaast beschikt de basisschool over voor-, 

tussen- en naschoolse opvang, wat voor veel ouders belangrijk is.

Zoals de naam al verraadt, is de Sint Willibrordusschool een rooms-katholieke basisschool. 

Sinds september 2011 valt de Sint Willibrordusschool onder het bestuur van de stichting 

PROLES. De stichting PROLES komt voort uit de fusie tussen de Stichting Primair Onderwijs 

Rijnwaarden en de Stichting Primair Openbaar Onderwijs de Liemers. 

Het bestaan van de school in het dorp ervaren de inwoners als zeer belangrijk. Precies 

44 leerlingen bezoeken aan het begin van het schooljaar 2011-2012 de school. Dit is ruim 

boven het minimum van 23 leerlingen, die wettelijk nodig zijn om de school in stand te 

houden. Naast kinderen uit Spijk gaan ook enkele kinderen uit het naburige Elten naar de 

school. De verwachting is dat het aantal leerlingen in de toekomst constant blijft. 

Door bezuinigingen van het Rijk moet er worden overgegaan naar zogenaamde 

 3 combinatie klassen. 

Wat is de gewenste situatie?
•	 De	angst	voor	sluiting	van	de	school	is	voorlopig	ongegrond.	Echter,	bij	onvoldoende	

duidelijkheid over de toekomst van de school kunnen ouders ervoor kiezen hun kinde-

ren elders naar school te laten gaan. Dit moet worden voorkomen. Het bestaan van de 

school is erg belangrijk om jonge gezinnen in Spijk te houden.

•	 Het	is	wenselijk	om	in	de	Sint	Willibrordusschool	niet	over	te	gaan	naar	3	combinatie-

klassen, zoals landelijk gewenst, maar om het te houden bij 2 combinatieklassen. 

De doelstellingen
Om ervoor te zorgen dat de school open blijft, moet het volgende worden gedaan:

•	 Nagaan	hoeveel	kinderen	de	komende	jaren	4	jaar	worden;	dus	naar	school	gaan.	Ver-

volgens bij de ouders van deze kinderen actief de school promoten.

•	 Goed	bijhouden	en	bestuderen	van	de	wetten,	eisen	en	regels	met	betrekking	tot	het	

open houden van de school.

•	 Opstellen	van	een	goed	plan	voor	het	werven	van	leerlingen.	Het	is	zaak	om	zowel	bin-

nen als buiten Spijk, maar ook buiten de gemeente Rijnwaarden (zoals Elten,  Babberich, 

Beek), mensen enthousiast te maken voor de school.

•	 Meegaan	 in	 de	 mogelijkheden	 van	 ‘Social	 Media’	 (actieve	 websites,	 YouTube,	

Facebook, etc.). Dit betekent dat de website (www.willikids.nl) moet worden 

aangepast. Regelmatig de site bijhouden en actualiseren is ook erg belangrijk.  

4.2 Dorpshuis De Spieker
Hoe is het nu?
Dorpshuis De Spieker bestaat al sinds 30 oktober 1976 en vormt samen met de basis-

school het middelpunt van het dorp. Het gebouw beschikt over een sport-/gymzaal, met 

een afmeting van 21 bij 12 meter. Ook beschikt het Dorpshuis over twee kleedruimtes, een 

‘vergaderzaal’ en een kantine.

Diverse verenigingen en ook de school maken gebruik van het Dorpshuis. Zoals een tafel-

tennisvereniging, de Ritmische Dansgroep Spijk, Schutterij EMM Spijk, het Sint Nicolaasco-

mité en de Oranje Vereniging Spijk. In 2011 is gedurende enkele maanden een volleybal-

club in het Dorpshuis gaan trainen. Per 1 januari 2012 is dit initiatief helaas weer gestopt.

De Ritmische Dansgroep Spijk traint in het kleine zaaltje van het Dorpshuis. Ook zijn hier 

tegenwoordig	Yogalessen.	Het	is	mogelijk	om	dit	zaaltje	te	gebruiken	voor	vergaderingen	

of workshops.

Op dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend dient de kantine van het Dorpshuis als 

wachtruimte voor de huisartsen die in het bijgebouwde deel spreekuur houden.

Op donderdagmiddag gebruikt Stichting Welzijn Rijnwaarden (SWR) de kantine als Steun-

punt. Tijdens deze middagen kunnen inwoners met vragen terecht bij de medewerkers 

van SWR. Zij helpen de inwoners ook met het invullen van onder andere belastingformu-

lieren en de formulieren voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Verder is 

het mogelijk om tijdens deze middagen onder het genot van een kopje koffie of een ander 

drankje een kaartje te leggen of een spelletje te spelen met andere dorpsbewoners.

In de eerste maanden van het jaar is het Dorpshuis ook de thuisbasis voor de klaverjas-

competitie. Deze competitie wordt op een zestal zaterdagmiddagen gespeeld.

Wat is de gewenste situatie?
•	 Meer	 (sport)verenigingen	 in	 Spijk,	 zodat	 ook	meer	 gebruik	wordt	 gemaakt	 van	 het	

Dorpshuis.

•	 Het	Dorpshuis	draait	volledig	op	vrijwilligers,	maar	het	blijkt	moeilijk	om	vrijwilligers	te	

vinden voor bijvoorbeeld de schoonmaakwerkzaamheden of bardiensten. Een oplos-

sing hiervoor is erg wenselijk.

De doelstellingen
Om ervoor te zorgen dat het Dorpshuis vaker wordt gebruikt (dus meer activiteiten), is het 

volgende noodzakelijk:

•	 Inventariseren	van	wat	de	inwoners	van	Spijk	echt	willen	met	het	Dorpshuis.	Dus:	welke	

activiteiten willen zij in het Dorpshuis? En ook: wat zou een extra bijdrage kunnen leve-

ren aan het dorp?

•	 In	overleg	met	het	Dorpshuisbestuur	bekijken	welke	wensen	en	ideeën	zij	hebben	om	

het Dorpshuis aantrekkelijker te maken voor verenigingen en bewoners.

•	 Bedrijven	 en	 instanties	 enthousiasmeren	 om	 een	 ruimte	 in	 het	Dorpshuis	 te	 huren.	

Het Dorpshuis 

draait volledig 

op vrijwilligers

Thema Voorzieningen

Knelpunten
•	 Vrees	voor	verdwijnen	bestaan-

de	voorzieningen	(basisschool,	

Dorpshuis,	dokterspost)

•	 Vrees	voor	verdwijnen	commer-

ciële	voorzieningen	(café,	

	 de	venters)

•	 Onderhoudskosten	gebouwen	

in	(nabije)	toekomst

Mogelijke oplossingen
•	 Waar	mogelijk	werken	met	

vrijwilligers

•	 Uitbreiden	voorzieningen,	zoals	

pinautomaat	en	kleine	winkel-

voorziening

•	 Stimuleren	bewoners	om	ge-

bruik	te	maken	van	de	voorzie-

ningen

•	 Herbestemmen	kerkgebouw	om	

meer	ruimte	te	creëren

•	 Kulturhus-concept	blijft	beste	

optie	voor	de	toekomst
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Naar deze bedrijven en instanties moet actief op zoek worden gegaan.

•	 Uitzoeken	of	het	Dorpshuis	eventueel	ook	voor	particuliere	doeleinden	gebruikt	mag	

worden. Denk hierbij aan kleine feestjes, kinderverjaardagen of bijvoorbeeld verjaarda-

gen in het algemeen. Indien mogelijk, dienen de opties verder uitgewerkt te worden.

4.3 De dokterspost
Hoe is het nu?
De dokterspost is gevestigd in het bijgebouw van het Dorpshuis. Op dinsdag, woens-

dag en donderdag houdt een van de huisartsen er spreekuur. Dit is steeds van 11.45 tot 

 12.15 uur. Elke inwoner kan hiervan gebruik maken, zonder vooraf een afspraak te maken.

Op dinsdagmiddag tussen 13.00 en 13.15 uur kunnen lege medicijndoosjes worden 

 afgegeven. De volle doosjes kan men vervolgens op donderdagmiddag tussen 13.00 en 

13.15 uur weer ophalen.

Tevens bestaat de mogelijkheid om op dinsdagochtend tussen 10.00 en 10.15 uur in de 

dokterspost bloed te prikken. Dit verzorgen medewerkers van de prikpost van het Rijn-

state ziekenhuis in Zevenaar.

Wat is de gewenste situatie?
•	 Een	spreekuur	van	een	fysiotherapeut	ontbreekt	helaas	in	Spijk.	Dit	is	wel	wenselijk.

•	 Op	dit	moment	heeft	de	dokterspost	geen	 internetverbinding.	Hierdoor	hebben	de	

huisartsen geen inzicht in het medisch dossier van de patiënt. Inwoners moeten dan 

vaak alsnog naar Tolkamer voor een vervolgafspraak. Een internetverbinding betekent 

dat het spreekuur efficiënter verloopt en dat veel inwoners niet alsnog naar Tolkamer 

hoeven.

De doelstellingen
Om de dokterspost beter te benutten en te laten functioneren, is het volgende nodig:

•	 Inventariseren	van	wat	de	inwoners	nu	echt	willen.	Dit	is	ook	bij	dit	thema	zinvol.

•	 Afstemmen	met	het	Dorpshuisbestuur	over	de	aanschaf	van	een	internetverbinding.

•	 In	overleg	met	de	huisartsen	bekijken	of	het	aantal	spreekuren	uitgebreid	kan	worden.	

Inwoners kunnen dan op een andere dag teruggaan naar de huisarts.

•	 Een	fysiotherapeut	benaderen,	om	te	bekijken	of	een	fysiotherapiespreekuur	in	Spijk	

haalbaar is.

4.4 Gerardus Majellakerk
Hoe is het nu?
Op 14 januari 1914 vond de plechtige inwijding plaats van de Gerardus Majellakerk.

Sinds enige tijd valt de kerk onder het bestuur van de Sint Willibrordusparochie.

Helaas bezoeken nog maar enkele mensen de kerk. Bovendien is er nog slechts een keer 

per twee weken een dienst. Enkele keren per jaar wordt de kerk gebruikt voor een doopsel, 

uitvaart of huwelijksplechtigheid. De kerk is dus eigenlijk te groot voor het kleine aantal 

bezoekers.

Naast de kerk bevindt zich een zaaltje en aangrenzend is de pastorie. Het zaaltje is regel-

matig in gebruik als oefenruimte voor de koren, voor vergaderingen, voor cursussen en 

door de bejaardensoos. De pastorie wordt sinds enkele jaren verhuurd aan particulieren. 

Het parochiebestuur heeft aangegeven dat het open staat voor het verhuren van het kerk-

zaaltje aan andere gebruikers. Uit de gesprekken met het parochiebestuur blijkt dat men 

open staat voor iedere toename van het gebruik van het zaaltje, zolang: er toezicht is, 

het de exploitatie helpt om de onkosten van de kerk te dragen en het gebruik niet ingaat 

tegen de belangen van de kerk. 

Wat is de gewenste situatie?
•	 Om	de	kerk	voor	Spijk	te	behouden,	moet	eigenlijk	het	kerkbezoek	toenemen.	Maar	

misschien zijn er nog andere mogelijkheden te bedenken om de kerk in stand te hou-

den, eventueel in kleinere vorm. Een optie is om een gedeelte van de kerk te gebruiken 

voor andere doeleinden, zoals een aula. 

•	 Een	rustpunt	voor	wandelaars	in	het	kerkzaaltje	combineren	met	het	(deels)	openstel-

len van de kerk voor bezichtigingen. Dit als extra attractie voor wandelaars en andere 

geïnteresseerden die Spijk bezoeken.

•	 De	ruimte	van	de	kerk	zodanig	inrichten,	dat	het	past	bij	het	(geringere)	aantal	bezoe-

kers. Te denken valt aan het creëren van een kleine kapel. 

De doelstellingen
•	 Voor	het	behouden	van	de	kerk	voor	Spijk,	zijn	de	volgende	concrete	doelstellingen	

geformuleerd:

•	 Bekijken	van	de	mogelijkheden	om	het	kerkzaaltje	anders	te	benutten.	Dit	dient	van-

zelfsprekend in overleg met het bestuur van de parochie te gebeuren. Ook voor de 

financiële kant moet aandacht zijn. 

•	 In	kaart	brengen	van	de	mogelijkheden	voor	het	(gedeeltelijk)	openstellen	van	de	kerk.	

Dit dient eveneens in overleg met het parochiebestuur te gebeuren.

•	 Onderzoeken	of	een	(gedeelte)	van	de	kerk	ingevuld	kan	worden	voor	andere	doelein-

den, waaraan in Spijk behoefte is. Het Kulturhus-concept, samen met de andere voor-

zieningen, is mogelijk een geschikte optie. 

 

 
4.5 Café De Smid
Hoe is het nu?
Spijk kent slechts één café met cafetaria. Het café geldt tevens als enige uitgaansgelegen-

heid van het dorp.

Sinds begin 2011 is het café enkel nog geopend op woensdag-, donderdag- en vrijdag-

avond en op zaterdag en zondag. Helaas is sinds januari 2011 de cafetaria gesloten. Een 

horecaondernemer uit Tolkamer heeft hierop ingespeeld door met een frietkraam op de 

parkeerplaats bij het Dorpshuis friet te verkopen. Dit gebeurt iedere woensdagavond.

Op woensdag- en donderdagavond maken de dart- en biljartvereniging gebruik van het 

café. 

In het café bestaat de mogelijkheid om kleine feestjes te organiseren. Voor bruiloften en 

grotere feesten is het café echter te klein. Ook kan er na een uitvaart een koffietafel wor-

den gegeven. Tevens beschikt het café over een klein zaaltje voor vergaderingen.

De meeste bezoekers van het café zijn de eigen inwoners. Slechts een enkele bezoeker 

komt van buiten het dorp.

Enkele keren per 

jaar wordt de kerk 

gebruikt voor een 

doopsel, uitvaart 

of huwelijks-

plechtigheid
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Wat is de gewenste situatie?
•	 Doordat	het	café	doordeweeks	overdag	gesloten	is,	is	de	kans	groot	dat	veel	Pieterpad-

lopers Spijk voorbij lopen. Immers, Spijk biedt aan deze wandelaars geen mogelijkheid 

om een kopje koffie te nuttigen. In de ideale situatie zou het café dus ook overdag 

geopend moeten zijn.

•	 Het	is	voor	Spijk	wenselijk	dat	de	cafetaria	weer	open	gaat.

•	 Misschien	is	het	mogelijk	om	af	en	toe	een	kaartmiddag	of	bingo-avond	in	het	café	te	

organiseren.

De doelstellingen
Om het beste uit Café De Smid te halen, is het volgende nodig:

•	 Inventariseren	van	wat	de	inwoners	van	Spijk	verwachten	van	het	café	en	ook	van	de	

cafetaria.

•	 In	overleg	met	de	eigenaren	van	het	café	bekijken	welke	mogelijkheden	er	zijn	op	de	

diverse gebieden.

4.6 Overige voorzieningen
Rijdende winkel
Lange tijd kwam op de dinsdagmiddag Jos Gerritzen met zijn rijdende winkel in Spijk. Hier 

waren alle dagelijkse boodschappen te verkrijgen. Veel inwoners, vooral de ouderen, stel-

den dit zeer op prijs. Helaas heeft Jos Gerritzen vanwege gezondheidsredenen zijn werk-

zaamheden moeten neerleggen. Hiermee is Spijk weer een belangrijke voorziening armer.

Bakker, poelier, slager en kaasboer
Op enkele dagen in de week komt bakkerij Heebing in Spijk met brood. Op zaterdagoch-

tend komt eveneens bakkerij Van Bentum. Poelier Hietkamp is ook op zaterdag in het dorp 

te vinden. Daarnaast komt eenmaal per week een kaasboer. Iedere twee weken rijdt op 

donderdagavond een slager door het dorp.

Bibliobus
Jarenlang was op de vrijdagochtend van 11.15 tot 11.45 uur de Bibliobus in het dorp te 

vinden. Deze stond voor de ingang van de school. Wie wilde, kon dan boeken huren en 

geleende boeken weer terugbrengen. Dit koste niets. Helaas doet de bibliobus sinds 1 

januari 2012 het dorp Spijk niet meer aan. Dit komt door de bezuinigingen van het Rijk en 

de Gemeente Rijnwaarden.

Buurtbus
Sinds 13 december 2010 rijdt er weer een bus in Spijk. Het betreft de buurtbus die via 

Tolkamer, Lobith, Elten en Babberich naar Zevenaar rijdt. De bus vertrekt ieder uur vanuit 

Spijk naar Zevenaar en vice versa. 

De cijfers wijzen uit dat de inwoners van Spijk optimaal gebruik maken van deze buurtbus: 

per 1 januari 2012 is de eis dat er in twee jaar tijd 10.000 passagiers gebruik maken van 

de buurtbus, maar in Spijk is dit aantal echter al in één jaar tijd bereikt. Op 1 januari 2012 

waren precies 19.315 ‘instappers’ geregistreerd. De buurtbus valt onder het bestuur van 

Buurtbus Vereniging Rijnwaarden.

5 - Toerisme

5.1 Hoe is het nu?
Rustplaatsen
Er zijn op dit moment in Spijk te weinig aantrekkelijke rustplaatsen voor wandelaars en 

fietsers. Vooral omdat veel wandelaars Spijk aandoen tijdens bijvoorbeeld het Pieterpad, 

is het een groot gemis dat er zo weinig bankjes in het dorp te vinden zijn.

Koffie- en toiletgelegenheid
Daarnaast ontbreekt het in het dorp aan een gedegen plek om overdag een kopje koffie 

te nuttigen en eventueel gebruik te maken van het toilet. Café De Smid zou een oplossing 

kunnen bieden, maar helaas is deze niet dagelijks geopend. Ook het Dorpshuis kan een 

mogelijkheid zijn. Maar omdat deze voorziening op vrijwilligers draait, is ook deze over-

dag niet geopend. Veel wandelaars bellen nu vaak bij inwoners aan, om gebruik te maken 

van het toilet of om een flesje water te vullen. 

Overnachtingsplek
Het is op dit moment in Spijk niet mogelijk om te overnachten. Een Bed & Breakfast zou 

een mooie oplossing zijn. Helaas is de enige Bed & Breakfast die Spijk had, weer verdwe-

nen. Deze was gehuisvest in de oude pastorie. 

Trap
Met de ‘Trap’ wordt de trap van de Kerkstraat naar de Spijksedijk bedoeld. De trap en de 

aangrenzende voetpaden zijn aan een flinke opknapbeurt toe. De treden zijn verzakt en 

scheef. Door de grote kieren tussen de verzakte treden groeit er veel onkruid en blijft er 

veel water op de treden staan, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Het aangrenzende 

voetpad op de Spijksedijk is met gras begroeid, waardoor bijna niet meer zichtbaar is dat 

er een voetpad loopt. Kortom, de trap en de aangrenzende voetpaden ogen alles behalve 

aantrekkelijk en missen dus ook toeristische uitstraling. Ook een vrolijkere uitstraling door 

middel van bloemen en planten ontbreekt. De trap maakt deel uit van het Pieterpad.

Wandelroute
De afgelopen tijd is Stichting Actief Spijk druk bezig geweest met het uitwerken van een 

cultuurhistorische wandelroute. Dit gebeurde in samenwerking met de Heemkundekring 

Rijnwaarden, de gemeente Rijnwaarden en het KNHM. De wandelroute gaat gepaard met 

een informatieboekje, dat op 16 december 2011 officieel is aangeboden aan de Spijkse 

bevolking. 

5.2 Wat is de gewenste situatie?
Meer bankjes
De inwoners van Spijk zouden graag zien dat er op een paar mooie plaatsen in en om Spijk 

(bijvoorbeeld in het dorp of langs de dijk) meer bankjes komen. Eventueel met een tafel 

en prullenbak erbij. Zodat de Pieterpad-lopers in Spijk kunnen uitrusten en van de mooie 

omgeving kunnen genieten. Nu worden vooral de bankjes in de speeltuin gebruikt als 

rustplaats. Mogelijk kunnen er ook overdekte zitplaatsen komen, zodat men bij regen of 

felle zon kan schuilen. Als mogelijke plaats voor een verbeterde of overdekte rustplaats 

wordt de bestaande rustplaats in de speeltuin genoemd. 

Thema Toerisme

Knelpunten
•	 Weinig	of	geen	voorzieningen,	

zoals toilet en (overdekte) rust-

plaatsen

•	 Weinig	tot	geen	mogelijkheden	

voor overnachting

•	 Spijk	is	niet	aantrekkelijk	voor	de	

toerist

•	 Route	over	de	dijk	is	gevaarlijk	

voor wandelaars en fietsers

Mogelijke oplossingen
•	 Bed	&	Breakfast	realiseren	in	Spijk

•	 Trap	opknappen	en	zitplaats	

 aan de dijk 

•	 Rustplaats	in	de	speelplaats	

 (met uitzicht op de Elterberg)

•	 Voorziening	in	kerkzaaltje,	

 met permanente expositie
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Kerkzaaltje als rustpunt
Als meest geschikte, alternatieve locatie om mensen (zoals wandelaars) de mogelijkheid 

te bieden voor het drinken van een kopje koffie en/of het gebruik maken van een toilet, 

komt het zaaltje bij de kerk in aanmerking. Immers, bij het café en het Dorpshuis blijken 

deze voorzieningen overdag niet haalbaar. Als in het kerkzaaltje dan tevens een perma-

nente expositie over de historie van Spijk wordt ingericht, kan het pauzeren worden ge-

combineerd met het bekijken van deze expositie. En eventueel zelfs met een bezichtiging 

van de kerk. 

Tuin voormalige Pastorie
De grote tuin achter de pastorie ziet er verwaarloosd uit. Dit komt vooral doordat de pas-

torie in de afgelopen jaren door meerdere huurders is bewoond en dat zij de tuin te groot 

vonden. Mocht dit ook het geval zijn voor de huidige huurder, dan is het voorstel om de 

tuin op te knappen en (deels) open te stellen voor publiek.

Bed & Breakfast
Het is wenselijk om in het dorp weer een Bed & Breakfast terug te krijgen. Het starten 

van een Bed & Breakfast bij iemand thuis is in principe toegestaan. Wel moet dit worden 

overlegd met woningbouwstichting Vryleve en/of de Gemeente Rijnwaarden. Ook in de 

voormalige pastorie kan nog altijd een dergelijke voorziening terug komen. Deze moge-

lijkheid is in het huurcontract opgenomen.

Opknapbeurt de Trap
De betonnen delen waaruit de Trap bestaat, zouden vervangen moeten worden door een 

met bakstenen gemetselde trap. Aan weerszijden van de trap is een strook met natuur-

lijke (bloeiende) beplanting en een beukenhaagje gewenst. Na het opknappen van de 

trap dient ook het straatwerk van de aangrenzende voetpaden te worden vernieuwd. Dit 

kan door de huidige betontegels te vervangen door straatklinkers. Eventueel kan de Trap 

worden opgeknapt met (deels) gesponsorde materialen.

Informatieborden
Om de wandelroute nog aantrekkelijker te maken, is het streven om het wandelpad nog ver-

der te verbeteren. Te denken valt aan bijkomende voorzieningen, zoals informatieborden. 

5.3 De doelstellingen
Spijk heeft veel potentie als toeristische plaats. Maar om de kansen ook echt te kunnen 

benutten, moet Spijk eerst aantrekkelijker worden voor de toerist. De volgende doelstel-

lingen dragen daaraan bij: 

•	 Realiseren	van	meer	(overdekte)	rustplaatsen	en/of	bankjes	in	het	dorp.	

•	 Het	kerkzaaltje	inrichten	als	rustplaats.	Het	is	wel	de	bedoeling	dat	bij	het	bepalen	van	

de openingstijden van het zaaltje rekening wordt gehouden met de openingstijden 

van Café De Smid en Dorpshuis De Spieker. Het is immers niet de bedoeling dat zij 

elkaars concurrenten worden.

•	 Openstellen	van	de	kerk	voor	bezoekers,	zoals	wandelaars	van	het	Pieterpad.	Eventueel	

kan dit al vanaf het voorjaar van 2012. Enkele aanpassingen in de kerk zijn hiervoor nog 

wel nodig, onder meer om bepaalde spullen veilig te kunnen opbergen.

•	 Het	opknappen	van	de	Trap	inschrijven	als	project	voor	‘Kern	met	Pit’.	Op	deze	manier	

kan mogelijk een financiële bijdrage worden verkregen. Het project ‘De Trap’ draagt bij 

aan het benadrukken van de identiteit van Spijk met zijn steenfabricage. 

 Immers, met de vervanging van de betonnen trapdelen door bakstenen en door het 

vervangen van de betontegels (in de aangrenzende voetpaden) door straatklinkers 

wordt een verwijzing gemaakt naar de historie van de Spijkse steenfabricage. 

•	 Vinden	van	financiële	middelen	voor	het	uitbreiden	van	de	wandelroute,	bijvoorbeeld	

middels informatieborden. 

•	 Overleg	met	huidige	huurder	over	mogelijke	opstart	kleinschalige	Bed	&	Breakfast	en	

openstellen van de pastorietuin.

Spijk heeft 

veel potentie als 

toeristische plaats
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6 - Cultuur & Recreatie

6.1 Hoe is het nu?
Speeltuin
De Speeltuin is jaren geleden door vrijwilligers opgezet en opgebouwd. Helaas is het me-

rendeel van de toestellen alweer aan vervanging toe. De inwoners vinden bovendien dat 

de speeltuin niet voldoet aan de wensen van 1- tot 4-jarige kinderen.

Ook de omheining van de speeltuin laat te wensen over; aan de straatkant staat een hekje 

van ongeveer 50 centimeter hoog en aan de kant van het weiland bestaat de omheining 

uit struiken en prikkeldraad.

Trapveldje
Het ‘Trapveldje’ is het voormalige handbalveld, dat naast het Dorpshuis ligt. Het veld is nu 

deels beklinkerd en ingericht als basketbal-/voetbalveldje. Eenmaal per jaar, tijdens de 

schuttersfeesten, wordt het veld omgetoverd tot kermisterrein.

6.2 Wat is de gewenste situatie? 
Schommel als aanvulling
Naast het vervangen van toestellen, is ook uitbreiding van het aantal toestellen gewenst. 

Vooral een schommel wordt erg gemist. Dit is gebleken uit de enquête die op de basis-

school is gehouden.

Trapveldje vs. voetbalveldje
De jeugd ziet op de plek van het Trapveldje het liefst een geasfalteerd voetbalveldje. De 

leerlingen van de basisschool is gevraagd wat zij graag in Spijk zouden willen. Zij hebben 

middels het insturen van maquettes van zich laten horen. Denk bij een voetbalveldje aan 

een pannakooi, wat tevens gebruikt kan worden als skateveldje. En als het veld verdiept 

komt te liggen, kan tijdens een koude winter water worden gespoten voor een schaats-

baan. Daarnaast zou het Trapveldje in de zomer goed kunnen fungeren als trefpunt voor 

de inwoners.

Bij het aanpassen van het terrein moet natuurlijk wel rekening worden gehouden met 

de eisen van de jaarlijkse schuttersfeesten. Zodat ook de Schutterij gebruik kan blijven 

maken van het terrein.

6.3 De doelstellingen
Om de culturele en recreatieve mogelijkheden binnen Spijk te versterken, zijn de  volgende 

doelen geformuleerd: 

•	 De	speeltuin	verbeteren	en/of	vernieuwen	en	uitbreiden	met	speeltoestellen	voor	de	

jongere kinderen. Onderzoeken of het mogelijk is om een en ander te combineren met 

de toestellen op het schoolplein, om zo de kans op subsidies te vergroten.

•	 Het	huidige	trapveldje	bij	het	Dorpshuis	verbeteren,	zodat	het	veldje	aantrekkelijker	

wordt voor de oudere jeugd. Een multifunctioneel trapveldje creëren zodat er gevoet-

bald en bijvoorbeeld geschaatst kan worden.

	•	 Het	stimuleren	en	betrekken	van	jongeren	bij	het	ontwikkelen	van	nieuwe	activiteiten	

in het dorp. Dit kan indirect ervoor zorgen dat jongeren eerder geneigd zijn om later in 

Spijk te blijven wonen. 

7 - Verkeersveiligheid

7.1 Hoe is het nu?
Slecht onderhouden wegen
Spijk heeft veel slecht onderhouden wegen. Door de koude winters van de laatste paar 

jaren zijn deze wegen er niet beter op geworden. Zo zitten langs het wegdek van de           

Spijkerweg flinke gaten. 

Tengnagelwaard
Ook het wegdek van de Tengnagelwaard, ook wel de Oude Rijn of Twaalf Apostelen ge-

noemd, laat te wensen over. Het wegdek bestaat vooral uit gaten en scheuren. Deze weg 

wordt voornamelijk gebruikt door vrachtverkeer en fietsers. Parallel aan de weg ligt een 

fietspad. Echter, hier is niets meer van over. Het pad is helemaal gescheurd en ook volledig 

begroeid.

Te smalle (Spijker)weg
Als op de Spijkerweg twee auto’s elkaar willen passeren, moeten beide voertuigen door de 

berm. Hierdoor beschadigt het wegdek, maar ook de auto’s lopen schade op. Voor fietsers 

en wandelaars levert dit eveneens gevaarlijke situaties op. 

Negeren snelheidslimiet
In het dorp Spijk geldt een maximale snelheid van 30 kilometer per uur. Helaas houdt 

niet iedereen zich hieraan. Vaak wordt er veel te hard gereden, te vaak ook door eigen 

inwoners. En niet alleen auto’s rijden te hard, óók brommers, motoren en andere gemo-

toriseerde voertuigen. Vooral bij de school ervaart men dit als erg vervelend. Bovendien 

levert het gevaarlijke situaties op.

Veel verkeer
De maximale snelheid op de Spijksedijk bedraagt 60 kilometer per uur. Ook deze snelheid 

wordt met grote regelmaat overtreden. Dit gebeurt door het merendeel van de wegge-

bruikers, zoals auto’s, vrachtauto’s, brommers, motoren en taxibussen. 

Hoewel de fietsers niet de snelheidslimiet overtreden, veroorzaken zij wel een onveilige 

verkeerssituatie door met drie of vier personen naast elkaar te fietsen.

Het vele en diverse verkeer op de dijk zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties. 

7.2 Wat is de gewenste situatie?
Graskeien
Een oplossing om auto’s op de Spijkerweg elkaar beter te laten passeren, zijn zogenaamde 

‘Graskeien’. Deze kunnen in de berm worden gelegd.

Minirotonde
Het daadwerkelijk terugbrengen van de snelheid waarmee in de dorpskern wordt gere-

den, kan bijvoorbeeld middels een minirotonde op het kruispunt Willibrodusweg en Kerk-

straat. Te denken valt aan het plaatsen van een grote kei in het midden van dit kruispunt. 

Thema Cultuur & Recreatie

Knelpunten
•	 Verouderde	speelvoorzieningen

•	 Matig	gebruik	en	slecht	onder-

houd trapveldje

•	 Weinig	mogelijkheden	voor	

oudere jeugd

Mogelijke oplossingen
•	 Verbeteren	communicatie	over	

diverse mogelijkheden

•	 Activiteitenagenda	en	betere	

promotie

•	 Samenvoegen	en/of	verbeteren	

speelvoorzieningen

•	 Verbeteren	trapveldje

Thema Verkeersveiligheid

Knelpunten
•	 Slecht	onderhoud	wegen

•	 Snelheid	van	30	km/u	vaak	gene-

geerd

•	 Binnenkomende	wegen	gevaar-

lijk, zoals Wardstraat

•	 Spijksedijk	zeer	gevaarlijk	en	

slecht verlicht

•	 Slechte	bestrating	Tengnagel-

waard

Mogelijke oplossingen
•	 Doorgaande	weg	langs	school	

opnemen in dorpsplein

•	 Verkeersremmende	maatregelen	

op binnenkomende wegen

•	 De	overnachtingshaven	met	zijn	

vrij liggende weg voor fietsers en 

wandelaars bestemmen

•	 Doorgaande	fietsroute	Tengna-

gelwaard verbeteren
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Bloembakken
Ook het plaatsen van bloembakken op strategische plaatsen kan ervoor zorgen dat ‘de 

snelheid eruit gaat’. Dit laatste kan zelfs een mooie win-win-situatie opleveren; het bevor-

dert de verkeersveiligheid én het geeft het dorp een mooiere en gezelligere uitstraling.

Vrij liggend fietspad
Voor een veiligere verkeerssituatie op de dijk is een van de weg vrij liggend fietspad de 

ideale oplossing. Fietsers en ook wandelaars kunnen dan veilig van Spijk naar Lobith of 

Tolkamer en vice versa reizen. De Spijksedijk (tussen Spijk en Tolkamer) is ook voor wande-

laars erg belangrijk, omdat het onderdeel uitmaakt van het Pieterpad.

7. 3 De doelstellingen
Het streven naar een veiligere verkeerssituatie binnen en buiten de bebouwde kom van 

Spijk wordt aan de hand van de volgende doelstellingen opgepakt:

•	 Aanbrengen	van	verkeersremmende	objecten	binnen	de	bebouwde	kom.

•	 Plaatsen	van	graskeien	in	de	berm	van	de	Spijkerweg,	zodat	auto’s	elkaar	beter	kunnen	

passeren.

•	 De	weg	voor	de	school	opnemen	in	het	dorpsplein,	zodat	de	snelheid	‘eruit	gaat’.

•	 Bij	een	mogelijke	realisatie	van	de	overnachtingshaven	streven	naar	een	zo	veilig	mo-

gelijke oversteek naar de vrij liggende weg buitendijks. Deze weg kan dienst doen als 

fiets- en wandelpad.

•	 De	Tengnagelwaard	(Oude	Rijn/Twaalf	Apostelen)	moet	nodig	opnieuw	worden	geas-

falteerd. Voor de veiligheid van de fietsers en eventuele wandelaars is het wenselijk als 

het fietspad een opknapbeurt krijgt.

8- Dorpsaanzicht

Het	thema	Dorpsaanzicht	heeft	veel	raakvlakken	met	de	andere	thema’s	in	dit	Dorps-

plan.	Knelpunten	en	oplossingen	die	 in	de	voorgaande	hoofdstukken	zijn	genoemd,	

gelden	vaak	ook	voor	het	(aantrekkelijker	maken	van	het)	Dorpsaanzicht.	De	opsom-

ming	in	dit	hoofdstuk	lijkt	dan	ook	gering,	toch	staat	ook	dit	thema	hoog	op	de	priori-

teitenlijst	van	de	inwoners	van	Spijk.

8.1 Hoe is het nu?
Dorpsplein / Trapveldje
Het dorpsplein is de eerste aanblik als mensen Spijk binnen komen. Tevens is het de locatie 

van diverse evenementen. Het dorpsplein ligt er op dit moment slecht onderhouden bij, 

wat niet bevorderlijk is voor het dorpsaanzicht.

Bestrating
De meeste wegen in Spijk zijn voorzien van asfalt. Dit geeft een sombere uitstraling. Als 

straten worden voorzien van klinkers, dan geeft dit een frisse uitstraling met ook een knip-

oog naar waar Spijk door is ontstaan: namelijk de baksteenindustrie.

8.2 Wat is de gewenste situatie?
Dorpsplein
Tijdens de bijeenkomst waar alle inwoners hun ideeën konden laten horen, is diverse 

malen het idee voor een heus dorpsplein naar voren gekomen. De ruimte van het Trap-

veldje is hiervoor uitermate geschikt. Het zou een mooie verbinding kunnen zijn tussen 

het Dorpshuis, Café De Smid en de Gerardus Majellakerk. Ook kan het dorpsplein een zeer 

geschikte plaats zijn voor buitenevenementen. Om dit te realiseren, moet wel de beplan-

ting worden aangepast. Een mogelijkheid is om de bestrating door te laten lopen naar 

de Willibrordusweg. Als er ook een paar rustplaatsen komen, kan dit nu amper gebruikte 

terrein een heus trefpunt worden voor jong en oud. 

Verbetering van de inrichting
Het leefklimaat ervaren de bewoners van Spijk als veilig en aantrekkelijk. Alleen is de in-

richting helaas niet meer helemaal up-to-date. Op dit vlak zijn verbeteringen wenselijk. 

8.3 De doelstellingen
Voor het verfraaien van het Dorpsaanzicht van Spijk is het volgende noodzakelijk:

•	 Mogelijkheden	voor	een	multifunctioneel	dorpsplein	bekijken	en	uitwerken	(zie	ook	

hoofdstuk 6 – Cultuur & Recreatie)

•	 Geasfalteerde	 wegen	 vervangen	 door	 klinkerwegen	 (waar	 mogelijk).	 Hiermee	 star-

ten in de straten met de voormalige arbeiderswoningen, zoals de Wardstraat en Dijk-      

hoevestraat.

•	 Plaatsen	van	meer	bloembakken	en/of	aanplanting.	Plus	duidelijk	aangeven	waar	hon-

den welkom zijn.

•	 Impuls	geven	aan	de	kwaliteit	en	veiligheid	van	de	openbare	ruimten.	Hierbij	valt	te	

denken aan het aanleggen en goed onderhouden van wegen, trottoirs en groenvoor-

zieningen. Maar ook aan veilige en goed onderhouden speelvoorzieningen. Een mooie 

dorpskern mag evenmin ontbreken.

Het plaatsen van 

bloembakken 

op strategische 

 plaatsen kan 

ervoor zorgen 

dat ‘de  snelheid 

eruit gaat’

Thema Dorpsaanzicht

Knelpunten
•	 Groenstroken	zijn	slecht	onder-

houden 

•	 Groenstroken	zijn	onterecht	in	

gebruik als honden uitlaatplaats

•	 Grijze	uitstraling	van	het	land-

schap

•	 Buitengebied	vaak	dumpgebied	

afval

•	 Industrieterrein	geen	groene	

uitstraling

Mogelijke oplossingen
•	 Trapveldje	integreren	in	

 dorpsplein

•	 Bloembakken	plaatsen,	die	

tevens verkeersremmend werken

•	 Geasfalteerde	wegen	vervangen	

door klinkerwegen
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9 - De tussenstand

Naast alle onderzoeken en uitwerkingen van de ideeën die in de aanloop naar dit Dorps-

plan zijn aangedragen, heeft de dorpswerkgroep niet stil gezeten. In een nieuwsbrief zijn 

alle inwoners enkele keren op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Ook zijn er al 

een paar overwinningen te vieren geweest. Een overzicht.

Victor Veilig poppen
Zo heeft de dorpswerkgroep tijdens het 60-jarig jubileum van basisschool Sint Willibror-

dus twee ‘Victor Veilig poppen’ aangeboden aan de school. Dit deed de werkgroep in sa-

menwerking met Stichting Actief Spijk. Deze poppen kunnen bij de in-/uitgang van de 

school worden geplaatst, zodat langsrijdend verkeer nogmaals op de snelheid wordt ge-

wezen.

Nieuwsbrief ‘Een Rondje Spijk’
In november 2011 verscheen de eerste nieuwsbrief ‘Een Rondje Spijk’. Op initiatief van de 

Sint Willibrordusparochie is deze nieuwsbrief uitgebracht en ook huis-aan-huis verspreid. 

Binnen de parochie had Spijk als enige geloofsgemeenschap geen eigen parochieblad. De 

nieuwsbrief dient als parochieblad, maar brengt tevens het actuele nieuws uit het dorps- 

en verenigingsleven. 

Bijeenkomst over wonen
In oktober 2011 heeft de werkgroep ‘Wonen’, in samenwerking met woningstichting Vryle-

ve, een zeer vruchtbare bijeenkomst gehouden over het thema Wonen. Alle betrokken 

partijen en alle belanghebbenden waren hiervoor uitgenodigd. In totaal gaven 11 gezin-

nen te kennen dat zij interesse hebben in een nieuwbouw koopwoning en/of huurwoning 

(seniorenwoning). Inmiddels zijn ook vervolgstappen gezet. Met een beetje geluk begint 

in de loop van 2012 de bouw op het stukje grond aan de Dijkhoevestraat en Kerkstraat.

Carnaval voor volwassenen
Tijdens de eerste bijeenkomst waarop ideeën voor het Dorpsplan genoemd konden wor-

den, kwam het ontbreken van het Carnaval voor de oudere jeugd en volwassenen naar 

voren. Een aantal leden uit de werkgroep heeft daarop met enkele inwoners besloten om 

het volwassenencarnaval in Spijk weer leven in te blazen. Namelijk door tijdens de kinder-

carnaval met een kleine kar mee te lopen. De initiatiefnemers willen andere inwoners op 

deze manier inspireren om het voorbeeld te volgen. Goed voorbeeld doet immers volgen. 

Natuurlijk wordt daarmee ook geprobeerd om Spijk weer als Carnavalsdorp op de kaart te 

zetten, ook buiten de eigen dorpsgrenzen. Zodat men ook daar ziet dat Spijk nog steeds 

leeft!

Wandelroute
Het boekje, behorende bij de nieuwe cultuurhistorische 

wandelroute, is op 16 december 2011 vol trots gepre-

senteerd door Stichting Actief Spijk. Momenteel wordt 

 gezocht naar financiële middelen om de route verder aan 

te kleden, bijvoorbeeld middels informatieborden.

Internet in Dorpshuis
De huisartsen hebben gevraagd om een internetverbinding in het Dorpshuis. Het Dorps-

huisbestuur heeft dit per 1 januari 2012 geregeld.

Opknappen Trap
Het opknappen van de Trap met de aangrenzende voetpaden is eind 2011 ingeschreven 

als project voor ‘Kern met Pit’, om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage 

voor de opknapbeurt. Op 14 januari 2012 is dit Spijkse project geselecteerd door een jury. 

De Trap is nu een van de twaalf projecten die van de provincie Gelderland een bijdrage van 

1.000 euro kunnen krijgen, als het project voor eind 2012 wordt gerealiseerd. 

Nieuwe mogelijkheden kerkzaaltje
Na gesprekken met het kerkbestuur blijkt dat de parochie iedere toename van het ge-

bruik van het kerkzaaltje toejuicht. Voor de aanschaf van vitrinekasten (voor de expositie), 

het koffie-/theeapparaat en de koelkast voor het zaaltje is inmiddels een bijdrage aange-

vraagd via het Leader-programma. Dit is een experimenteel programma van de Europese 

Unie, om plattelandsgebieden door middel van subsidies een sociaaleconomische impuls 

te geven. Nederland is in totaal 31 Leader-gebieden rijk. Twee daarvan zijn het Rivierenge-

bied Oost en het Rivierengebied West.

Dorpsplein
Voor het verder uitwerken van het idee ‘Dorpsplein’ op de plaats van het ‘Trapveldje’ is de 

Wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit benaderd. Stichting Actief Spijk zit 

inmiddels met de leden van de Wetenschapswinkel om tafel. Ook het parochiebestuur 

heeft reeds ingestemd met de intentie om het dorpsmidden van Spijk aan te pakken.

De Trap is nu een van 

de twaalf projecten 

die van de  provincie 

Gelderland een 

 bijdrage van e 1.000 

kunnen krijgen

EEN RONDJE SPIJK                                
FEBRUARI 2012

INHOUD: Hallo Spijk, Kindercarnaval, 

Thema-avond Wonen, Ritmische 

Dansgroep Spijk, Parochienieuws, 

Onze jongste inwoners, Kalender, 

Wandelboekje, Extra: infopagina

            HALLO SPIJK!

Café De Smid: ‘Een echt dorpsthuis’

Iedereen in Spijk kent De Smid. Vanwege het  biertje in het week-

end, het avondje darten of biljarten, de  koffietafel die er plaats-

vond of misschien wel van het eieren zoeken met Pasen. “Ik ga 

even naar Náát”, klinkt het regelmatig. Maar wat zegt Natalie te 

 Boekhorst zelf over ‘haar’ Café De Smid?

Omschrijf De Smid eens!

“De Smid is een echt dorpscafé. Hier is het ‘ons kent ons’. Jong en oud 

komen hier, van 18-jarigen tot 65-plussers. En dat zit allemaal door 

elkaar.”

Wat weten veel mensen niet van De Smid?

“Dat wij er ook voor feesten, vergaderingen, koffietafels,  bruiloften, 

verenigingsavonden en noem maar op zijn. Met alles erop en  eraan, 

want alles kan. Een casinoavond? Prima. Een besloten feest met 

 lekker buffet? Kan ook. Gekke tijden? Geen probleem. Wat ik zeg: 

 alles kan, mits in goed overleg.”

Is De Smid ‘the place to be’?

“Absoluut! Een paar keer per jaar organiseren we ook een feest, zoals 

vorig jaar het Duitse bierfeest en de Halloweenparty. Altijd ontzet-

tend gezellig. En eind februari hebben we weer ‘kleintje carnaval’ en 

samen met de SAS de kindercarnaval. Ook werden hier het nieuwe 

wandelboekje en de buurtbus ge presenteerd. Wandelaars die het 

Pieterpad lopen, komen hier voor een kopje koffie.”

Hoe ben jij hier  terechtgekomen?

“Ik ben er gewoon ingerold. Eerst in de cafetaria, toen in het café. 

Trouwens, ik vind het wel ontzettend jammer dat de cafe taria dicht 

is. We hebben iemand nodig die er zijn of haar hart en ziel in legt. Wie 

voelt zich geroepen?!”

Spijk, jouw dorp?

“Zeker, ik kwam er acht jaar geleden als buitenstaander ook heel 

makkelijk tussen. De meeste Spijksen staan open voor een frisse 

wind. Mensen kunnen hier lekker mopperen, maar komen ook voor 

elkaar op als het erop aan komt. Dat merk ik ook in het café. Het is 

hier een echt dorpsthuis.”

Stichting 
Actief Spijk
Wij zitten niet stil!

Er gebeurt veel in ons dorp. Zo is 16 december 2011 een 

 bijzondere wandelroute  met het wandelboekje ‘Wandelen  

langs  schoorstenen en  Tichelgaten’ gepresenteerd. Ook 

de aangekondigde sluiting van de  spoedeisende hulp van 

 Streekziekenhuis Zevenaar hebben wij niet  genegeerd. 

Een aantal vrijwilligers heeft maar liefst 340 handtekeningen op-

gehaald. We willen de petitie deze maand presenteren aan de 

Raad van Bestuur van Rijnstate. Ook aan het Dorpsplan is hard 

gewerkt. Aan de uit werking van het plan zelf, maar ook aan di-

verse bijeenkomsten en projecten. Denk alleen al aan de Victor 

Veilig poppen die  geschonken zijn aan de St. Willibrordusschool. 

Of aan de thema-avond Wonen, samen met Vryleve. Vrijdag 2 

maart wordt het Dorpsplan gepresenteerd in Dorpshuis De Spie-

ker. Dan hoort u er alles over!

Wat er nog meer aan komt? Allereerst de kindercarnaval, die 

 Revolution weer mogelijk maakt. Daarnaast vindt in april 2012 

de 2e Lentefair plaats in Aerdt. Ook dit jaar is de SAS er weer 

nauw bij betrokken. Goed nieuws: waarschijnlijk is de Lentefair 

in 2013 in Spijk. En zoals beloofd, organiseert de SAS dit jaar een 

actieve dag. Reserveer 16 juni alvast in uw agenda! 

Ten slotte viert onze stichting in 2012 het 5-jarig bestaan. Ook dit 

laten wij zeker niet ongemerkt voorbijgaan. 

Wij houden u op de hoogte!

Café De Smid, Kerkstraat 15, Spijk. 

Open: donderdag t/m zondag. Info: (0316) 54 20 69.
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10 - De Samenvatting Colofon

Het	Dorpsplan	is	een	initiatief	van	de	dorpswerkgroep.	De	leden	van	de	dorpswerk-

groep	hebben	voor	korte	of	langere	termijn	hun	krachten	gebundeld	om	het	Dorps-

plan	tot	stand	te	brengen.	Hun	namen	zijn:

Benny Ariessen

Guido Ariessen

Robert Ariessen

Marike Bakker

Albert Bos (procesbegeleider VKK Gelderland)

Sandra te Boekhorst

Annie van Brakel

Amanda Bruns (procesbegeleider VKK Gelderland)

Willy Doornenbal

Patty Gerritzen

Astrid Gersjes

Michael Gersjes

Nick Jansen

Brenda Koenders

Ciel Lenting

Monique Martens

Desire Meeuwissen

Marijke Mexsenaar

Cendy Onstein

Theo Onstein

Wout de Ruiter

Arno Sent

Ilona Schopman

Kevin Schopman

Theo Schopman

Ben Sloot

Dick Smits

Wim Stijns

Jos Stuyt

Petra van Vossen

Carla Willemsen

Martijn Wolters

Redactie	en	fotografie:	 Guido Ariessen, Robert Ariessen, Sandra te Boekhorst, 

   Patty Gerritzen, Michael Gersjes, Ilona Schopman, 
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Samenvatting 

thema’s

Items Actie

Wonen - nieuwbouw-op-maat

- in stand houden voorzieningen

- aanpassen en herstructureren bestaande woningen

- woningbouw hoek Kerkstraat en Dijkhoevestraat / hoek Herispich/Voorstraat

- aanpassen toewijzingsregels (huur)woning

- afspraken maken over woningbouwplanning voor de komende 10 tot 15 jaar

Voorzieningen - Basisschool Sint Willibrordus

- Dorpshuis De Spieker

- Dokterspost

- Gerardus Majellakerk

- Café De Smid

- Overige voorzieningen

- promotieplan basisschool opstellen

- wervingsplan leerlingen basisschool opstellen

- plan maken voor intenser gebruik dorpshuis

- internetverbinding dorpshuis aanschaffen

- inventarisatie maken van wensen bewoners inzake dokterspost, evt. benaderen fysiotherapeut

- plan maken multifunctioneel gebruik kerkgebouw, evt. in combinatie met Kulturhus-concept

- inventarisatie maken van wensen bewoners inzake café / cafetaria 

Toerisme - rustplaatsen wandelaars /

   fietsers

- koffie- en toiletgelegenheid

- overnachtingsplek

- trap

- wandelroute

- informatieborden

- verbeteren voorzieningen wandelpad

- realiseren van meer rustplaatsen

- openstellen van de kerk voor bezoekers

- opknappen van de trap van de Kerkstraat naar de Spijksedijk

- uitbreiden / aankleden wandelroute

- overleg over opstart Bed & Breakfast in voormalige pastorie en (deels) openstellen van 

  pastorietuin

Cultuur & 

Recreatie

- speeltuin

- trapveldje

- opknappen van de speeltuin

- plan maken voor herinrichting trapveldje / dorpsmidden

- het stimuleren / betrekken van jongeren bij nieuwe activiteiten in het dorp

Verkeers-

veiligheid

- slecht onderhouden wegen

- te smalle Spijkerweg

- negeren snelheidslimiet 

  bebouwde kom

- verkeer Spijksedijk

- plaatsen graskeien in berm Spijkerweg

- plaatsen verkeersremmende objecten

- ontwikkelen (vrijliggend) fietspad naast Spijksedijk

- weg voor school opnemen in dorpsplein

- (her)asfalteren Tengnagelwaard

- veilige oversteek bij mogelijke overnachtingshaven

Dorps-

aanzicht

- slecht wegdek

- dorpsplein 

- nieuw asfalt

- verbetering inrichting dorp

- plan maken voor herinrichting trapveldje / dorpsmidden

- geasfalteerde wegen vervangen door klinkers

- meer bloembakken en aanplanting realiseren

- duidelijk aangeven waar honden welkom zijn

- plan maken voor verbetering kwaliteit en veiligheid openbare gelegenheden
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Sponsoren

Zonder	de	bijdrage	van	sponsoren	kon	dit	Dorpsplan	niet	tot	stand	komen.	

Wij	willen	onze	grote	en	´kleinere´	sponsoren	hartelijk	danken	voor	hun	bijdrage.	

Het	dorpsplan	is	mede	mogelijk	gemaakt	door:	

Inwoners van Spijk zouden graag zien 

dat er wat meer bankjes komen. 

Zo kunnen de wandelaars hier uitrusten.

Wij danken onze sponsoren!
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Dijkhoevestraat	11,	

6917	BA	Spijk,	tel.	(0316)	54	12	10

Email:	gariessen@hetnet.nl

Dorpsplan

BEWAAREXEMPLAAR!

Dorpsplan Spijk

opgesteld dóór 

en vóór 

inwoners 

van Spijk...


