
Samen voor een beter Kesteren 
Bewonersavond in Kesteren in het teken van leefbaarheid op 27 januari in dorpshuis De 
Vicary 
 
Inwoners van Kesteren organiseren een bewonersavond, ondersteund door de gemeente Neder- 
Betuwe en de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK). In het kader van wijkmanagement wil de 
gemeente de leefbaarheid in de dorpen verbeteren. Daarom wordt inwoners gevraagd naar hun ideeën 
om de leefbaarheid te vergroten. Voor de uitvoering van mogelijke leefbaarheidsprojecten zullen 
inwoners zelf aan de slag moeten in Taakgroepen. Voor de coördinatie van de projecten en als 
aanspreekpunt voor dorp en gemeente zal er een Dorpstafel worden opgericht. Inwoners kunnen zich 
voor één van deze groepen aanmelden. Inwoners zullen bij het oprichten van de Dorpstafel en het 
uitwerken van projecten in de Taakgroepen worden ondersteund door de wijkmanager van de 
gemeente en de wijkopbouwwerker van Mozaïek Welzijn. Er zal ook financiële ondersteuning zijn om 
het dorp meer leefbaar te maken; er is per inwoner € 3,- per jaar beschikbaar! 
 
Enig voorwerk is al gedaan door de zogeheheten ‘kwartiermakersgroep’, bestaande uit Kestenaren. 
Deze mensen hebben een lijst opgesteld van belangrijke leefbaarheidsonderwerpen, onder andere het 
vergroten van de sociale samenhang, het dorp aantrekkelijk maken voor jongeren en goede 
speelvoorzieningen voor kinderen. Hieruit kunnen concrete ideeën ontstaan om het organiseren van 
een gezellig Koninginnedagfeest voor alle inwoners mogelijk te maken, de verkeersveiligheid rondom 
de basisscholen te verbeteren of het aantrekkelijker maken van de straten.  
 
Alle inwoners zijn op 27 januari vanaf 19:30 van harte welkom in de Vicary om in het teken van de 
leefbaarheid in Kesteren ideeën uit te wisselen en op te schrijven, te praten en te luisteren. Hebt u 
goede tips om samen aan een beter Kesteren te werken? Dit is het moment om uw stem te laten horen, 
op naar de bewonersavond dus! Graag werken wij met u samen aan een leefbaar dorp.  
 
 
Woensdag 27 januari 2010, in de Vicary te Kesteren. Koffie staat klaar om 19.30u. Het officiële programma duurt 
tot 22:00u. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Henk van Bockel, wijkmanager gemeente Neder-Betuwe: hbockel@nederbetuwe.nl 
Josien Hissink, projectleider Rivierenland in eigen hand, Vereniging Kleine Kernen Gelderland 
josienhissink@vkkgelderland.nl 
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