
Bewonersavond over Leefbaarheid in Kesteren 
 
Kesteren – Op donderdagavond 12 november kwamen elf Kestenaren bijeen in 
kerkencentrum ‘De Voorhof’. Deze mensen zijn vol enthousiasme gestart met de 
voorbereidingen van een bewonersavond voor het hele dorp met als onderwerp 
‘Leefbaarheid in Kesteren’.  
 
Op de inwonersavond worden onderwerpen gepresenteerd die belangrijk zijn voor de 
leefbaarheid van Kesteren. Vervolgens wordt geïnventariseerd of de lijst compleet is 
en welke onderwerpen prioriteit hebben. Als er inwoners zijn die zich voor een 
onderwerp willen inzetten, dan is het mogelijk om in een Taakgroep zo’n onderwerp 
uit te werken en uit te voeren. Te denken valt aan ideeën om de verkeersveiligheid in 
het dorp te vergroten of de organisatie van Koninginnedag voor het hele dorp te 
versterken. De coördinatie van die Taakgroepen is uiteraard belangrijk. Hiervoor 
wordt een Dorpstafel ingesteld. Tijdens de inwonersavond zal de structuur van de 
Dorpstafel worden toegelicht en inwoners kunnen zich aanmelden om in de 
Dorpstafel zitting te nemen.  
 
Inwoners van Kesteren organiseren begin 2010 een bewonersavond, ondersteund 
door de gemeente Neder-Betuwe en de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK). 
De VKK staat voor het versterken van de leefbaarheid in dorpen tot 6000 inwoners 
en telt momenteel 125 leden; Gelderse dorpsbelangenorganisaties. De VKK 
inventariseert met het project ‘Rivierenland in eigen hand’ in 12 dorpen, verdeeld 
over 4 gemeenten in het Rivierengebied, de wensen en ideeën voor een leefbaar 
dorp. In het kader van wijkmanagement wil de gemeente de leefbaarheid in de 
kernen verbeteren. Één van de onderdelen is het oprichten van een Dorpstafel die 
leefbaarheidprojecten inventariseert, Taakgroepen coördineert en aanspreekpunt op 
het gebied van leefbaarheid is voor dorp en gemeente. 
 
Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf actief aan de slag gaan met de 
leefbaarheid van het dorp. Voor concrete projecten is vanuit het wijkmanagement 
van de gemeente Neder-Betuwe jaarlijks € 3,- per inwoner beschikbaar en een 
vergoeding voor proceskosten van de Dorpstafel van € 1500,-. Daarnaast kunnen 
inwoners rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente, woningbouwcorporatie, 
welzijnsorganisatie Mozaïek en de politie.  
 
Op naar de bewonersavond dus! De Kwartiermakersgroep die de avond organiseert, 
is inmiddels gevormd. Voor de organisatie komt de groep ongeveer 3 keer bij elkaar, 
de tweede bijeenkomst zal 10 december zijn. Voelt u zich betrokken bij het dorp en 
wilt u meehelpen met de organisatie van de bewonersavond, neem dan contact op 
met projectleider Josien Hissink. Uiteraard zal de exacte datum van de 
bewonersavond nog in het dorp bekend worden gemaakt. De Kwartiermakersgroep 
hoopt veel enthousiaste inwoners op de bewonersavond te mogen verwelkomen.  
 
Graag werken wij met u samen aan een leefbaar dorp! 
 
Meer informatie: 
Henk van Bockel, wijkmanager: hbockel@nederbetuwe.nl 
Josien Hissink, projectleider Rivierenland in eigen hand, Vereniging Kleine Kernen 
Gelderland: josienhissink@vkkgelderland.nl of bel 0314-631169. 
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