
Rivierenland in eigen 
hand is een EU Leader-
Project 

29 juni bewonersavond over leefbaarheid   
in WELL en WELLSEIND   
    U komt toch ook? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de ontwikkeling van het 
leefbaarheidplan van Well komen we 
met steeds meer inwoners in contact. 
Het begon met enkele interviews in 
januari, vervolgens was er op 4 maart 
een bijeenkomst waarbij 18 mensen 
uit Well aanwezig waren. Samen 
hebben we de sterke en zwakke 
punten van het dorp besproken.  
Op 3 juni is er een bijeenkomst 
gehouden met een groep inwoners 
uit Wellseind. Ook hier kwamen  
diverse leefbaarheidonderwerpen 
naar voren.  

 
 
 
 
 

 
Aan de hand van de interviews en de 
bijeenkomsten met groepen inwoners uit Well 
(4 maart) en Wellseind (3 juni) zijn vier 
hoofdstukken voor het leefbaarheidplan 
gevormd.  
Tijdens de bewonersavond kunt u als inwoner 
van Well of Wellseind aangeven wat uw 
ideeën zijn, voor welke zaken u een oplossing 
of verandering noodzakelijk vindt en hoe die 
eruit kan zien.  
Hopelijk komen er veel inwoners naar het 
dorpshuis om hun inbreng te geven. Er is op de 
avond ruimte voor overleg. Medewerkers van 
de gemeente Maasdriel en van woonstichting 
De Kernen zijn deze avond aanwezig om 
vragen te beantwoorden en samen met u te 
kijken naar mogelijkheden. 
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Samen werken we aan een ge-Well-dig dorp! 

 

Wat is een leefbaarheidplan? 
 
Hierin staat beschreven op welke 
punten de leefbaarheid van het 
dorp verbeterd kan worden. In het 
plan staat beschreven hoe zaken 
kunnen worden aangepakt en 
welke partijen daarbij een aandeel 
hebben. Inwoners spelen daarbij 
een belangrijke rol, zij zijn immers 
de experts als het gaat over hun 
dorp.  

Bewonersavond op 29 juni Het schrijven van het plan 
 
Het plan is na de bewonersavond 
nog niet af, maar er is al wel veel 
informatie verzameld. Een plan 
voor de dorpen bevat wensen en 
ideeën van inwoners en daarom is 
het belangrijk dat inwoners het 
plan zelf schrijven.  
Hiervoor worden tijdens de 
bewonersavond werkgroepen 
opgericht. De groepen krijgen 
ondersteuning vanuit VKK 
Gelderland en medewerkers van 
de gemeente of woonstichting 
zullen de werkgroepen 
desgewenst voorzien van 
informatie en advies.  



 
Korte impressie van de bijeenkomsten op 4 maart en 3 juni 
Bij het eerste deel van het programma koos iedereen een ansichtkaart uit die voor hem of haar bij Well, dan 
wel Wellseind past. Hieronder 3 voorbeelden:  

 
Vervolgens schreef iedereen op 
wat de sterke en zwakke 
punten van het dorp zijn. Wat 
maakt het wonen in Well en 
Wellseind nou zo fijn? Wat zijn 
de zwakke punten van het 
dorp? Ook werd gevraagd naar 
de kansen en bedreigingen voor 
de toekomst.  
 
Er werd flink geschreven en na 
het ordenen van alle ideeën 
kwamen we op een lijst 
onderwerpen. Hieronder staat 
een impressie van de ideeën 
per onderwerp. Op basis van 
alle onderwerpen zijn de vier 
hoofdstukken gevormd.  
 
 
 

 
 

Hoofdstuk leefbaarheidplan Onderwerpen die hieronder vallen 
1. Sociale samenhang en 

activiteiten voor jong en oud 
Er is veel jeugd, maar voor jongeren boven 12 jaar is weinig te doen. Er zou 
beter overleg kunnen zijn tussen verenigingen. Ook vallen hieronder ideeën 
voor een jaarfeest in Wellseind, ontmoetingsplek en speelruimte voor kinderen 

2. Groei van het dorp en de 
faciliteiten en voorzieningen in 
Well 

Nieuwe woningen bouwen is een kans maar houd rekening met de sfeer van 
het dorp. Groenvoorziening kan beter. De kerk zou verlicht kunnen worden. De 
school barst bijna uit zijn jasje. Het dorpshuis is belangrijk voor het dorp maar 
zou ook vernieuwing kunnen gebruiken. De omgeving van Well en Wellseind is 
schitterend maar zou aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor recreatie, 
door fiets- en wandelpaden aan te leggen bijvoorbeeld. Speelruimte voor 
kinderen is in Wellseind een belangrijke wens. 

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

Een klein dorp kan niet alles hebben, maar van welke voorzieningen / 
activiteiten in bijvoorbeeld Ammerzoden kunnen inwoners van Wellseind en 
Well gebruik maken en hoe kunnen deze beter ‘benut’ of gepromoot worden? 

4. Verkeer en veiligheid Parkeren, Gevaarlijke kruispunten, Openbaar Vervoer, Veilige fietspaden, 
Brandpreventie, Inbraak, Politie, Toezicht strandbad. In Wellseind vormt het 
doorgaande verkeer voor problemen. Wens is ook geen vrachtverkeer meer op 
de dijk, doortrekken Maas Waalweg en OV naar zowel Zaltbommel als Den 
Bosch. Om de verkeersveiligheid bij de school te verbeteren zou er een speciale 
schoolbus ingezet kunnen worden.   

 
 
 
 

 

De opzet van het leefbaarheidplan 
Door interviews af te nemen en bijeenkomsten te houden hebben we vier hoofdstukken voor het 
leefbaarheidplan bepaald. Tijdens de bijeenkomsten op 4 maart en 3 juni zijn de sterke en zwakke punten, de 
kansen en bedreigingen voor de toekomst van Well en Wellseind op een rijtje te gezet. De deelnemers 
vormden beide avonden een gemengd gezelschap. Hieronder vindt u de beknopte uitkomst.  
Wilt u de volledige verslagen lezen? Ga dan naar www.maasdriel.nl en klik aan dat u inwoner bent. Ga naar 
‘wonen en leven’ en klik op ‘leefbaarheid in Maasdriel’. Hier vindt u informatie over leefbaarheid in Well.  
Heeft u geen internet? Bel dan met projectleider Josien Hissink, dan stuurt zij u de stukken toe!  
(VKK Gelderland: 0314-631168) 
 

Wat zijn uw ideeën?  Deel ze en werk mee aan het leefbaarheidplan! 
De avond begint om 20:00, u bent vanaf 19:30 welkom 

Tot ziens op 29 juni in het dorpshuis te Well 
 

 

Er zijn zoveel positieve dingen te zeggen over 
Wellseind; het is prachtig, veilig en ik heb 
continu een vakantiegevoel. 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. Er is behoefte aan een speeltuin.  

Natuur is belangrijk, de omgeving van Well is 
mooi. Wellicht kan het dorp uitgebreid worden, 
maar bij de bouw van nieuwe woningen moet 
wel rekening gehouden worden met het 
karakter van het dorp. 
 

Inwoners van Well leven goed samen met 
elkaar. Misschien kunnen we nog leren van 
Elzendorp, waar al 26 jaar een dorpscommissie 
is voor het algemeen belang. Samen kun je 
meer bereiken. Op een positieve manier 
omgaan met elkaar en de gemeente. 


