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   Voorwoord

Met  gepaste  trots  biedt  de  Werkgroep  Dorpsplan  Drempt  u  hierbij  het  Dorpsplan  2010  –  2020  
aan.  
Ongeveer  16  vrijwilligers  hebben  gewerkt  aan  de  totstandkoming  van  dit  dorpsplan.  Na  de  
eerste  bijeenkomsten  zijn  de  vrijwilligers  opgedeeld  in  kleinere  werkgroepen  die  elk  een  
thema  uitwerkten.  De  werkgroepen  vroegen  informatie  op  aan  overheden,  andere  instanties  
en  natuurlijk  bij  de  inwoners  zelf,  waarna  elk  thema  werd  afgerond  tot  een  geheel.  In  totaal  
hebben  ruim  60  inwoners  van  Drempt  hun  stem  laten  horen,  wat  er  toe  bijdraagt  dat  dit  echt  
een  plan  is  van,  voor  en  door  het  dorp  zelf.

Met  dit  plan  denken  wij  een  goede  visie  neer  te  zetten  van  wat  Drempt  in  de  toekomst  

prioriteiten  aangegeven  worden  en  dit  is  een  goede  steun  bij  het  nemen  van  beslissingen  
door  overheden.
Zonder  de  hulp  van  onze  procesbegeleiders  van  de  Vereniging  Kleine  Kernen  (VKK)  was  dit  
dorpsplan  niet  geworden  wat  het  nu  is,  waarvoor  onze  grote  dank.
Wij  hopen  dat  een  ieder  dit  plan  met  hetzelfde  plezier  leest  als  wijzelf,  wij  wensen  u  dat  zeker  
toe.  Mocht  u  nog  vragen  hebben,  spreek  dan  gerust  een  van  de  werkgroepleden  aan.

Peter  Starreveld,  
voorzitter  van  de  werkgroep  Dorpsplan  Drempt.
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   Inleiding

In  september  2009  nodigde  de  Dorpsraad  Drempt,  Hummelo  en  Keppel  de  inwoners  van  

van  Voor-‐  en  Achter-‐Drempt  reageren  enthousiast  op  de  uitnodiging  om  mee  te  doen.  
Gedurende  2  startavonden,  1  in  elke  kern,  komen  ruim  60  mensen  hun  zegje  doen.  
Er  worden  38  onderwerpen  benoemd  die  samen  385  reacties  oproepen.  Deze  reacties  
hebben  we  verdeeld  in  5  thema’s.  Op  basis  van  de  reacties  heeft  ieder  thema  een  prioriteit  
gekregen.  In  de  onderstaande  tabel  zijn  de  thema’s  en  prioriteiten  voor  u  op  een  rij  gezet.

Thema Aantal  ideeën Toegekende  punten
Wonen 95 112
Voorzieningen,  Onderwijs  en  
Welzijn

104 179

Sociaal-‐culturele  Activiteiten 67 107
Economie  en  Ondernemerschap 42 60
Verkeersveiligheid  en  Infrastruc-‐
tuur

77 75

Totaal 385 533

uitwerken  van  de  reacties  tot  een  Dorpsplan.  Daarvoor  riep  de  WWD  vijf  werkgroepen  in  het  
leven.  Deze  werkgroepen  concentreerden  zich  op  de  afzonderlijke  thema’s  en  werkten  die  
vervolgens  uit.
In  dit  Dorpsplan  leest  u  de  bevindingen  en  de  aanbevelingen  van  de  werkgroepen.  Deze  
bevindingen  zijn  de  resultaten  van  een  indrukwekkende  reeks  besprekingen  met  en  
raadplegingen  van  deskundigen,  belangengroepen  en  politici.  Niet  alle  subthema’s  zijn  tot  in  
detail  uitgewerkt,  dit  bijvoorbeeld  vanwege  een  lage  prioriteit  zoals  zichtbaar  in  het  aantal  
toegekende  punten,  of  doordat  er  voortijdig  al  een  oplossing  gevonden  werd.
Het  Dorpsplan  is  geschreven  door  inwoners  van  Drempt  en  voor  allen  die  zich  bezig  houden  
met  de  belangen  van  ons  dorp.  De  dorpsbewoners  zijn  ervaringsdeskundigen:  zij  kennen  hun  
dorp  het  best,  wat  overigens  nog  niet  wil  zeggen  dat  elke  dorpsbewoner  ook  meteen  een  
passende  oplossing  voorhanden  heeft  voor  de  knel-‐  en  vraagpunten  die  zich  in  elke  levende  
gemeenschap  voordoen.  Daarvoor  is  soms  de  dorpsgemeenschap  zelf  aan  zet  en  soms  de  
politiek.
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Tot  voor  kort  was  het  politieke  bedrijf  gekoppeld  aan  de  kleine  gemeente  Hummelo  en  
Keppel  en  vonden  democratische  processen  vrijwel  op  de  huid  van  de  inwoners  plaats.  Na  de  
gemeentelijke  herindeling  (2005)  zijn  deze  processen  afstandelijker  georganiseerd  en  is  de  
afstand  tot  de  burgers  groter  dan  voorheen.
De  Dorpsraad  Drempt,  Hummelo  en  Keppel  is  een  instrument  om  de  belangen  van  (in  ons  
geval)  Drempt  voor  het  voetlicht  te  brengen.  Dit  Dorpsplan  bevat  voldoende  materiaal  om  
richting  te  geven  aan  de  belangenbehartiging  van  de  inwoners  van  Drempt  in  de  grote  en  
uitgestrekte  gemeente  Bronckhorst.

   Drempt  en  zijn  bewoners
De  dorpen  Voor-‐Drempt  en  Achter-‐Drempt  (gemeente  Bronckhorst)  zijn  gelegen  in  het  
rivierenlandschap  langs  de  IJssel,  overlopend  in  uitlopers  van  het  meer  bosrijke  landschap  van  
De  Graafschap.
De  IJssel  en  de  Oude  IJssel  vormen  in  het  westen  en  het  zuiden  natuurlijke  begrenzingen.  
Voor  de  andere  windstreken  gelden  de  oorspronkelijke  randen  van  de  kerkgemeenschappen  
als  natuurlijke  grenzen  van  de  dorpen.      
Drempt  bestaat  uit  twee  kerkdorpen.  Het  Nederlands-‐hervormde  kerkdorp  Voor-‐Drempt  en  
het  Rooms-‐katholieke  dorp  Achter-‐Drempt.  
Voor-‐Drempt  is  ontstaan  uit  een  lint  van  boerderijen  langs  de  Kerkstraat.  De  kerk,  liggend  op  
een  voormalige  oeverwal  aan  de  weg  tussen  Doesburg  en  Doetinchem,  vormt  nog  steeds  
de  beëindiging  van  het  lint.  De  oude  kern  wordt  grotendeels  omgeven  door  landelijk  gebied,  
maar  recent  is  aan  de  oostzijde  nieuwbouw  gekomen.  Het  dorp  heeft  een  eigen  gezicht  door  
een  lange  ontstaansgeschiedenis  en  ieder  huis  is  daarin  een  herkenbare  schakel.  De  groene  
aankleding  van  tuinen  en  erven  is  beeld-‐  en  sfeerbepalend.
Achter-‐Drempt  is  ontstaan  uit  niet  meer  dan  een  kerk  en  een  school  in  het  buitengebied.  
Langs  de  Zomerweg  ontstond  een  lint  van  boerderijen  en  arbeiderswoningen.  De  RK-‐kerk  
is  een  markant  gebouw  tussen  de  relatief  kleinschalige,  voornamelijk  woonbebouwing.  De  

Het  gebied  heeft  een  eigen  gezicht  door  een  lange  ontstaansgeschiedenis  en  ieder  huis  
is  daarin  een  herkenbare  schakel.  Ook  hier  wordt  groene  aankleding  van  tuinen  en  erven  
gewaardeerd.
Drempt  is  een  oud  dorp.  Schriftelijk  wordt  Drempt  voor  het  eerst  gemeld  in  het  jaar  1122,  
maar  waarschijnlijk  is  de  nederzetting  al  veel  ouder.  Voordat  nederzettingen  ontstonden,  die  
geleidelijk  uitgroeiden  tot  de  dorpen  die  we  nu  kennen,  werd  de  streek  al  tijdelijk  bewoond  
door  jagers  uit  de  jongste  steentijd.  Losse  vondsten  als  stenen  bijlen  en  pijlpunten  en  uit  
boomstammen  vervaardigde  kano’s  bevestigen  dit.  Uit  de  voorchristelijke  tijd  zijn  overblijf-‐
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onze  contreien  nog  nauwelijks  sprake,  die  begint  in  de  tijd  van  de  kerstening  (het  historische  
bekeren,  vaak  massaal,  van  niet-‐christelijke  volkeren  tot  het  christendom).  
De  oudste  schrijfwijze  van  Drempt  is  Thremete  dat  in  het  Germaans  einde  betekent  en  
waarschijnlijk  bedoeld  werd  als  het  einde  (onderbreking)  van  de  Handelsroute  door  de  rivier  
de  IJssel.  Een  andere  mogelijke  betekenis  is  het  einde  van  een  stuifduinenrij  langs  die  Oude  
IJssel.  
De  Dremptse  kerk  schijnt  gesticht  te  zijn  door  Keizer  Karel,  twee  beeldjes  ingemetseld  in  de  
kerk  zijn  ter  ere  van  die  stichting,  het  zijn  de  Keizer  en  één  van  zijn  vrouwen.

3
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   Wonen

   Resultaten  startbijeenkomsten
Cluster Aantal  genoemde  knelpunten/

wensen
Aantal  toegekende  punten

Woningbouw 34 55
Inrichting  openbare  ruimte 18 32
Kwaliteit  groenvoorziening 15 17
Woongenot 18 7
Landschappelijke  waarden/    
cultuurhistorie

6 1

Mogelijkheden  wonen  buitenge-‐
bied

4 0

Totaal 95 112

   Woningbouw

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

34 55

   Huidige  situatie  
Mogelijk  beter  dan  in  cijfers  zijn  Voor-‐Drempt  en  Achter-‐Drempt  te  karakteriseren  in  een  
aantal  andere  omschrijvingen.  Beide  dorpen  zijn:  
-‐  kleine  dorpen  met  een  landelijk  karakter;
-‐  dorpen  zonder  een  echte  kern;
-‐  dorpen  nagenoeg  zonder  winkels;
-‐  dorpen  met  veel  ondernemerschap  aan  huis;
-‐  dorpen  waarin  de  scholen  en  het  Dorpshuis  een  belangrijke,  bindende  sociale  rol  vervullen.
De  woningopbouw  in  de  dorpen  is  redelijk  gevarieerd:  (oudere)  vrijstaande  woningen,  twee  
onder  een  kap,  drieslagwoningen,  rijtjeswoningen,  villa’s,  boerderijwoningen,  boerderijen.  
Het  aantal  huurwoningen  is  relatief  beperkt,  in  Achter-‐Drempt  ongeveer  20,  in  Voor-‐Drempt  
ligt  dit  aantal  een  stuk  hoger,  ongeveer  140.  
De  dorpen  kennen  geen  bedrijfsterreinen.  Bedrijfspanden  zijn  in  de  woonbebouwing  
opgenomen.  Alleen  aan  de  zuidzijde  van  de  Rijksweg  is  sprake  van  enige  concentratie  van  
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bedrijfsactiviteiten.  

   Knelpunten
Een  tijdens  de  startbijeenkomsten  veelvuldig  opgeschreven  knelpunt  is  het  gebrek  
aan  nieuwe  woningen).    Al  tijdens  de  startbijeenkomst  in  Voor-‐Drempt  en  in  een  aantal  
schriftelijke  reacties  n.a.v.  het  gepubliceerde  concept  Dorpsplan  hebben  enkele  bewoners  
van  Voor-‐Drempt  aangegeven  de  behoefte  aan  nieuwe  woningen  te  betwijfelen.  Zonder  
iets  af  te  willen  doen  aan  de  door  die  bewoners  genoemde  argumenten  heeft  de  werkgroep  
gemeend  het  genoemde  knelpunt  zoals  dit  uit  de  reacties  op  de  startavonden  is  ingebracht  
in  dit  plan  op  te  nemen.  Belangrijkste  argument  hiervoor  is  het  gegeven  dat  de  aangegeven  
behoefte  aan  -‐  verschillende  -‐  nieuwe  woningen,  strookt  met  de  trends  en  ontwikkelingen  
(waaronder  krimp  en  vergrijzing)  en  de  woonwensen  die  de  basis  vormen  voor  het  
beleidsstuk  van  de  gemeente  Bronckhorst  genaamd  “Woonvisie  Bronckhorst”.    
Er  vindt  nauwelijks  nieuwbouw  plaats.  Er  zijn  onvoldoende,  betaalbare  woningen  beschikbaar  
voor  starters  op  de  woningmarkt.  Jonge  mensen  blijven  daardoor  niet  in  Drempt  wonen.  Als  

variatie  in  het  woningaanbod.  Er  is  geen  goede  verhouding  tussen  sociale  woningbouw,  vrije  
sector,  huurwoningen,  seniorenwoningen  en  appartementen.  Daarnaast  betekent  de  geringe  
variatie  dat  geen  doorstroommogelijkheden  in  het  dorp  aanwezig  zijn.  Tenslotte  is  er  sprake  
van  een  aselectief  beleid  als  het  gaat  om  woningtoewijzing.  

   Doelstellingen
-‐  het  woningaanbod  sluit  naadloos  aan  bij  de  behoefte,  uitgesplitst  naar  huur-‐  en  
koopwoningen,  woningen  voor  alle  leeftijdsgroepen  en  voor  alle  gewenste  prijsklassen;  
-‐  het  beleid  m.b.t.  het  woningaanbod  is  gericht  op  het  behouden  en  ontwikkelen  van  een  
aantrekkelijke  woonomgeving  voor  jonge  gezinnen  wat  een  bijdrage  kan  leveren  aan  de  

-‐  bij  de  toewijzing  van  woningen  hebben  bewoners  uit  het  dorp  een  voorkeurspositie;
-‐  bij  een  eventuele  uitbreiding  dienen  de  vloeiende  overgangen  van  de  huidige  dorpsgrenzen  
intact  te  blijven.

   Actiepunten
-‐  in  de  nota  “Woonvisie  Bronckhorst”  van  de  gemeente  Bronckhorst  wordt  voor  Achter-‐
Drempt  het  aantal  van  in  totaliteit  16  woningen  genoemd,  nog  ‘beïnvloedbaar  qua  

samenwerking  met  de  Dorpsraad);
-‐  diezelfde  nota  geeft  voor  Voor-‐Drempt  aan  dat,  rekening  houdend  met  een  
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realiseringspercentage  van  65%  als  gevolg  van  planvertraging,  de  woningvoorraad  met  circa  
12%  zal  toenemen.  ‘Een  beperkt  woningbouwprogramma  heeft  tot  gevolg  dat  er  al  snel  

Belanghebbenden  kunnen  onderzoeken  of  en  op  welke  wijze  zij  kunnen  bijsturen;

(voorgenomen)  beleidspunten  van  woningcorporatie  Sité  kunnen  worden  toegepast,  te  
weten:  huren  op  maat  waarbij  een  korting  op  de  huur  op  basis  van  inkomen  plaatsvindt,  
opplussen  van  woningen  ten  behoeve  van  levensbestendig  wonen  en  het  vervangen  van  het  
huidige  aselecte  lotingsysteem  door  een  systeem  met  leefstijl  als  criterium;
-‐  om  de  totale  investeringen  te  beperken  kunnen  starters  onderzoeken  of  via  Collectief  
Particulier  Opdrachtgeverschap  (CPO)  gezamenlijk  nieuwbouw  kan  worden  gerealiseerd.  

   Inrichting  openbare  ruimte

Aantal  genoemde  knelputen/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

18 32

   Knelpunten  
Met  betrekking  tot  de  inrichting  van  de  openbare  ruimte  zijn  de  volgende  knelpunten  
genoemd.  De  aanduidingborden  aan  het  begin  van  de  kernen  ogen  te  massief,  terwijl  ook  het  

lichtzuilen  geven  een  verrommelde  indruk.  Er  bestaan  geen  (fysieke)  centrale  dorpspleinen,  
als  centrum  voor  activiteiten,  of  er  zijn  geen  voorzieningen  aan  gekoppeld.  De  planologische  

De  dorpen  hebben  geen  behoefte  aan  concentratie  van  bedrijfsmatige  activiteiten  op  
bedrijfsterreinen,  dit  vergt  speciale  aandacht  voor  inpassing  van  die  activiteiten.  Situering  van  
de  milieuparken  geeft  (verkeer-‐)overlast.  Het  straatmeubilair  (bankjes,  lantaarnpalen)  oogt  
uiterst  sober,  lijkt  gekozen  op  functionaliteit,  weinig  fraai.  De  huidige  activiteiten  rond  het  

inrichting  na  afronding  (wandelgebied  en/of  natuurgebied)  ergens  weerklank  zullen  vinden.  
Tot  slot  is  de  fysieke  afstand  tussen  de  dorpen  niet  bevorderlijk  voor  creëren  van  de  beleving  
van  één  dorp.  

   Doelstellingen
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-‐  een  actief  stimuleringsbeleid  voor  onderhoud  van  particuliere  tuinen  ter  verbetering  van  de  
zichtkwaliteit;
-‐  overdracht  van  openbaar  groen  en  het  onderhoud  daarvan  aan  particulieren  is  gewenst;
-‐  op  de  plek  van  het  huidige  slibdepot  komt  een  natuurterrein  met  wandelvoorzieningen;
-‐  beide  kernen  beschikken  over  een  dorpsplein  dat  kan  fungeren  als  ontmoetingsplek  en  waar  
activiteiten  kunnen  worden  georganiseerd.

   Actiepunten
-‐  de  gemeente  Bronckhorst  kent  geen  beleid  voor  het  stimuleren  van  het  onderhoud  van  
particuliere  tuinen.  Mogelijk  kan  aanmoediging  worden  bereikt  door  aansluiting  bij  bestaande  
particuliere  initiatieven  op  dit  gebied;          
-‐  de  resultaten  van  de  door  de  gemeente  uitgevoerde  inventarisatie  “overhoekjes”  kan  aan  
de  bewoners  inzichtelijk  worden  gemaakt;  
-‐  over  het  creëren  van  een  dorpsplein  worden  met  de  gemeente  Bronckhorst  en  met    
belanghebbende  verenigingen  en  ondernemers  nadere  afspraken  gemaakt.

   Kwaliteit  Groenvoorziening

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

15 17

   Knelpunten  
In  de  kernen  neemt  de  groene  ruimte  af  door  volbouwen  met  woningen  of  dichtstraten  met  
(beton)stenen  of  aanbrengen  van  asfalt.  De  inrichting  (variatie)  van  het  openbaar  groen  is  
te  eenzijdig  en  het  onderhoud  laat  te  wensen  over.  Bepaalde  boomsoorten  (eik)  geven  veel  
overlast.

   Doelstellingen
-‐  de  dorpen  beschikken  over  voldoende  (groene)  ruimte  van  adequate  kwaliteit  om  aan  de  
eisen  op  het  gebied  van  ontspanning  voor  jong,  jeugdig  en  ouder  te  kunnen  voldoen;
-‐  de  ligging  en  inrichting  van  de  groene  ruimte  ondersteunt  het  landelijke,  gemoedelijke  en  
veilige  dorpskarakter.
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   Actiepunten
-‐  het  Groenstructuurplan  van  de  gemeente  Bronckhorst  verdeelt  de  dorpen  in  verschillende  

inrichting  de  wensen  van  de  bewoners  op  de  agenda  te  krijgen.

   Woongenot

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

18 7

   Knelpunten  
Er  zijn  meerdere  zaken  die  een  negatieve  invloed  hebben  op  het  woongenot  van  de  
dorpsbewoners.  Zo  ontstaat  door  het  ontbreken  van  een  goede  discipline  in  het  gebruik  
van  de  hondenuitlaatplaats  c.q.  het  ontbreken  daarvan,  veel  (stank)overlast  in  de  
dorpen.  In  het  buitengebied  treedt  hierdoor  vervuiling  van  landbouwpercelen  op.  Door  
het  ontbreken  van  een  goed  toegeruste  en  gunstig  gesitueerde  plaats  voor  jongeren  in  
de  dorpen  ontstaat  overlast  in  en  bij  de  dorpen,  waaronder  zwerfvuil.  De  capaciteit  van  
de  (glas)afvalcontainers  is  onvoldoende,  deze  worden  niet  regelmatig  genoeg  geleegd  

het  ontbreken  van  vuilnisbakken  bij  parkeerplaatsen.  Zwaar  verkeer  over  de  Rijksweg  
geeft  veel  (geluid)overlast  en  veroorzaakt  trillingen  die  in  de  huizen  merkbaar  zijn.  In  de  
bebouwde  kom,  m.n.  de  Kerkstraat,  veroorzaken  de  verkeersdrempels  overlast.  Omdat  de  
parkeerplaatsen  niet  (goed)  zijn  aangegeven  blijft  de  parkeeroverlast  bestaan.  Het  ontbreken  

controle  op-‐  en  handhaven  van  milieunormen  opgelegd  aan  landbouwbedrijven  veroorzaakt  
(stank)overlast.

   Doelstellingen

ervaren.

   Actiepunten

(afvalinzameling),  Sociaal-‐culturele  Activiteiten  (ontmoetingsmogelijkheden  jongeren)  en  
Verkeersveiligheid  en  Infrastructuur.
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   Landschappelijke  waarden/cultuurhistorie

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

6 1

   Knelpunten  
Vanuit  de  bewoners  aanwezig  op  de  startbijeenkomsten  zijn  met  betrekking  tot  dit  
aandachtsgebied  de  volgende  verbeterpunten  aangevoerd.  Grootschalige  uitbreiding  en  
verstedelijking  zijn  een  bedreiging  voor  het  behouden  van  het  dorpskarakter  (landelijk,  
gemoedelijk,  veilig,  ons  kent  ons).  Zaken  die  de  openheid  van  het  landschap  bedreigen  
moeten  worden  vermeden.  Productie  ten  behoeve  van  de  landbouw  (maïs)  is  een,  zij  het  

gebied  tussen  Rijksweg  en  Oude  IJssel,  staan  door  diverse  activiteiten  onder  druk.  De  
oorspronkelijke  gevarieerdheid  moet  hersteld  worden  door  de  aanleg  van  kolken.  

   Doelstellingen
-‐  het  behouden  en  waar  mogelijk  versterken  van  het  karakter  van  het  landschap  in  en  rond  de  
dorpen.

   Actiepunten
-‐  samen  met  de  Vereniging  voor  Kleine  Kernen  en  Stichting  landschapsbeheer  Gelderland  als  
Drempt  een  eigen  visie  ontwikkelen  op  de  inrichting  van  de  dorpsrand.      



T  W  E  E      K  E  R  N  E  N  ,      É  É  N      D  O  R  P  
10

   Mogelijkheden  wonen  in  het  buitengebied

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

4 0

   Knelpunten
Hoewel  door  de  afname  van  de  agrarische  activiteiten  er  mogelijkheden  ontstaat  voor  wonen  
in  het  buitengebeid  is  dit  om  economische  of  andere  redenen  (geen  woningsplitsing)  niet  
mogelijk.

   Doelstellingen
-‐  door  de  mogelijkheden  (o.a.  subsidie  jonge  gezinnen)  voor  het  zich  vestigen  (dubbele  
bewoning)  in  het  buitengebied  te  verruimen  kunnen  mogelijk  karakteristieke  boerderijen  in  
stand  gehouden  worden  en  blijven  jonge  mensen  binnen  de  gemeenschap.  
-‐  een  goed  afgewogen  beleid  in  deze  is  noodzakelijk  om  verrommeling  van  het  landschap  te  
voorkomen.  

   Actiepunten
-‐  de  (gemeentelijke)  overheidsvoorschriften  op  dit  gebied  geven  meerdere  mogelijkheden.  In  
welke  mate  er  daarbij  sprake  is  van  (een)  belemmering(en)  verdient  nader  onderzoek.  

Uit:  Toekomstvisie  Bronckhorst  2030

…”In  2030  ziet  de  wereld  er  anders  uit  dan  nu.  Onder  invloed  van  de  vergrijzing,  de  
krimp  van  de  bevolking,  een  verdere  individualisering  van  de  maatschappij,  kleinere  
huishoudens  en  nieuwe  woon-‐/werkvormen  maakt  Bronckhorst  voor  2030  keuzes  
om  zich  bewust  verder  te  ontwikkelen  als  Blijvend  Bronckhorst.  Een  gemeente  waa-‐
rin  kernkwaliteiten  als  een  afwisselend  landschap,  rust  en  ruimte,  Naoberschap,  
landbouw,  kleinschaligheid  en  een  woon-‐  en  werkklimaat  waarin  je  je  thuis  voelt  
centraal  staan.”…

ontwikkelingen  van  krimp  en  stabilisatie.  Voor  de  veranderende  woningbehoefte  
wordt  eerder  gedacht  aan  inbreiding  en  vervanging  in  plaats  van  uitbreiding  om  
de  landschappelijke  kwaliteiten  niet  aan  te  tasten  en  de  duurzaamheid  van  de  
kernen  ook  voor  de  langere  termijn  vast  te  houden  en  te  versterken.  Daarbij  zijn  
levensloopbestendige  woningen  het  uitgangspunt.  Bronckhorst  ziet  kansen  voor  
nieuwe  bedrijvigheid  in  de  vorm  van  nieuwe  woonvormen  als  zorghotels  en  zorg-‐
boerderijen.
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   Voorzieningen,  Onderwijs  en  Welzijn

   Resultaten  startbijeenkomsten
Cluster Aantal  genoemde  knelpunten/  

wensen
Aantal  toegekende  punten

Onderwijs 30 77
Multifunctionele  Accommodatie 15 31
Supermarkt 17 16
Zwembad 4 13
Pinautomaat 7 12
Gemeenteloket 9 7
Afvalinzameling 2 6
Speeltuin 9 4
Identiteit 2 2
Bibliotheek* 4 1
Totaal 99 169

*niet  volledig  uitgewerkt  in  verband  met  lage  prioriteit

   Onderwijs

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

30 77

   Huidige  situatie
Het  dorp  Drempt  telt  in  totaal  ongeveer  1800  inwoners,  1300  in  Voor-‐Drempt  en  500  in  
Achter-‐Drempt.  Beide  kernen  hebben  een  school.  Van  oudsher  is  de  school  in
Achter-‐Drempt  een  rooms-‐katholieke  school,  de  basisschool  St.  Willibrordus.  De  basisschool  
in  Voor-‐Drempt  is  een  openbare  school,  de  Gildeschool.  Het  bedieningsgebied  van  de  
basisschool  in  Achter-‐Drempt  reikt  verder  dan  alleen  de  kern  van  het  dorp.  Ook  de  inwoners  
van  het  buitengebied  ten  zuidwesten  van  het  dorp,  wat  formeel  tot  de  gemeente  Doesburg  
behoort  en  de  inwoners  van  het  buitengebied  ten  noorden  en  oosten  van  het  dorp,  grenzend  
aan  Toldijk,  zijn  betrokken  bij  Achter-‐Drempt.  
Begin  2009  kende  de  Gildeschool  ongeveer  125  leerlingen.  De  prognoses  geven  aan  
dat  de  Gildeschool  een  leerlingenaantal  zal  hebben  van  ongeveer  120  leerlingen.  De  
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Willibrordusschool  kende  begin  2009  een  leerlingenaantal  van  90.  Daar  is  de  verwachting  dat  
dit  de  komende  jaren  iets  terug  zal  lopen.  Beide  scholen  worden  sinds  dit  schooljaar  bestuurd  
door  dezelfde  directeur  en  vallen  bovendien  onder  hetzelfde  bestuur,  Stichting  IJsselgraaf  in  
Doetinchem.
Op  dit  moment  is  er  dus  in  beide  kernen  een  school.  Deze  scholen  zijn  erg  bepalend  voor  het  
karakter  van  de  kern.  Een  school  trekt  immers  mensen  aan  die  er  om  die  reden  gaan  wonen.
In  de  zomer  van  2009  heeft  de  school  in  samenwerking  met  de  dorpsraad  en  de  gemeente  
aan  de  inwoners  tijdens  een  informatiebijeenkomst  bekend  gemaakt  dat  er  wordt  onderzocht  
of  in  de  nabije  toekomst  een  multifunctionele  accommodatie  haalbaar  is.  Dit  zogenaamde  
haalbaarheidsonderzoek  betekent  dat  er  wordt  bekeken  of  er  mogelijkheden  zijn  voor  
een  school  in  combinatie  met  een  kinderopvang  en  een  dorpshuis.  Daarnaast  onderzoekt  
Stichting  Ijsselgraaf  of  de  beide  scholen  kunnen  fuseren.  Tijdens  de  informatiebijeenkomst    
waarop  deze  intentie  is  uitgesproken,  bleek  dat  de  meningen  van  de  inwoners  behoorlijk  
verdeeld  zijn.  Ook  op  de  bijeenkomsten  van  de  dorpsraad  waren  er  veel  maar  uiteenlopende  
reacties  met  betrekking  tot  dit  onderwerp.  Deze  reacties  zetten  we  hieronder  in  de  vorm  van  
twee  scenario’s  uiteen,  waarbij  het  doel  voor  beide  scenario’s  gelijk  is:  
Kwalitatief  goed  onderwijs  moet  worden  gewaarborgd  waarbij  rekening  moet  worden  

Scenario  1:  
Er  komt  1  school  waarbij  de  kwaliteit  van  het  onderwijs  voorop  staat.  
De  mening  van  de  inwoners  is  dat  deze  op  een  centraal  punt  tussen  de  dorpen  moet  komen.  
Op  die  manier  wordt  de  verkeersdrukte  in  de  dorpen  ook  minder.  Men  hecht  grote  waarde  
aan  ‘gelijke’  behandeling  van  de  dorpen.
Het  samengaan  van  de  scholen  zal  ook  de  samenhang  tussen  de  dorpen  verstevigen.

   Actiepunten

creëren  voor  kinderen  die  
van  het  ene  naar  het  andere  
dorp  moeten;  
-‐  school  moet  binding  
houden  met  de  rooms-‐
katholieke  kerk  in  Achter-‐
Drempt;

beide  kernen.
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Scenario  2:  
De  twee  scholen  blijven  afzonderlijk  bestaan.  

   Multifunctionele  accommodatie

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

15 31

   Huidige  situatie
Het  dorp  Drempt  telt  in  totaal  ongeveer  1800  inwoners,  1300  in  Voor-‐Drempt  en  500  in  
Achter-‐Drempt.  In  Voor-‐Drempt  bestaat  sinds  begin  jaren  ’70  al  een  gemeenschapscentrum,  
het  dorpshuis.  Het  dorpshuis  wordt  gebruikt  voor  samenkomsten,  vergaderingen  en  
repetities  van  verenigingen.  Het  gebouw  is  sterk  verouderd  en  voldoet  niet  meer  aan  de  

In  Achter-‐Drempt  kwamen  de  verenigingen  in  het  verleden  vaak  bijeen  in  de  plaatselijke  
horecagelegenheid.  Sinds  de  laatste  jaren  is  men  wegens  een  bestemmingswijziging  hier  
echter  uitgeweken  naar  het  dorpshuis  in  Voor-‐Drempt.  De  inwoners  van  Achter-‐Drempt  
hebben  hierdoor  het  gevoel  dat  ze  minder  gelegenheid  hebben  om  samen  te  komen.
In  de  zomer  van  2009  heeft  de  school,  tijdens  een  informatiebijeenkomst  in  samenwerking  
met  de  dorpsraad  en  de  gemeente,  aan  de  inwoners  bekend  gemaakt  dat  er  wordt  
onderzocht  of  in  de  nabije  toekomst  een  multifunctionele  accommodatie  haalbaar  is.  Dit  
zogenaamde  haalbaarheidsonderzoek  houdt  in  dat  er  wordt  gekeken  of  er  mogelijkheden  zijn  
voor  een  school  in  combinatie  met  een  kinderopvang  en  een  dorpshuis.  Dat  zou  betekenen  
dat  het  huidige  dorpshuis  in  de  nieuwe  accommodatie  wordt  ondergebracht.  Ook  hierbij  
speelt  de  emotie  van  inwoners  sterk  mee  als  het  gaat  om  de  locatie  van  een  nieuw  gebouw.  
In  Achter-‐Drempt  krijgt  de  voetbalvereniging  een  nieuw  onderkomen  in  de  vorm  van  een  
kantine  waarbij  ook  daar  wordt  gesproken  over  een  multifunctionele  accommodatie.  
Hierover  is  echter  nog  niets  duidelijk.
Hoewel  er  dus  nog  helemaal  niets  zeker  is,  stelt  men  uiteraard  wel  een  aantal  voorwaarden  
als  er  een  keuze  wordt  gemaakt:

1)  De  multifunctionele  accommodatie  in  Achter-‐Drempt  moet  gecombineerd  worden  met  
de    sportkantine,  de  school,  de  buitenschoolse  opvang  en  verenigingen  in  het  dorp,  allemaal  
samen  in  één  ruimte.
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2)  Men  pleit  voor  een  nieuw  dorpshuis  in  Voor-‐Drempt  dat  eventueel  gecombineerd  kan  
worden  met  de  school,  een  soort  Kultuurhus.

   Doelstellingen

   Actiepunten
-‐  onderzoek  naar  mogelijkheden  voor  multifunctionele  accommodatie  in  Voor-‐  en  Achter-‐
Drempt.

   Supermarkt

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

17 16

   Huidige  situatie
Voor  de  dagelijkse  boodschappen  zijn  de  Dremptenaren  aangewezen  op  de  supermarkt  in  
Steenderen,  Hummelo  of  Doesburg.  In  Drempt  rijdt  wel  twee  keer  per  week  een  SRV-‐wagen  
rond,  maar  er  is  geen  supermarkt,  kruidenier  of  markt.  
Een  supermarkt  is  een  commerciële  instelling.  Supermarktketens  kijken  naar  de  
omzetmogelijkheden  en  deze  zullen  in  Drempt  te  laag  zijn,  gezien  het  omzetgebied  en  de  
reeds  aanwezige  supermarkten  in  de  buurt.  Een  marktkoopman  zal  op  dezelfde  manier  
beoordelen  of  Drempt  een  rendabele  plek  is  om  zijn  kraam  op  te  zetten  en  zal  dan  tot  
dezelfde  conclusie  als  de  supermarkteigenaar  komen.  De  sober  aangeklede  parkeerplaats  
in  Achter-‐Drempt  zou  volgens  de  inwoners  kunnen  fungeren  als  mogelijke  plek  voor  een  
weekmarkt.

   Knelpunten
Er  is  binnen  het  dorp  geen  dagelijkse  voorziening  om  de  boodschappen  te  doen.

   Doelstellingen
-‐  de  bewoners  willen  binnen  het  dorp  een  mogelijkheid  om  hun  dagelijkse  boodschappen  te  

   Actiepunten
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-‐  gemeente  vragen  of  de  parkeerplaats  in  Achter-‐Drempt  kan  worden  voorzien  van  bankjes  en  

-‐  contact  zoeken  met  marktkooplieden  en  vragen  of  men  als  proef  in  Drempt  wil  komen  
staan.

   Behoud  openluchtzwembad

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

4 13

   Huidige  situatie
De  gemeente  Bronckhorst  heeft  drie  eigen  openluchtzwembaden,  het  Elderink  in  Hengelo,  

er  zwembaden  in  Vorden  en  Zelhem.  Het  bad  in  Zelhem  is  als  enige  overdekt  en  het
hele  jaar  open.  De  drie  gemeentelijke  openluchtzwembaden  hebben  een  kleuterbad,  ondiep  
en  diep  bad  en  liggen  in  een  groene  omgeving.  Daarnaast  kunnen  de  inwoners  in  en  rond  
Drempt  ook  recreëren  in  het  natuurwater  van  de  Oude  IJssel  en  in  Doesburg  (IJsselstrand  en  
het  tropische  zwembad  Den  Helder).  Tenslotte  is  er  ook  een  openluchtzwembad  in  Wehl.
Op  grond  van  het  accommodatiebeleid  heeft  de  gemeenteraad  besloten  om  het  beheer  en  

aanbesteding  is  echter  uitgesteld  omdat  de  stichting  Zonnewater  graag  haar  accommodatie  
te  Hoog-‐Keppel  wil  uitbreiden  en  dit  zou  gecombineerd  kunnen  worden  met  het  Hessenbad.  
Op  dit  moment  wordt  een  nader  advies  uitgewerkt  over  wat  voor  de  gemeente  de  
voorwaarden  zijn  om  hier  aan  mee  kan  werken.  Uitsluitsel  hierover  wordt  eind  2010  verwacht.  
Na  de  verkiezingen  is  er  echter  een  nieuwe  gemeenteraad  gevormd,  die  zich  opnieuw  over  dit  
onderwerp  moet  buigen.

   Knelpunten
Vanwege  het  relatief  hoge  aantal  zwembaden  binnen  de  gemeente  Bronckhorst,  leeft  de  
angst  onder  de  inwoners  dat  mogelijk  het  zwembad  in  Hoog-‐Keppel  moet  sluiten  en  kinderen  

   Doelstellingen

naar  toe  kunnen  gaan.
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   Actiepunten
-‐  navragen  bij  de  gemeente  Bronckhorst  naar  concrete  plannen  rondom  de  zwembaden.

   Pinautomaat

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

7 12

   Huidige  situatie
In  Drempt  is  geen  bank  aanwezig  en  er  is  geen  winkel  of  voorziening  waar  geld  opgenomen  
kan  worden.  Om  te  kunnen  pinnen  is  men  aangewezen  op  de  pinautomaten  in  Steenderen,  
Hummelo  of  Doesburg.  

   Knelpunten
Er  is  in  het  dorp  geen  mogelijkheid  om  contant  geld  op  te  nemen.

   Doelstellingen
-‐  een  veilige  mogelijkheid  tot  pinnen  in  het  dorp.

   Actiepunten
-‐  behoefteonderzoek  naar  pinautomaat;
-‐  overleg  met  banken  over  mogelijkheid  voor  pinautomaat;

te  nemen  of  in  de  multifunctionele  accommodatie;
-‐  overleggen  met  dorpsbelangenorganisatie  Wichmond-‐Vierakker  om  te  horen  hoe  zij  een  
pinvoorziening  hebben  gerealiseerd;
-‐  dit  is  ook  een  wens  in  de  omliggende  kernen.  Daarom  wordt  dit  meegenomen  in  het  overleg  
met  Hummelo  en  Keppel.
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   Gemeentelijke  voorzieningen  en  dienstverlening

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

9 7

   Huidige  situatie
Het  gemeentehuis  van  de  gemeente  Bronckhorst  staat  in  Hengelo  en  dat  is  op  ongeveer  14  
kilometer  van  Drempt.  De  gemeenteraad  heeft  in  het  verleden  besloten  dat  alle  gemeente-‐
lijke  administratieve  werkzaamheden  centraal  worden  verricht  vanuit  Hengelo.  De  uitgifte  

gemeentelijke  zaken  is  men  daarom  aangewezen  op  Hengelo.

   Knelpunten
Het  gemeentehuis  is  met  het  openbaar  vervoer  slecht  te  bereiken.  De  inwoners  vinden  dat  
Drempt  als  kleine  kern  weinig  gemeentelijke  aandacht  krijgt.

   Doelstellingen
-‐  een  gemeentelijk  loket  voor  eenvoudige  burgerzaken  in  de  nabije  omgeving  van  Drempt.

   Actiepunten

Dit  is  ook  een  wens  in  de  omliggende  kernen.  Daarom  wordt  dit  in  het  overleg  met  Hummelo  
en  Keppel  meegenomen.
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   Gescheiden  afval  inzamelen  op  één  punt

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

2 6

   Huidige  situatie
In  beide  dorpen  zijn  containers  aanwezig  om  gescheiden  afval  in  te  zamelen.  
In  Achter-‐Drempt  is  dit  bij  de  kerk  en  in  Voor-‐Drempt  aan  de  Dreef.  De  containers  bieden  
de  mogelijkheid  tot  het  inzamelen  van  glas,  plastic  en  verpakkingen.  Daarnaast  wordt  
maandelijks  het  oud  papier  opgehaald  door  de  gemeente  in  samenwerking  met  de  scholen.
In  2010  wordt  het  afvalbeleid  en  het  ingevoerde  volumesysteem  geëvalueerd  binnen  de  
gemeente.  Daarbij  wordt  gekeken  naar  de  milieudoelstelling,  de  kosten  en  het  serviceniveau.  
Ook  de  inzameling  van  de  kunststofverpakkingen  wordt  daarbij  getrokken.  Mogelijk  dat  op  
basis  van  deze  evaluatie  er  nog  aanpassingen  worden  voorgesteld.
Daarnaast  wordt  in  het  kader  van  Afval  2030  (afval  =  grondstof)  ook  onderzocht  of  er  nog  
meer  afvalstromen  uit  het  restafval  gehaald  kunnen  worden,  zoals  bijvoorbeeld  blik.  Dit  
wordt  in  samenwerking  met  Berkel  Milieu/Circulus  en  de  deelnemende  gemeenten  opgepakt.

   Knelpunten
Het  inzamelen  van  het  afval  in  Voor-‐Drempt  levert  vaak  problemen  op.  De  containers  zitten  
vaak  te  vol  waardoor  bewoners  genoodzaakt  zijn  het  afval  naast  de  containers  neer  te  zetten.  

   Doelstellingen
-‐  het  zorgen  voor  voldoende  capaciteit  van  de  afvalcontainers.

   Actiepunten
-‐

   Speeltuin

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

9 4
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Huidige  situatie
De  speeltuin  in  Voor-‐Drempt  is  gevestigd  aan  de  Braambergseweg.  Het  is  een  openbaar  
terrein,  vrij  toegankelijk  en  zonder  toezicht.  Op  dit  moment  is  er  vandalisme  in  de  speeltuin  
en  is  het  een  hangplek  voor  jongeren.  Voorheen  is  de  speeltuin  in  handen  geweest  van  
speeltuinvereniging  De  Braamberg.  
De  gemeente  heeft  destijds  met  het  bestuur  van  de  Speeltuinvereniging  afspraken  gemaakt.  
Dit  zijn  afspraken  die  voor  alle  openbare  speelplekken  gelden,  namelijk  vrije  toegang,  geen  
afsluitbaar  hekwerk  en  geen  entree.  De  gemeente  zorgt  voor  het  onderhoud  en  de  inspectie  
van  de  speeltoestellen.
De  Speeltuinvereniging  De  Braamberg  is  opgeheven.  Er  is  inmiddels  een  Jeugdvereniging  
Drempt,  maar  deze  heeft  geen  enkele  verbintenis  met  de  speeltuin.  De  Jeugdvereniging  
Drempt  organiseert  maandelijks  activiteiten  voor  de  Dremptse  jeugd  in  de  leeftijd  van  4  tot  12  
jaar.  

   Knelpunten
Door  de  huidige  situatie  is  de  speeltuin  geen  veilige  plek  meer  voor  de  kinderen.

   Doelstellingen
-‐  de  speeltuin  moet  weer  een  veilige  speelplek  worden  voor  kinderen.

   Actiepunten
-‐  zorgen  voor  een  omheining  van  de  speeltuin  (dit  is  inmiddels  gerealiseerd);
-‐  voor  jongeren  een  andere  legale  hangplek  ontwikkelen;
-‐  overleggen  met  ouders/kinderen  om  samen  de  verantwoordelijkheid  te  nemen  voor  een  
veilige  openbare  speelplek.
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Promotie  en  Identiteit  Drempt

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

2 2

   Huidige  situatie
Op  dit  moment  is  er  geen  lokaal  informatieblad  binnen  Drempt.  In  de  gemeente  Bronckhorst  
wordt  wel  de  wekelijkse  informatiekrant  Contact  huis  aan  huis  verspreid.  Daarin  staan  ook  
nieuwsberichten  over  Drempt  en  omgeving.  In  de  voormalige  gemeente  Hummelo  en  Keppel  
werd  voorheen  een  eigen  nieuwsblad  uitgebracht,  genaamd  De  Hessenkoerier.  Kort  na  de  

Inmiddels  zijn  er  in  het  dorp  op  initiatief  van  de  Dorpsraad  informatieportalen  geplaatst  met  
daarop  nieuws  over  activiteiten  in  de  kernen.
Onderzoek  onder  lezers  van  de  Hessenkoerier  heeft  begin  2009  aangetoond  dat  een  

informatievoorziening.  Sinds  begin  2010  is  het  Toeristisch  Platform  Drempt,  Hummelo  en  
Keppel  opgericht,  een  samenwerkingsverband  van  ondernemers  en  VVV.  Dit  Toeristisch  
Platform  brengt  weke-‐
lijks  een  eigen  activiteiten-‐  en  evenementenagenda  uit  in  het  
huis-‐aan-‐huisblad  Contact  met  als  doel  diverse  activiteiten  beter  onder  de  aandacht  te  
brengen  en  een  zo  compleet  mogelijk  beeld  te  geven  van  het  aanbod  in  de  eigen  kernen.  
Daarnaast  zet  het  Toeristisch  Platform  zich  in  om  één  gezamenlijke  editie  van  Contact  te  
realiseren  voor  Drempt,  Hummelo  en  Keppel.

   Knelpunten
Er  is  op  dit  moment  geen  lokale  informatievoorziening  binnen  Drempt.

   Doelstellingen
-‐  de  inwoners  van  Drempt  willen  graag  hun  eigen  identiteit  terug  zien  in  lokale  
informatievoorziening.

   Actiepunten
-‐  lokale  informatievoorziening  (verder)  stimuleren.
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Bibliotheek  

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

4 1

   Huidige  situatie
De  openbare  bibliotheek  West-‐Achterhoek,  waarbij  de  gemeente  Bronckhorst  is  aangesloten,  
heeft  in  Drempt  geen  vestiging.  Het  beleid  is  dat  in  kernen  boven  2000  inwoners  plaats  is  
voor  een  vaste  vestiging  van  een  bibliotheek.  Bij  een  inwonertal  tussen  de  500  en  2000,  zoals  
Drempt,  komt  er  een  bibliobus.  Er  is  een  halte  bij  beide  basisscholen  waar  de  bus  elke  dinsdag  
stopt.  Alle  inwoners  kunnen  hier  gebruik  van  maken.  
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   Sociaal-‐culturele  Activiteiten

Resultaten  startbijeenkomsten

Cluster Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

Ontmoetingsmogelijkheden  voor  
jongeren

17 33

Activiteiten  voor  jongeren 17 33
Feesten  en  evenementen 10 15
Speelvoorzieningen  en  
trapveldjes

8 14

Kunst  en  cultuur 3 8
Verenigingen 7 4
Sport  en  recreatie* 2 0
Doesburg  Noord-‐Oost* 3 0
Totaal 67 107
*  Niet  uitgewerkt  in  verband  met  lage  prioriteit

  

   Ontmoetingsmogelijkheden  voor  jongeren

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

17 33

   Huidige  situatie
In  Drempt  zijn  geen  ontmoetingsruimtes  speciaal  voor  jongeren.  Voor  de  “jongere  jeugd”  
wordt  af  en  toe  een  disco  georganiseerd  in  Het  Dorpshuis.  Veel  jongeren  trekken  naar  
andere  dorpen  en  steden  om  daar  elkaar  te  ontmoeten.  Een  beperkt  aantal  jongeren  
gebruikt  nu  plaatsen  als  hangplek,  die  daarvoor  niet  geschikt  zijn  en  waardoor  zij  soms  
overlast  veroorzaken  bij  buurtbewoners,  zoals  in  de  speeltuin(tjes)  en  in  de  omgeving  van  
de  Gildeschool  en  Het  Dorpshuis.  Op  enkele  plaatsen  zijn  maatregelen  genomen  door  het  
plaatsen  van  hekken,  waardoor  de  overlast  voor  omwonenden  is  verminderd.  De  gemeente  
accepteert  dat  jongeren  hangen,  maar  faciliteert  het  niet.  De  gemeente  is  opdrachtgever  
van  Jekk  (Jongeren  en  Kleine  Kriminaliteit)  en  jongerenwerk  en  sportbuurtwerk,  maar  speelt  
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zelf  geen  actieve  rol.  De  gemeente  stimuleert  op  verzoek  het  organiseren  van  activiteiten  
door  of  voor  jongeren.  Uitgangspunt  daarbij  is  dat  gebruik  gemaakt  wordt  van  bestaande  
accommodaties.  Om  tot  een  plan  van  aanpak  te  komen  kan  de  instelling  Carion  een  
coördinerende  rol  spelen.  Binnen  de  gemeente  Bronckhorst  is  een  jongerenwerker  actief,  die  
zich  echter  meer  richt  op  de  grotere  kernen.  Wel  heeft  hij  zicht  op  en  contacten  met  jeugd  

groep  maakt  gebruik  van  een  aantal  bij  hem  bekende  hangplekken.  In  samenspraak  met  hen  
en  de  gemeente  probeert  hij  een  of  twee  nieuwe  hangplekken  te  realiseren.  Er  is  behoefte  
aan  ontmoetingsruimtes  voor  jongeren:
-‐  een  hangplek  buiten;
-‐  een  jeugdhonk  binnen;
-‐  een  geluidgeïsoleerde  discoruimte.
Een  jeugdhonk  en  een  discoruimte  kunnen  mogelijk  gecombineerd  worden.

   Doelstellingen
-‐  jongeren  een  plek  geven  om  elkaar  te  ontmoeten  en  activiteiten  te  ondernemen;
-‐  voorkomen  van  overlast  door  hangen  op  minder  gewenste  plekken.

   Actiepunten
-‐  doelgroep  benoemen/omschrijven;
-‐  in  overleg  met  de  jongeren  een  plek  zoeken  voor  een  hangplek  met  faciliteiten;
-‐  deze  hangplek  vervolgens  bouwen  en  inrichten,  waarbij  bij  beide  punten  gebruik  gemaakt  
kan  worden  van  het  voorwerk  van  de  jongerenwerker;
-‐  in  het  ontwerp  van  een  nieuw  multifunctionele  accommodatie  een  ruimte  voor  een  
jeugdhonk  meenemen,  waar  ook  muziek  gemaakt  of  gespeeld  kan  worden.

   Activiteiten  voor  jongeren

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

17 33

   Huidige  situatie

op  jongeren  gericht  zijn.  Jongeren  moeten  voor  activiteiten  voor  hen  uitwijken  naar  andere  
dorpen  en  steden.  Voorbeelden  hiervan  zijn  Toldijk  met  Flophouse  en  de  grote  steden  zoals  
Doetinchem  en  Arnhem.  Zie  verder  de  opmerkingen  onder  1)  Ontmoetingsmogelijkheden  
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voor  jongeren  /  Huidige  situatie.

   Doelstelling
-‐  de  wens  (van  voornamelijk  volwassenen)  is  om  meer  activiteiten  voor  jongeren  in  Drempt  
te  hebben  en  dus  is  de  doelstelling  het  ontplooien  van  activiteiten  voor  jongeren,  of  de  
mogelijkheid  hiervoor  bieden.

   Actiepunten
-‐  behoefteonderzoek  onder  jongeren,  hetgeen  door  eigen  initiatief  van  bv.  een  
dorpsbelangenorganisatie  of  vanuit  de  jongeren  geïnitieerd  moet  worden.  Ook  hier  kan  de  
huidige  jongerenwerker  inzicht  geven  in  de  behoeftes  en  ook  in  de  leeftijdsopbouw  van  de  in  
Drempt  wonende  jongeren.

   Feesten  en  evenementen

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

10 15

Op  de  Startbijeenkomsten  zijn  de  volgende  evenementen  genoemd:
-‐  Koninginnedag
-‐  Kermis
-‐  Intocht  Sinterklaas
-‐  Oudejaarsfeest
Buiten  bovengenoemde  activiteiten  vinden  er,  zowel  in  Voor-‐  als  in  Achter-‐Drempt,  nog  tal  
van  activiteiten  plaats,  veelal  georganiseerd  door  particulieren,  comités  of  door  de  plaatse-‐
lijke  verenigingen.

   Huidige  situatie  Koninginnedag
Zoals  de  Kermis  zich  voornamelijk  voltrekt  in  Achter-‐Drempt,  geldt  voor  Koninginnedag  dat  
de  festiviteiten  zich  voornamelijk  afspelen  in  Voor-‐Drempt.  Een  deel  van  de  kosten  worden  
gedekt  door  vrije  giften  van  de  inwoners,  die  hiervoor  door  de  Oranjecommissieleden  
huis-‐aan-‐huis  worden  benaderd,  en  voor  een  deel  door  sponsoren.  De  leden  van  de  
Oranjecommissie  organiseren  die  dag  de  plechtige  opening  door  het  hijsen  van  de  driekleur  
onder  het  spelen  van  het  Wilhelmus  door  de  plaatselijke  muziekvereniging  “Olden-‐Keppel”,  

worden  bekroond  met  een  prijs.  Verder  worden  er  diverse  spelen  georganiseerd  voor  jong  en  
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oud.  De  deelname  hieraan  –door  ouderen-‐  is  niet  optimaal.  Jaarlijks  probeert  de  commissie  
dit  te  stimuleren  met  andere  spelen  of  het  uitproberen  van  nieuwe  ideeën.  Alles  speelt  
zich  af  in  en  rond  het  Dorpshuis  en  er  is  altijd  een  gezellige  sfeer.  Op  de  Startbijeenkomst  
werd  de  wens  geuit  dat  de  dag  op  zich  moet  blijven  bestaan  en  mogelijk  met  subsidie  van  
gemeentewege  kan  worden  ondersteund.

   Doelstellingen  Koninginnedag
-‐  voorkomen  dat  dit  evenement  opgedeeld  wordt  in  tweeën,  verdeeld  over  twee  dorpskernen  
en  dat  vervolgens  door  gebrek  aan  vrijwilligers  het  feest  niet  langer  voortgezet  wordt;
-‐  Koninginnedag  moet  gezamenlijk  gevierd  blijven  worden,  zo  mogelijk  met  subsidie  van  de  
gemeente.

   Actiepunten  Koninginnedag
-‐  daar  waar  mogelijk  stimuleren  dat  de  huidige  situatie  gehandhaafd  blijft.  De  
Oranjecommissie  kan  ieder  jaar  voor  de  maand  mei  bij  de  gemeente  subsidie  aanvragen  voor  
deze  festiviteit  en  de  gemeente  kan  dan  een  bedrag  per  leerling  subsidiëren.

   Huidige  situatie  Kermis
Elk  jaar  in  september  wordt  een  kermis  in  Drempt  gezamenlijk  gehouden  in  Achter-‐Drempt.  
Er  wordt  een  feesttent  geplaatst  op  een,  inmiddels,  verhard  terrein  aan  de  Zomerweg,  
waarbij  dit  laatste  als  een  grote  verbetering  wordt  gezien.  Door  de  plaatselijke  caféhouder  
worden  eet-‐  en  drankkiosken  ingericht  en  er  is  live  muziek.  Er  is  een  beperkt  aanbod  van  
kermisattracties.  Op  het  schoolplein  worden  kinderspelen  georganiseerd  en  er  vindt  een  
praalwagenoptocht  plaats.  Deze  trekt  zowel  door  Voor-‐  als  door  Achter-‐Drempt.  

   Doelstellingen  Kermis
-‐  voorkomen  dat  dit  evenement  opgedeeld  wordt  in  tweeën,  verdeeld  over  twee  dorpskernen  
en  dat  vervolgens  door  gebrek  aan  vrijwilligers  het  feest  niet  zal  worden  voortgezet;
-‐  handhaven  van  één  gezamenlijke  kermis  in  Achter-‐Drempt  ook  om  de  gemeenschappe-‐
lijkheid  van  de  dorpen  te  benadrukken.

   Actiepunten  Kermis
-‐  waar  mogelijk  stimuleren  dat  de  huidige  situatie  gehandhaafd  blijft.

   Huidige  situatie  Intocht  Sinterklaas
De  Sinterklaasintocht  vindt  plaats  in  het  naburige  dorp  Laag-‐Keppel.  Bij  de  ophaalbrug
bestaat  de  mogelijkheid  dat  de  goedheiligman  met  een  boot  kan  arriveren.  Van  oudsher  
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wordt  dit  evenement  georganiseerd  voor  de  inwoners  van  de  voormalige  gemeente  
Hummelo  en  Keppel.  Afwisselend  zorgen  “Olden-‐Keppel”  en  “De  Eendracht”  voor  de  
muzikale  omlijsting.  Na  aankomst  kan  gebruik  gemaakt  worden  van  de  entourage  bij  Kasteel  
Laag-‐Keppel  voor  de  verdere  viering.  Er  zijn  geen  aanwijzingen  dat  hierin  verandering  gaat  
komen.  De  organisatie  beschikt  met  de  aankomstplaats  alsook  met  de  omgeving  van  het  
kasteel  over  een  unieke  locatie  voor  dit  geheel.  Er  zijn  geen  aanwijzigen  om  aan  te  nemen  dat  
hier  een  eind  aan  komt.

   Doelstellingen  Intocht  Sinterklaas
-‐  voorkomen  dat  dit  evenement  opgedeeld  wordt  in  tweeën,  verdeeld  over  meerdere  
dorpskernen  en  dat  vervolgens  door  gebrek  aan  vrijwilligers  het  feest  niet  wordt  voortgezet;
-‐  bovendien  is  hier  sprake  van  een  unieke  locatie  voor  deze  activiteit  die  behouden  moet  
blijven;
-‐  handhaving  van  deze  aankomstplaats  en  de  huidige  entourage.

   Actiepunten  Intocht  Sinterklaas
-‐  elk  jaar  voor  deze  activiteit  op  tijd  subsidie  aanvragen,  voor  de  maand  mei  van  hetzelfde  jaar  
en  daar  waar  nodig  stimuleren  dat  het  een  gezamenlijke  activiteit  blijft  voor  de  kernen  van  de  
voormalige  gemeente  Hummelo  en  Keppel.

   Huidige  situatie  Oudejaarsfeest  
In  Voor-‐  en  Achter-‐Drempt  vindt  geen  gezamenlijk  georiënteerde  Oudejaarsviering  plaats.  Nu  
vieren  de  inwoners  Oud  op  Nieuw  plaatselijk,  veelal  met  de  buren  of  met  kennissen  bij  een  
van  hen  thuis;  men  ontmoet  elkaar  op  straat  of  maakt  voor  een  later  tijdstip  een  afspraak  
om  “het  nieuwe  jaar  nat  te  maken”  of  “een  borrel  te  drinken  op  het  nieuwe  jaar”.  Sommigen  
maken  ’s  nachts  een  ronde  langs  vrienden  en  kennissen  in  het  dorp.  Er  is  geen  sprake  van  
bovenmatige  overlast  voor  de  inwoners.  In  Achter-‐Drempt  is  het  plaatselijke  café  voor  deze  
gelegenheid  open.

   Doelstellingen  Oudejaarsfeest
-‐  vanuit  Achter-‐Drempt  komt  de  wens  om  het  Oudejaarsfeest  gezamenlijk  te  vieren  om  de  
binding  en  de  gezelligheid  te  vergroten  en  eventuele  overlast  te  verminderen;
-‐  bekendheid  geven  aan  de  mogelijkheid  dat  in  Achter-‐Drempt  gezamenlijk  de  
Oudejaarsviering  door  de  Dremptenaren  gevierd  kan  worden.

   Actiepunten  Oudejaarsfeest
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-‐  bedacht  dient  te  worden  dat  bij  concentratie  van  feestelijkheden,  dit  eveneens  
geluidsoverlast  en  andere  vormen  van  overlast  teweeg  kan  brengen.

   Speelvoorzieningen  en  trapveldjes

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

8 14

   Huidige  situatie
In  Voor-‐Drempt  ligt  aan  de  Binnenweg  een  trapveldje,  met  gedeeltelijke  asfaltverharding.  Het  
asfaltgedeelte  wordt  ‘s  winters  gebruikt  als  ijsbaantje  voor  de  allerkleinsten  (zie  foto).

speelvoorzieningen.  In  Voor-‐Drempt  aan  de  Gildeweg  (voormalige  speeltuin)  en  aan  de  
Biermanshof.  In  Achter-‐Drempt  aan  de  Kruijsakker.

   Knelpunten
De  vrees  bestaat  dat  de  bestaande  speelvoorzieningen  door  gebrek  aan  toezicht  verloederen  
en  als  gevolg  daarvan  mogelijk  worden  opgeheven.

   Doelstellingen
-‐  het  aantal  en  de  variatie  in  speelvoorzieningen  voor  de  categorie  jeugd  van  10  tot  14  jaar  
uitbreiden;
-‐  de  bestaande  speelvoorzieningen  voor  de  verschillende  leeftijdsgroepen  behouden  en  zo  
mogelijk  uitbreiden.  Voorwaarde  hiervoor  is  een  beter  beheer.

   Actiepunten
-‐  hierover  met  de  gemeente  Bronckhorst  en  de  nog  bestaande  jeugdvereniging  (voorheen:  
speeltuinvereniging)  bindende  afspraken  maken.
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   Kunst  en  cultuur

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

3 8

Op  de  startbijeenkomsten  werden  drie  onderwerpen  aangegeven:  
-‐  Evenementen  (kunst  en  cultuur)  
-‐  Subsidie  muziek  
-‐  Muziekles

   Huidige  situatie  Evenementen  (kunst  en  cultuur)
Op  gebied  van  Kunst  en  Cultuur  is  het  aanbod  voor  de  inwoners  beperkt,  de  uitvoeringen  
van  lokale  muziek-‐,  dans-‐,  zang-‐  en  toneelverenigingen  even  buiten  beschouwing  gelaten.  

(mandalatekenen)  en  organiseert  de  “Kunstbus”  om  elders  voorstellingen  te  bezoeken.  Het  
standpunt  van  de  gemeente  is  dat  zij  het  initiatief  bij  de  inwoners  laat,  maar  waar  mogelijk    
wel  stimuleert  en  faciliteert.

   Doelstellingen  Evenementen  (kunst  en  cultuur)
-‐  minimaal  handhaven  van  de  huidige  omstandigheden  en  stimuleren  van  nieuwe  initiatieven  
door  belanghebbenden.  

   Actiepunten  Evenementen  (kunst  en  cultuur)
-‐  initiatief  ligt  bij  betrokkenen  of  plaatselijke  comités.

   Huidige  situatie  Subsidie  muziek
De  muziekvereniging  in  Drempt  (evenals  de  overige  muziekverenigingen  in  de  gemeente  
Bronckhorst)  ontvangt  subsidie  van  de  gemeente  Bronckhorst.  Deze  subsidie  is  gebaseerd  
op  het  totaal  aan  destijds  uitgekeerde  subsidies  aan  muziekverenigingen  van  de  “oude“  
gemeenten  binnen  Bronckhorst,  gedeeld  door  het  aantal  muziekverenigingen  die  een  
aanvraag  indienden.  Omliggende  gemeenten  hebben  een  ander  subsidiebeleid,  hetgeen  er  
in  tenminste  één  geval  toe  heeft  geleid  dat  een  (regionaal  georiënteerde)  muziekvereniging  
uit  Doetinchem  zich  statutair  heeft  gevestigd  in  Zelhem  en  nu  ook  daar  in  aanmerking  komt  
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voor  subsidie,  waardoor  uiteraard  de  overige,  plaatselijk  actieve  muziekverenigingen  minder  
ontvangen.

   Doelstellingen  Subsidie  muziek
-‐  activiteiten  van  de  muziekvereniging(en)  binnen  het  grondgebied  van  de  gemeente  of  ten  

   Actiepunten  Subsidie  muziek

-‐  alleen  subsidie  verlenen  aan  verenigingen  die  van  maatschappelijk  belang  zijn  voor  de  
inwoners;
-‐  alleen  subsidie  verlenen  voor  leden,  als  deze  in  de  gemeente  Bronckhorst  wonen;  
-‐  voor  jeugdopleidingen  subsidiëren  op  grond  van  gepleegde  prestaties  ten  behoeve  van  de  
inwoners  van  de  gemeente.

   Huidige  situatie  Muziekles
In  Drempt  is  er  gelegenheid  tot  het  volgen  van  muzieklessen.  Voor  slagwerk,  

Keppel”.  Men  dient  dan  lid  te  worden  van  de  vereniging  en  wordt  opgeleid  voor  
muziekdiploma’s  binnen  de  landelijke  muziekbond  (KNFM).  Jaarlijks  geeft  deze  vereniging  
twaalf  kennismakingslessen  voor  genoemde  instrumenten  voor  geïnteresseerden.  De  
vereniging  is  vorig  jaar  in  samenwerking  met  de  scholen  in  Achter-‐  en  Voor-‐Drempt  gestart  

instrumenten  (bv.  doedelzak)  is  er  voldoende  betaalbaar  cursusaanbod.  Verschillende  
omliggende  gemeenten  kennen  hiervoor  subsidieregeling.  Iedere  gemeente  doet  dat  op  
haar  eigen  manier.  Ook  de  gemeente  Bronckhorst  heeft  een  subsidieregeling  hiervoor  en  
subsidieert  leerlingen  uit  haar  gemeente  die  daar  les  volgen.  Daarnaast  kan  voor  keyboard  en  

   Doelstellingen  Muziekles
-‐  betaalbare  en  kwalitatief  goede  muzieklessen  voor  jong  en  oud  in  Drempt,  dan  wel  de  
gemeente  Bronckhorst.
-‐  gericht  subsidiëren  van  leerlingen  bij  muziekverenigingen,  aangesloten  bij  een  landelijk  
overkoepelend  orgaan  en  de  leerlingen  opleiden  voor  een  landelijk  erkend  diploma  bij  
erkende  muziekscholen.  Samenwerking  tussen  scholen  en  muziekvereniging  versterken.
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Actiepunten  Muziekles

   Verenigingen

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

7 4

Huidige  situatie
In  Drempt  zijn  er  een  groot  aantal  verenigingen.  Voetbal,  paardensport,  bridgen,  biljarten,  
klootschieten,  darten,  zang,  muziek,  dans,  waaronder  linedance,  kunnen    allemaal  in  
verenigingsverband  beoefend  worden.  In  de  omliggende  dorpen  kan  dat  ook  met  zwemmen,  
volleybal,  gymnastiek,  tennis,  golf  etc.  In  Hoog-‐Keppel  is  een  openluchtbad  en  een  sporthal,  
in  Doesburg  een  overdekt  zwembad.  In  het  Dorpshuis  is  er  de  mogelijkheid  om  te  bowlen.  
Hoewel  er  geen  bowlingvereniging  is,  worden  de  bowlingbanen  toch  zeer  regelmatig  
gebruikt  in  een  uitgebreide  vereniging-‐,    straten-‐  en  bedrijvencompetitie.  Enkele  verenigingen  

Andere  verenigingen  blijven  redelijk  constant  in  ledental,  maar  daar  dreigt  een  vergrijzing  
van  het  ledenbestand  (vooral  bij  zang,  muziek)  waardoor  het  gevaar  aanwezig  is  dat  deze  
verenigingen  uit  de  gemeenschap  zullen  verdwijnen.    Er  is  geen  structurele  nood  voor  wat  

kan  vaak  een  beroep  gedaan  worden  op  een  overkoepelende  bond,  die  kennis  en  mensen  in  
huis  heeft  om  de  vereniging  te  ondersteunen.  Wel  moeten  de  bestuursleden  dan  zelf  “aan  
de  bel  trekken.”  Voor  zover  bekend  is  er  in  de  afgelopen  jaren  geen  vereniging  opgeheven  
door  een  gebrek  aan  bestuursleden.  In  voorkomende  gevallen  weet  men  elkaar  te  vinden  om  
gezamenlijk  iets  te  organiseren  of  om  gebruik  te  maken  van  elkaars  capaciteiten.  Met  name  
tussen  zangverenigingen,  muziekvereniging  en  carnavalsvereniging  is  er  regelmatig  contact  
over  gezamenlijke  optredens  of  muzikale  assistentie.  Deze  contacten  zijn  vooral  gebaseerd  
op  al  bestaande  persoonlijke  contacten.  Men  is  in  principe  bereid  om  rekening  te  houden  
met  elkaar  bij  het  plannen  van  uitvoeringen,  etc.  Sinds  kort  wordt  er  opnieuw  gecoördineerd  
door  een  “contactcommissie  plaatselijke  verenigingen”  vanuit  de  redactie  van  de  opgeheven  
krant  de  Hessenkoerier.  Dit  voorziet  in  een  behoefte  en  is  naar  de  wens  van  meerdere  
verenigingen.
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Doelstellingen
-‐  een  rijk  verenigingsleven  in  Drempt,  wat  met  elkaar  samenwerkt  en  samen  optrekt.  

   Actiepunten

festiviteiten  en  activiteiten  van  de  plaatselijke  verenigingen  coördineert;
-‐  ook  de  inmiddels  geplaatste  infoportaalborden  aan  de  dorpsgrenzen  kan  bijdragen  aan  een  
actiever  en  meer  bruisend  verenigingsleven.
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   Economie  en  Ondernemerschap

Resultaten  startbijeenkomsten
Cluster Aantal  genoemde  knelpunten/  

wensen
Aantal  toegekende  punten

Vestiging  en  stimulering  onder-‐
nemerschap

19 33

Ruimte  voor  landbouwontwik-‐
keling

15 16

Duurzaamheid  energie 3 8
Internet  buitengebied 3 3
Relatiebeheer 2 0
Totaal 42 60

   Vestiging  en  stimulering  ondernemerschap

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

19 33

Op  de  startbijeenkomsten  werden  drie  onderwerpen  aangegeven:  
-‐  Leegkomende  agrarische  bebouwing  
-‐  Sportkantine  
-‐  Toerismevoorzieningen

   Huidige  situatie  Leegkomende  agrarische  bebouwing
In  het  buitengebied  zijn  steeds  meer  agrariërs  die  stoppen  met  hun  bedrijfsactiviteiten.  Ter  
illustratie:  in  de  gemeente  Bronckhorst  waren  in  2007  een  totaal  van  836  agrariërs,  in  2008  
waren  het  er  827  en  in  2009  waren  er  nog  764  landbouwbedrijven.  Dit  betekent  een  afname  
van  1%  t.o.v  2007  naar  2008  en  voor  2008  naar  2009  een  afname  van  8%.
Drempt  heeft  een  zekere  concentratie  van  bedrijven  langs  de  Rijksweg.  In  Voor-‐Drempt  aan  
de  Rijksweg  zijn  ca  10  bedrijven  gevestigd.  In  Achter-‐Drempt  bevinden  zich  ca.  5  bedrijven.  
In  het  Doesburgse  deel  is  er  één  locatie  met  de  bestemming  bedrijfslocatie,  buiten  de  
agrarische  bedrijven  en  gerelateerde  bedrijven  om.  Op  deze  locatie  bevinden  zich  momenteel  
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4  bedrijven.  In  2007  heeft  de  Ontwikkelingsmaatschappij  Oost  opdracht  van  de  gemeente  
Bronckhorst  gekregen  om  te  verkennen  hoe  de  bedrijventerreinen  functioneren  en  hoe  deze,  
indien  nodig,  versterkt  kunnen  worden.  Verder  is  alleen  in  Zelhem,  Steenderen  en  op  de  
Koppel  in  Doesburg  nieuwe  ruimte  voor  bedrijven.

   Knelpunten  Leegkomende  agrarische  bebouwing
Het  idee  leeft  dat  veel  agrarische  gebouwen  leeg  staan  of  komen  te  staan  en  dat  er  te  weinig  
plek  is  voor  ondernemers  om  op  te  starten.  Daarnaast  is  er  bij  de  inwoners  het  idee  dat  de  
gemeente  ondernemerschap  te  weinig  stimuleert.

   Doelstellingen  Leegkomende  agrarische  bebouwing
-‐  leegkomende  bebouwing  in  het  buitengebied  zinvol  benutten.

   Actiepunten  Leegkomende  agrarische  bebouwing
-‐  er  zijn  mogelijkheden  om  een  eigen  bedrijf  te  starten,  maar  hierin  ligt  een  taak  voor  de  
gemeente  om  dit  beter  te  communiceren.  Daarnaast  moet  bij  de  inwoners  het  begrip  zijn  
dat  de  gemeente  wel  wil  faciliteren  en  stimuleren,  maar  dat  initiatieven  van  de  inwoners  zelf  
moeten  komen.  Uiteraard  zal  het  eerste  initiatief  vanuit  de  startende  ondernemer  moeten  
komen  met  een  goed  onderbouwd  bedrijfsplan  om  een  nieuwe  activiteit  te  ontwikkelen.  
Verder  is  de  gemeente  faciliterend  in  de  zin  van  regelgeving  of  een  bedrijf  aan  huis  opgezet  
kan  worden.  Hiervoor  heeft  de  gemeente  een  bedrijvenfunctionaris  in  dienst  die  hierbij  kan  
ondersteunen  en  daarnaast  heeft  de  gemeente  vijf  begeleidingstrajecten  ingekocht  bij  de  
Kamer  van  Koophandel  voor  startende  ondernemers;
-‐  wat  betreft  de  agrarische  bebouwing  die  leeg  komt  te  staan  is  er  in  het  dorp  al  vaak  een  
oplossing  bedacht.  Stoppende  ondernemers,  gemeenten  en  mensen  die  gebruiksruimte  
zoeken,  moeten  met  elkaar  in  contact  gebracht  moeten  worden  om  te  kijken  welke  

bedrijvencontactdag  voor  ondernemers  in  de  gemeente.  In  de  gemeenten  Bronckhorst  en  
Doesburg  zijn  notities  opgesteld  waarin  duidelijk  uitgelegd  wordt  welke  mogelijkheden  er  zijn  
voor  nieuwe  functies  in  vrijkomende  agrarische  bebouwing;
-‐  voor  de  gemeente  Bronckhorst  is  dit:  “ruimtes  zoeken  functies,  functies  zoeken  ruimtes”  
en  voor  Doesburg  “Functieverandering  buitengebied  Stadsregio  Arnhem  Nijmegen”.  
Ook  in  de  bestemmingsplannen  die  voor  het  gebied  nu  nieuw  opgesteld  worden  staan  de  
mogelijkheden  beschreven.
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   Huidige  situatie  Sportkantine
Het  aanbod  van  de  horecavoorziening  is  veranderd.  Er  is  geen  zaal  in  de  kern  Achter-‐Drempt  
aanwezig  om  grote  feesten  en  partijen  te  organiseren.  De  Sportkantine  heeft  enthousiaste  
vrijwilligers  nodig  om  zich  draaiende  te  houden.

   Knelpunten  Sportkantine
Veranderingen  van  situaties  en  markt  door  de  tijd  heen.  Hoe  houdt  je  een  rendabele  
sportkantine  in  het  leven?

   Doelstellingen  Sportkantine
-‐  horecavoorziening  in  combinatie  met  sportkantine.

   Actiepunten  Sportkantine
-‐  inventariseren  waar  behoefte  aan  is.  Uiteraard  ligt  het  initiatief  hiervoor  bij  een  ondernemer;
-‐  ook  het  gebruik  door  de  plaatselijke  verenigingen  behoort  tot  de  mogelijkheid.  Door  het  
haalbaarheidsonderzoek  van  de  gemeente  voor  een  multifunctionele  accommodatie  komt  
hier  de  komende  tijd  mogelijk  meer  duidelijkheid  over.

   Huidige  situatie  Toerismevoorzieningen
Toeristen  kunnen  kiezen  uit  enkele  activiteiten  die  Drempt  te  bieden  heeft.

   Knelpunten  Toerismevoorzieningen
In  de  omgeving  worden  veel  toeristen  aangetrokken  (campings,  stad  Doesburg,  haven).  
Drempt  heeft  deze  mensen  al  wel  wat  te  bieden,  zoals  Allez4Kids,  Pannenkoekenbakker  en  
een  wijnboerderij.  Toch  zijn  hier  nog  meer  mogelijkheden  voor  zoals  theehuisjes,  als  neventak  
op  een  agrarische  bedrijf,  etc.

   Doelstellingen  Toerismevoorzieningen
-‐  recreatie  en  toerisme  stimuleren,  plaatselijke  oude  ambachten  stimuleren,  meer  horeca  
aanbieden.

   Actiepunten  Toerismevoorzieningen
-‐  de  gemeente  kan  faciliteren  in  het  stimuleren  van  recreatie  en  toerisme,  door  de  regelgeving  
omtrent  deze  activiteiten  duidelijk  te  maken  en  niet  te  ingewikkeld,  omzetting  van  de  huidige  
bestemming  is  hierbij  ook  van  belang;

hooibergovernachtingen  e.d.  niet  alleen  af  te  stemmen  op  Drempt  en  omgeving,  maar  breder  
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te  trekken  over  de  gehele  Achterhoek  zodat  er  een  netwerk  ontstaat  wat  toeristen  een  
gehele  week  of  langer  “vermaak”  kan  bieden;
-‐  als  dit  gerealiseerd  is,  dan  kan  het  ook  een  meerwaarde  zijn  voor  lokale  ondernemers  om  
te  investeren  in  boven  genoemde  zaken.  Mogelijk  zouden  de  Regio  Achterhoek  en  het  
toeristisch  platform  Hummelo  en  Keppel  hierin  ondersteuning  kunnen  bieden.    

   Ruimte  voor  landbouwontwikkeling

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

15 16

   Huidige  situatie
Door  wet-‐  en  regelgeving  is  een  agrarische  ondernemer  veelal  gebonden  in  zijn  
ondernemerschap.  Dit  komt  door  de  EU-‐  wetten,  rijksoverheid,  maar  ook  door  de  plannen  van  
provincie  en  gemeenten,  met  name  op  ruimtelijk  ordeningsniveau,  cq.  bestemmingsplannen.  
Ook  door  natuurwetgeving  zoals  EHS,  EVZ  en  Natura  2000  kan  een  ondernemer  zich  beperkt  
voelen.  De  agrarische  sector  kent  een  daling  in  het  aantal  ondernemers,  maar  degenen  die  
verder  willen,  moeten  groeien  om  het  bedrijf  rendabel  te  kunnen  houden.

   Knelpunten
Het  buitengebied  wordt  grotendeels  onderhouden  door  de  agrariërs  en  zij  zorgen  ook  voor  
het  (mooie)  landschap.  Hier  staan  weinig  tot  geen  vergoedingen  tegenover.  Door  de  daling  
van  het  aantal  agrariërs  wordt  de  stem  van  de  burger  groter  in  het  buitengebied  en  bestaat  
de  mogelijkheid  dat  de  stem  van  de  agrarische  ondernemers  minder  gehoord  wordt,  terwijl  
hun  belang  niet  afneemt  voor  het  buitengebied.

   Doelstellingen  
-‐  belonen  van  boeren  voor  onderhoud  en  behoud  van  het  landschap  door  groen/blauwe  
diensten;
-‐  ruimte  voor  agrarisch  ondernemerschap,  geen  belemmeringen;
-‐  goede  samenhang    tussen  landbouw  en  platteland;
-‐  buitengebied  agrarisch  vriendelijk  houden.
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Actiepunten
-‐  de  gemeente  moet  de  agrariërs  genoeg  ruimte  geven  voor  verdere  ontwikkelingen  in  de  
bestemmingsplannen  en  alle  regelingen  daaromtrent.  Tegenwoordig  zijn  er  veel  technieken  
en  kennis  aanwezig  om  bepaalde  knelgevallen  op  te  lossen.  Kan  de  ondernemer  niet  op  de  
huidige  plek  verder  dan  moet  deze  verplaatst  worden;
-‐  verder  zou  men  een  interessegroep  moeten  samenstellen,  bestaande  uit  de  inwoners  
van  Drempt,  die  gaat  inventariseren  wat  voor  belangrijke  landschapelementen  er  zijn,  die  
beeldbepalend  zijn  voor  Drempt  en  haar  ook  haar  identiteit  geven;
-‐  vervolgens  zou  er  op  creatieve  wijze  geprobeerd  moeten  worden  om  een  fonds  op  te  
zetten  die  vergoedingen  zou  kunnen  geven  aan  de  grondeigenaren  die  de  belangrijke  
landschapselementen  in  het  beheer  hebben,  ter  compensatie;  
-‐  daarnaast  zou  de  interessegroep  d.m.v  het  inschakelen  van  vrijwilligers  meer  aan  
zelfwerkzaamheid  kunnen  doen  voor  hernieuwde  inrichting,  als  dat  gewenst  zou  zijn;
-‐  de  Dorpsraad  zou  een  interessegroep  op  kunnen  zetten  die  bovenstaande  gestalte  kan  
geven.

  



T  W  E  E      K  E  R  N  E  N  ,      É  É  N      D  O  R  P  
37

   Duurzaamheid  (energie)

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

3 8

   Huidige  situatie  Biologisch  dynamische  landbouwbedrijven
Er  zijn  2  biologisch  dynamisch  landbouwbedrijven  aanwezig.

   Knelpunten  Biologisch  dynamische  landbouwbedrijven
Voor  de  producent  lopen  de  kosten  op,  maar  de  opbrengsten  gaan  niet  in  gelijke  tred  mee.  De  
vraag  van  de  consument  wordt  niet  voldoende  groter,  om  hier  meer  geld  aan  te  besteden.

   Doelstellingen  Biologisch  dynamische  landbouwbedrijven
-‐  rendabele  biologische  landbouwbedrijven.

   Actiepunten  Biologisch  dynamische  landbouwbedrijven
-‐  de  markt  bepaalt  vraag  en  aanbod;

producten.  Dit  is  geen  taak  van  de  gemeente  maar  van  de  landbouwbedrijven  en  de  bedrijven  
verder  in  de  keten  zelf.

   Huidige  situatie  Windmolens
In  Drempt  zijn  geen  windmolens  voor  elektriciteitsopwekking  en  maar  weinig  initiatieven  
voor  andere  vormen  van  duurzame  energie.  Voor  het  stoken  op  streekhout  is  in  onze  
omgeving  te  weinig  hout  aanwezig  om  het  rendabel  te  kunnen  maken  .

   Knelpunten  Windmolens
Hier  wordt  nog  te  weinig  in  geïnvesteerd.  Het  is  een  moeilijke  markt.  Ideeën  zijn  er  volop,  
maar  door  wetgeving  en  problemen  aan  de  afzetzijde  gebeurt  er  maar  weinig.  Ook  de  
opbrengst  versus  investering  zijn  veelal  niet  in  de  goede  verhouding.  

   Doelstellingen  Windmolens

   Actiepunten  Windmolens
-‐  voor  windenergie  heeft  de  provincie  in  het  huidige  streekplan  geen  ruimte  geboden  in  het  
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gebied  voor  een  windmolenpark.  De  regio  en  de  provincie  zijn  nu  aan  het  onderzoeken  of  er  

tegen  windmolens  gestemd.  Mogelijk  willen  ze  het  in  heroverweging  nemen  wanneer  blijkt  
dat  kleinere  windmolens  rendabel  kunnen  draaien;
-‐  voor  ondernemers  die  iets  dergelijks  willen  opstarten,  moeten  er  betere  faciliteiten  geboden  
worden  door  gemeente  en  provincie,  evenals  meer  subsidiemogelijkheden.  De  bedrijven  
die  voor  de  ontvangst  van  lokaal  geproduceerde  electriciteit  moeten  zorgen,  zoals  Tennet,  
moeten  hiervoor  meer  openstaan.

Internet  buitengebied

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

3 3

   Huidige  situatie
In  Drempt  is  een  kabelverbinding,  maar  niet  naar  ieders  wens.

   Knelpunten
De  kwaliteit  van  de  kabel  laat  te  wensen  over  en  internet  is  niet  voor  iedereen  beschikbaar.

   Doelstellingen
-‐  goede  internet/ADSL  aansluiting  in  buitengebied  en  voor  ondernemers.
-‐  openbaar  draadloos  internet.

   Actiepunten  
-‐  voor  snel  internet  is  aansluiting  op  een  glasvezelinfrastructuur  vereist.  En  juist  dat  ontbreekt  
in  veel  buitengebieden.  De  gemeenten  Bronckhorst  en  Berkelland,  de  provincie  Gelderland,  
de  Rabobank  en  SEO  Achterhoek  nemen  de  eerste  stappen  om  ook  hier  de  glasvezel  uit  te  
rollen.  Het  project  staat  onder  leiding  van  de  Hogeschool  van  Arnhem  en  Nijmegen;
-‐  voor  de  realisatie  van  het  netwerk  wordt  een  coöperatieve  vereniging  van  gebruikers  
opgericht  die  verantwoordelijk  is  voor  de  aanleg,  het  onderhoud  en  het  beheer  van  het  
netwerk.  Voordat  met  de  totale  aanleg  in  het  buitengebied  wordt  begonnen,  werd  eerst  een  
proefproject  gestart  om  breedbandinternet  en  telefonie  te  testen.  Het  proefproject  werd  
dit  jaar  uitgevoerd  worden  in  het  buitengebied  dat  grenst  aan  de  provinciale  weg  tussen  
Vorden,  Ruurlo  en  Borculo.  Ongeveer  honderd  huishoudens  namen  aan  deze  proef  deel.  De  
deelnemers  werden  via  de  coöperatieve  vereniging  mede-‐eigenaar  van  het  netwerk.  De  proef  
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is  geslaagd  bevonden  en  inmiddels  zijn  er  in  Zelhem  en  Hengelo  initiatieven  voor  glasvezel  in  
de  kernen  waarbij  de  Dorpsraad  aansluiting  kan  zoeken.

   Relatiebeheer

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

2 0

   Huidige  situatie
In  de  voormalige  gemeente  Hummelo  en  Keppel  is  een  actieve  ondernemersvereniging  –  OV-‐
HKD.

   Knelpunten
Mogelijke  onbekendheid  van  de  ondernemersvereniging  en  mogelijkheden  tot  samenwerking  
locale  ondernemers.

   Doelstellingen
-‐  ondernemers  met  elkaar  in  contact  brengen.

   Actiepunten
-‐  bekendheid  van  de  ondernemersvereniging  vergroten.  Dit  zal  de  dorpsraad  aangeven  aan  de  
ondernemersvereniging.  
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   Verkeersveiligheid  en  infrastructuur
Resultaten  startbijeenkomsten
Cluster Aantal  genoemde  knelpunten/  

wensen
Aantal  toegekende  punten

Verkeersveiligheid 54 60
Openbaar  Vervoer 7 7
Wandelpaden 10 6
Riolering* 1 2
Verlichting* 5 0
Totaal 77 75

*  Niet  uitgewerkt  in  verband  met  lage  prioriteit

   Verkeersveiligheid

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

54 60

   Huidige  situatie
Zoals  te  zien  is  aan  de  toekenning  van  het  aantal  punten  voor  deze  categorie  is  
verkeersveiligheid  een  belangrijk  thema  voor  de  bewoners  van  Drempt.  Kenmerkend  voor  
de  kernen  is,  dat  niet  overal  trottoirs  zijn.  Voor  de  woonerven  is  dat  niet  ongebruikelijk,  maar  
er  is  ook  een  aantal  min  of  meer  doorgaande  wegen  zonder  voetpad.  Voorbeelden  zijn  de  

zowel  in  de  kernen  als  ook  in  het  buitengebied.  Langs  de  Rijksweg  ligt  een  Parallelweg  voor  

Alle  wegen  en  straten  zijn  in  beheer  en  onderhoud  bij  de  gemeente,  met  uitzondering  van  
de  Rijksweg  die  in  beheer  en  onderhoud  is  bij  de  provincie.    De  Eekstraat,  de  Grietstraat,  de  
Pastoor  Blaisseweg,  de  Veldweg  (gedeeltelijk)  en  de  Zomerweg  (gedeeltelijk)  vallen  onder  de  
verantwoordelijkheid  van  de  gemeente  Doesburg.  Alle  andere  wegen  zijn  van  de  gemeente  
Bronckhorst.  De  inwoners  parkeren  als  dat  mogelijk  is  op  eigen  grond  (bij  de  woning)  en  
verder  langs  de  openbare  weg.  In  de  kern  Achter-‐Drempt  is  een  openbare  parkeerplaats  
voor  bezoekers  van  de  voetbalvelden.  Er  geldt  in  Drempt  een  parkeerverbod  voor  grote  
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vrachtauto’s  en  bussen.

   Knelpunten

verkeersdrempels  in  de  bebouwde  kom  helpen  een  beetje,  maar  niet  genoeg.  Vooral  in  
Voor-‐Drempt  zijn  de  verkeersdrempels  relatief  hoog,  wat  schade  aan  auto’s  en  overlast  voor  
omwonenden  veroorzaakt  en  hinder  voor  het  landbouwverkeer;
-‐  van  handhaving  van  de  snelheidsregels  is  niet  of  nauwelijks  sprake.  Een  enkele  maal  wordt  
gecontroleerd  op  de  Rijksweg,  maar  de  controlefrequentie  is  te  laag  voor  een  preventief  

is  het  oversteken  van  de  Rijksweg,  wanneer  men  vanuit  het  dorp  komt.  De  meest  drukke  
oversteken  ter  hoogte  van  de  Gildeweg  en  de  Kleine  Dreef  zijn  daarbij  onoverzichtelijk  als  
gevolg  van  uitzichtbelemmerend  groen;

Drempt.  Dit  vormt  een  probleem  voor  de  schoolkinderen,  wanneer  er  één  school  voor  het  



dorp  komt.  Hetzelfde  geldt  voor  de  verbinding  tussen  Drempt  en  Hoog-‐Keppel,  de  route  
naar  sporthal  en  zwembad.  Ook  de  relatief  drukke  Zomerweg  en  de  Eekstraat  hebben  geen  

en  voetgangers  zich  tussen  het  autoverkeer  moeten  bewegen.  Dit  levert  onveilige  situaties  
op,  temeer  daar  het  aanwezige  autoverkeer  (te)  hard  rijdt.  Er  is  in  het  buitengebied  geen  

Voor-‐Drempt  geldt  dat  de  Kerkstraat  geen  voetpad  heeft,  hetgeen  onveilig  is,  vooral  voor  de  
schoolgaande  jeugd;
-‐  sluipverkeer.  Veel  verkeer  met  als  bestemming  de  campings  aan  de  IJssel  zoekt  zijn  weg  
door  het  dorp.  Daarnaast  is  er  relatief  veel  doorgaand  vrachtverkeer;  vrachtverkeer  dat  
door  het  dorp  gaat  naar  een  bestemming  buiten  het  dorp.    Een  van  de  redenen  van  het  
vrachtverkeer  door  het  dorp  is  de  asdrukbeperking  op  de  Zomerweg.  Het  vrachtverkeer  
van  zuid  naar  noord  zoekt  daardoor  een  alternatieve  route,  mede  door  het  gebruik  van  
routezoekers  als  TomTom.  Sluipverkeer  geeft  overlast  en  maakt  de  woonstraten  in  Drempt  
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-‐  scholen.  Ondanks  de  ingestelde  schoolzones  is  het  verkeersbeeld  bij  het  in-‐  en  uitgaan  van  
de  school  onrustig  als  gevolg  van  breng-‐  en  haalverkeer  dat  gedurende  kortere  of  langere  
tijd  parkeert  en  door  het  daarbij  relatief  veelvuldig  in-‐  en  uitstappen.  De  kinderen  die  lopend  

onveiligheid;
-‐  parallelweg  Voor-‐Drempt.  Hier  is  sprake  van  meervoudige  onveiligheid.  Allereerst  van  
oneigenlijk  gebruik  in  de  vorm  van  autoverkeer  wat  eigenlijk  op  de  hoofdrijbaan  thuis  hoort.  

van  de  Parallelweg  gebruik  maken.  Ten  derde  wordt  ook  op  de  Parallelweg  te  hard  gereden.  
Ten  vierde  is  er  buiten  de  bebouwde  kom  op  de  Parallelweg  geen  verlichting.  Hierdoor  is  het  

Als  laatste  is  het  in-‐  en  uitrijden  van  auto’s  van  en  naar  de  bedrijven  aan  de  Rijksweg  
gevaarlijk,  zowel  voor  het  verkeer  op  de  Rijksweg  als  voor  het  verkeer  op  de  Parallelweg.

   Doelstellingen
-‐  Drempt  wordt  een  verkeersveilig  dorp,  dit  gaat  gebeuren  door  maatregelen  in  twee  delen;  
op  korte  termijn  (2010  en  2011),  en  op  lange  termijn  (gereed  uiterlijk  2020);
-‐  alle  maatregelen  die  in  het  kader  van  de  verkeersveiligheid  worden  aanbevolen,  komen  
te  staan  in  een  verkeersplan  voor  Drempt.  Dit  plan  heeft  voor  zover  het  de  gemeente  
Bronckhorst  betreft  de  status  van  uitvoeringsplan  binnen  het  Gemeentelijk  Verkeers-‐  en  

beschikking.  Ook  de  door  de  gemeente  Doesburg  te  nemen  maatregelen  worden  opgenomen  

daarvoor  worden  uiteraard  door  de  gemeente  Doesburg  vast-‐  en  beschikbaar  gesteld.  Het  
verkeersplan  wordt  voorzien  van  een  fasering,  waarbij  onderscheid  wordt  gemaakt  tussen  
maatregelen  voor  de  korte  termijn  (2010  en  2011)  en  maatregelen  voor  de  lange  termijn  
(vanaf  2012).

   Actiepunten  korte  termijn  

onderhoud;
-‐  aanpassen  drempels  en  zo  nodig  andere  verkeersremmers  aanbrengen  in  Voor-‐Drempt.  

onderhoud;
-‐  tractoren  niet  meer  op  de  Parallelweg  toelaten,  maar  verwijzen  naar  de  hoofdrijbaan  van  
de  Rijksweg.  De  provincie  is  als  wegbeheerder  hiervoor  verantwoordelijk.  Kanttekening:  
de  provincie  heeft  te  kennen  gegeven,  dat  alleen  aantoonbaar  verkeersonveilige  situaties  
worden  aangepakt,  dus  niet  de  subjectieve  onveiligheid,  waarvan  hier  sprake  is.  Hierover  
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dient  met  de  provincie  en  de  gemeente  toch  geprobeerd  te  worden  nadere  afspraken  te  
maken.  
Te  overwegen  valt  de  Parallelweg  in  beheer  en  onderhoud  van  de  gemeente  te  geven,  zodat  

houvast  heeft.  De  provincie  is  als  wegbeheerder  hiervoor  verantwoordelijk.  Kanttekening:  
de  provincie  heeft  te  kennen  gegeven,  dat  alleen  aantoonbaar  verkeersonveilige  situaties  
worden  aangepakt,  dus  niet  de  subjectieve  onveiligheid,  waarvan  hier  sprake  is;
-‐  tegengaan  sluipverkeer  vrachtauto’s.  Hiertoe  inventariseren  welke  vrachtauto’s  door  

overleg  met  de  gemeente  is  wenselijk  om  te  onderzoeken  of  aanvullende  maatregelen  als  een  
verbod  voor  vrachtauto’s  en/of  fysieke  maatregelen  haalbaar  zijn;
-‐  handhaving  verkeersregels  door  politie  (o.a.  regelmatige  snelheidscontroles).  Kanttekening:  
de  politie  kampt  met  een  tekort  aan  personeel  en  moet  prioriteiten  stellen.  
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Actiepunten  lange  termijn

ruilverkaveling  zijn  hiervoor  reeds  gronden  gereserveerd.  Uitvoering  is  een  kwestie  van  

provinciale  en  Europese  subsidie;

naar  en  van  school  realiseren.  Deze  maatregel  meenemen  in  het  haalbaarheidsonderzoek  van  
de  gemeente;
-‐  bij  nieuwbouw  school  of  multifunctionele  accommodatie  een  veilige  haal-‐  en  
brengvoorziening  creëren  (voorbeeld:  Hummelo).  De  hiervoor  benodigde  investering  is  
een  onlosmakelijk  onderdeel  van  het  krediet  voor  de  nieuwe  school  of  multifunctionele  
accommodatie;
-‐  trottoir  aanleggen  in  de  Kerkstraat.  Kanttekening  1:  In  verband  met  particuliere  
eigendommen  kan  dit  niet  over  de  volle  lengte  worden  gerealiseerd.  
Kanttekening  2:  Het  groen  langs  de  Kerkstraat  maakt  onderdeel  uit  van  de  hoofdgroen-‐
structuur.  Dit  betekent  dat  het  groen  en  vooral  de  bomen  niet  zomaar  kunnen  verdwijnen  
om  plaats  te  maken  voor  een  trottoir.  Dit  vergt  dus  een  doelgerichte  beleidskeuze  van  de  
gemeente;
-‐  veilige  oversteek  realiseren  op  de  Rijksweg  ter  hoogte  van  de  Gildeweg  door  middel  van  
een  verkeerslicht.  De  provincie  is  als  wegbeheerder  hiervoor  verantwoordelijk.  Kanttekening:  
de  provincie  heeft  te  kennen  gegeven,  dat  alleen  aantoonbaar  verkeersonveilige  situaties  
worden  aangepakt,  dus  niet  de  subjectieve  onveiligheid,  waarvan  hier  sprake  is.  
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   Openbaar  vervoer

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

7 7

   Huidige  situatie
Er  rijden  ieder  half  uur  bussen  richting  Doetinchem  en  Arnhem  (‘s  zondags  en  ‘s  avonds  geldt  
een  uurdienst).  Als  men  naar  Dieren  wil  reizen  moet  er  in  Doesburg  worden  overgestapt  
(deze  verbinding  sluit  niet  altijd  aan).  Deze  verbinding  is  niet  optimaal  wanneer  men  naar  
Station  Dieren  wil  reizen.  Achter-‐Drempt  is  per  bus  niet  te  bereiken.  De  haltes  aan  de  
Zutpen-‐Emmerikseweg  en  de  Rijksweg  liggen  beide  op  meer  dan  2  km.  van  de  kern.  Waar  

tijdrovend.  De  onderneming  die  met  ingang  van  1  december  2010  het  busvervoer  in  onze  
regio  gaat  verzorgen,  Arriva  gevestigd  te  Heerenveen,  heeft  laten  weten  dat  het  inwonertal  
van  Achter-‐Drempt  te  laag  is  voor  een  vaste  openbaar  vervoervoorziening.  De  frequentie  op  
de  huidige  lijnen  27  en  29  is  afgestemd  op  het  reizigersaanbod.  Verhoging  van  de  frequentie  
is  alleen  mogelijk  bij  groei  van  het  aantal  reizigers.  Een  rechtstreekse  busverbinding  met  
Dieren  is  niet  mogelijk,  want  de  verbinding  Doesburg-‐Dieren  valt  in  het  concessiegebied  van  
de  Stadsregio  Arnhem-‐Nijmegen.  Een  betere  overstapverbinding  vereist  een  aanpassing  

hiervoor  bestuurlijk  verantwoordelijk  is,  moet  een  verzoek  krijgen  om  medewerking  aan  een  
betere  overstap.  Een  buurtbus  kan  rijden,  wanneer  de  provincie  hiervoor  subsidie  verleent.  
Dit  moet  bij  de  provincie  worden  aangevraagd.  Bij  een  positieve  beschikking  van  de  provincie  
stelt  Arriva  een  bus  beschikbaar.  De  lokale  gemeenschap  dient  vrijwilligers  te  leveren  voor  

   Knelpunten
-‐  Achter-‐Drempt  heeft  geen  bus;
-‐  de  frequentie  in  de  avonden  en  gedurende  de  weekenden  is  te  laag;
-‐  er  is  geen  rechtstreekse  busverbinding  naar  Dieren;
-‐  in  de  spits  zijn  de  bussen  overvol.

   Doelstellingen
-‐  in  overleg  met  de  vervoerder  het  busvervoer  optimaliseren.  
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   Actiepunten
-‐  overleg  met  de  provincie  over  de  mogelijkheden  van  een  buurtbus.  Deze  actie  samen  
met  Hoog-‐  en  Laag-‐Keppel,  Hummelo  en  eventuele  andere  dorpen  binnen  de  gemeente  
Bronckhorst.  Hiertoe  eerst  met  de  gemeente  Bronckhorst  overleg  voeren.

   Wandelpaden

Aantal  genoemde  knelpunten/  
wensen

Aantal  toegekende  punten

10 6

   Huidige  situatie
Het  buitengebied  van  Drempt  is  mooi,  maar  wandelend  moeilijk  te  bereiken  zonder  langs  een  
drukke  weg  te  moeten.  Het  merendeel  van  de  agrarische  percelen  is  niet  toegankelijk  voor  
wandelaars.  Momenteel  is  er  een  aantal  gepijlde  wandelroutes  die  gestart  kunnen  worden  
vanaf  het  Dorpshuis  en  vanuit  de  kern  van  Achter  Drempt  die  lopen  over  bestaande  wegen  
en  door  het  bos,  maar  deze  geven  geen  toegang  tot  weilanden  of  randen  van  akkers.  Het  
tracé  van  de  historische  verbinding  tussen  Hummelo  en  Doesburg,  het  Doesburgse  pad,  is  
niet  meer  over  de  volle  lengte  beloopbaar.  Evenmin  is  het  mogelijk  om  de  Oude  IJssel  en  de  

   Knelpunten
-‐  veel  bewoners  uit  de  kernen  van  Drempt  willen  graag  het  buitengebied  ontsloten  zien  voor  

-‐  weilanden  zijn  veelal  afgesloten  voor  wandelaars;

   Doelstellingen

zowel  de  eigen  inwoners  als  de  recreant  van  buiten;
-‐  de  komende  jaren  zal  het  aantal  wandelroutes  worden  uitgebreid.  Er  is  gemeentelijk  budget  
beschikbaar  en  er  kunnen  afspraken  worden  gemaakt  ten  aanzien  van  grondverwerving.  Het  
wandelpadenoverleg  van  de  werkgroep  Keppel  coördineert  dit;  
-‐  naast  een  uitbreiding  van  de  wandelmogelijkheden  moet  er  ook  een  betere  coördinatie  
komen.  De  Stichting  wandelpaden  Hummelo  en  Keppel  en  de  Stichting  Landschapsbeheer  
Gelderland  zijn  hierin  belangrijke  partners.  Eerstgenoemde  stichting  beheert  de  wandelpaden  
en  zorgt  voor  de  bewegwijzering.  Landschapsbeheer  Gelderland  heeft  ervaring  met  
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zogenaamde  klompenpaden,  dit  zijn  recreatief  toeristische  wandelroutes  die  veelal  
onderling  verbonden  zijn.  Daarnaast  is  het  product  met  een  centrale  marketing  en  vaste  
eigenschappen  (bijvoorbeeld  wandelen  door  en  over  agrarisch  cultuurlandschap,  aansluiting  
op  openbaar  vervoer,  lengte  8  tot  15  km,  inclusief  een  folder  en  inschakeling  van  lokale  
horecaondernemers).
   Actiepunten
-‐  het  ontbrekende  stuk  Doesburgse  pad  ten  oosten  van  Voor-‐Drempt  en  aan  de  noordzijde  
van  de  Rijksweg  wordt  aangelegd.  Uitvoering:  oktober/november  2010;
-‐  er  komt  een  lokaal  ommetje  Voor-‐Drempt,  waarbij  de  Binnenweg  wordt  verbonden  met  
de  Veldweg  en  vervolgens  met  het  Kerkplein.  Kanttekening;  er  moet  door  de  gemeente  een  
hondenuitlaatplaats  worden  gecreëerd;
-‐  in  Achter-‐Drempt  wordt  de  Gasthuisroute  gerealiseerd,  in  eerste  instantie  over  bestaande  

doorsteken  door  het  veld;
-‐  na  oplevering  van  het  slibdepot  Drempt  wordt  in  het  daar  te  realiseren  natuurgebied  
recreatief  medegebruik  gerealiseerd  in  de  vorm  van  wandelmogelijkheden.  In  dit  kader  wordt  
ook  een  verbinding  gerealiseerd  met  het  jaagpad  langs  de  Oude  IJssel,  ter  hoogte  van  de  
woonbotenoever  in  Doesburg;
-‐  de  Graafschaproute  ten  westen  van  Voor-‐Drempt  wordt  verplaatst  naar  de  noordzijde  
van  de  Rijksweg.  Deze  route  vindt  bij  de  vestingwerken  in  Doesburg  aansluiting  op  de  
Gasthuisroute;
-‐  in  overleg  met  de  Stichting  Landschapsbeheer  Gelderland  het  concept  van  de  
klompenpaden  ontwikkelen.
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   Samenstelling  Werkgroep

Naam Thema/  functie
Peter  Starreveld VVI
John  Piek SCA
Carolien  Plagman VOW
Mart  Keizer SCA
Jasper  Nickman SCA

VOW
Petra  Schaars  -‐  Ankersmit ECO
André  Evers Wonen

Henk  Jolink ECO
Hermien  Koenders VVI
Anton  Arntz Wonen
Josien  Hissink Procesbegeleider

Erik  van  Eek Procesbegeleider

Henk  Remmelink Werkgroep  Achter-‐Drempt

Jan  Otten kerncontactfunctionaris  gemeente  Bronckhorst

VVI:  Verkeersveiligheid  en  Infrastructuur  

SCA:  Sociaal-‐culturele  Activiteiten

ECO:  Economie  en  Ondernemerschap

VOW:  Voorzieningen,  Onderwijs  en  Welzijn

Contact:  dorpsplandrempt@hotmail.com
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   Bijlagen

Op  de  volgende  pagina  een  fotoimpressie  van  de  startbijeenkomsten  in  Voor-‐Drempt  en  
Achter-‐Drempt.  

Daarna  volgt  een  overzicht  van  de  uitkomsten  van  de  startbijeenkomsten  in  tabellen.  

Aantal  bezoekers  van  de  startbijeenkomsten:
  
Aantal  bezoekers   Voor-‐Drempt Achter-‐Drempt
Totaal 64 47
mannen  15-‐25 1 1

vrouwen  15-‐25 0 0
mannen  26-‐50 17 15
vrouwen  26-‐50 18 9
mannen  50+ 17 18

vrouwen  50+ 11 4

De  volgorde  van  de  tabellen  is  als  volgt:

Ondewerp Voor-‐Drempt Achter-‐Drempt
Wonen X X
Voorzieningen,  Onderwijs  en  Welzijn X

Voorzieningen,  Onderwijs  en  Welzijn X
Sociaal-‐culturele  Activiteiten X
Sociaal-‐culturele  Activiteiten X
Economie  en  Ondernemerschap X X

Verkeersveiligheid  en  Infrastructuur X
Verkeersveiligheid  en  Infrastructuur X
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Uitwerking Ideeën Startbijeenkomsten Drempt
THEMA: Wonen

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

THEMA: Wonen 102 118 23 15 19

Cluster 1: Meer woningbouw, variatie o.a. starters en senioren 33 55 12 6 7
meer variatie woningaanbod
starterswoningen (huur en koop, kleine huishoudens,singles)
woningaanbod is homogeen en werkt vergrijzing in de hand
jonge mensen moeten het aantrekkelijk vinden om in Drempt te gaan wonen 
(onderwijs in Achter Drempt is daarbij belangrijk)
starterswoningen om de jeugd in Achetr Drempt te houden
nieuwe eengezinswoningen in Achter-Drempt
nieuwbouwwijk om door te stromen, gezinswoning 
voorrang bij woningtoewijzing aan betrokken bewoners
starterswoningen voor jongeren of appartementen (nu te duur of ze zijn er 
niet)
woningbouw, starterswoningen
woningbouw in Achter Drempt ivm leefbaarheid
goede verhouding na inventarisatie tussen sociaal en vrije sector. Plaats voor 
jong en oud
starterswoningen want de meeste huizen zijn onbetaalbaar voor jongeren
woningen voor starters om jonge gezinnen hier te houden
starterswoningen bouwen ivm vergrijzing
seniorenwoningen met grotere bergruimte of garage. Huur of koopwoningen 
bijvoorbeeld in blokverband of 4 of 6 onder een kap
Een planning voor periodieke uitbreiding van het woningbestand zodat er 
plaats is voor starters enz
goedkopere huizen voor starters
woningbouw in Achter Drempt zal voorzieningen ten goede komen. Plaats: 
Molenweg (plan gemeente H&K)
stimuleren van woningbouw door betaalbare starterswoningen



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomsten Drempt
THEMA: Wonen

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

woningbouw, evt appartementen (niet te hoog) 2 lagen bijv en andere 
woningbouw
nieuwbouw met name in Achter Drempt ter voorkoming van vergrijzing
meer woningen voor starters, prijzen nu te hoog
uitbreiding woningbouw met name Achter Drempt ivm vergrijzing (goedkope 
woningen jeugd)
starterswoningen en seniorenwoningen, zodat opa's en oma's samen met de 
toekomstige kleinkinderen plezier hebben van alle toekomstige voorzieningen
meer starterswoningen voor de jongeren (wat moet je anders met een nieuwe 
school)
komen er nog nieuwe woningen in Voordrempt
als er nieuwe woningen gebouwd worden komen er dan misschien ook winkels
starterswoningen om de jongeren een woonkans in de kleine kern te gunnen. 
Reguliere woningen zijn te duurder
vergrizing beperken. Interesante woonmogelijkheden voor de jeugd
betaalbare woningen voor starters
geen of onbekend masterplan woningbouw/ruimtelijke ordening
starterswoningen tbv jongeren die hier willen blijven wonen
Cluster 2: Kwaliteit groenvoorziening 15 17 3 1 6
niet meer steen en beton in de kernen en er omheen. Want groen is belangrijk 
en met name te beperkt in de kernen tegenwoordig
molenweg eikenbomen weg, andere geschikte terugplaatsen
beter groenonderhoud gemeente
groenvoorziening in woonwijken. Geen eikenbomen. Dus op de molenweg 
rooien die bomen
overstort in achterdrempt aankleden is erg kaal
aandacht voor de aankleding van riooloverstort bij zomerweg, groen beplaten 
is nu kaal aangezicht



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomsten Drempt
THEMA: Wonen

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

eikenbomen weg molenweg. Herbeplanting
meer groen in het dorp
plantsoenen verkopen aan bewoners wordt het mooier en beter onderhouden
eikenbomen weg ivm processierups, kerkstraat
overlast van eiken aan de kerkstraat, weg ermee
prijzen voor tuinonderhoud, stimuleer mooie verzorgde tuinen en 
groenvoorzieningen
meer groen, behoud groen in kernen, niet elk stukje grond volbouwen
eikenbomen verwijderen aan kerkstraat
verkoop openbaar groen stimuleren voorkomt verrommeling van openbaar 
groen
minder groen kiezen voor kwaliteit, verkoop aan particulieren 
beter groenonderhoud gemeente
betere aanpak van de groenvoorziening. Zowel wat betreft de keus van het 
groen alsmede het onderhoud
eikenbomen weg langs de molenweg ivm overlast eikels en blad in de buurt
groenvoorziening beter bijhouden, onkruid en struiken erg hoog
beter groenonderhoud gemeente
graag weer aanplant van weggehaalde bomen
groenvoorziening kan beter, perkjes beter bijhouden
groenvoorziening en het onderhoud daarvan en et troitoirs
verkoop overbodig openbaar groen aan bewoners
Cluster 3: inrichting openbare ruimte 18 32 6 5 4
1 straatnaam vanaf de kerk (NH)tot einde zomerweg, beleving van 1 dorp



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomsten Drempt
THEMA: Wonen

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

grondperceel Kauffmann Esso, oppervlakkig vervuilt mag wel oppervlakig 
gebouwd worden. Alleen industrie --> wie wil er zo drempt binnen komen. 
Wordt drempt vervuilt door alleen vlaggemasten en verlichte reclamezuilen. 
Oplossing : kan de gemeente hier niets in betekenen bijv. kopen zonder 
vervuiling of met Esso aan tafel. Nu ziet het er ook niet uit.
milieupark veel overlast --> auto's gebracht.veel afval --> dat er niet in past 
wordt er naast gezet, gemeente ruimt dit niet op ook de afvalcontainerdienst 
niet waait overal rond. Waarom niet bij de parkeerplaats die erg lange 
parkeerstroken hebben is logischer. er staat altijd wat extra naast 
drempt oppimpen weerstralend maken. Er is de afgelopen jaren te weinig 
gebouwd of mooi gemaakt in voordrempt. Oplossing gildeweg-kerkstrat-dreef 
slingerend maken, bomen laten staan en schuine parkeervakken maken. 
Parkeerplaatsen net zoveel of meer. Een kant van de weg stoep de snelheid is 
eruit
borden uit drempt aan begin van de wegen in het buitengebied Drempt
vuilnisbakken waar zijn ze gebleven??vooral bij parkeerplaatsen. Ziet er 
mooier uit kost in verhouding weining. Zie giesbeek en doesburg en veel 
gemeente zijn ons voorgegaan. Wordt wakker voordrempt leeft ook
openbare ruimte in de woonomgeving verfraaien. Geen asfat maar klinkers, 
andere lantaarnpalen, mooie banken etc.
probleem, regelmatig plastic zakken bij glascontainers. Oplossing prullenbak 
neerzetten
park voordrempt. Grote beueken weg-afslag drempt. Alle bloeiende planten 
weg. Park alle wildgroei kappen. Hekwerk zoals bij biermanshof langs rijksweg. 
Geen hondenuitlaatplaats of alleen gedeelte. Prullenbakken plaatsen. Bankje. 
Iets moois met grote mooie boom bejaardenhuizen toegankelijk maken voor 
iedereen. dus oppimpen + opknappen 
beeinding slibdepot en inrichten natuurgebied. Huidige activiteiten verstoren 
flora en fauna



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomsten Drempt
THEMA: Wonen

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

wat te doen met slibdepot
wandelgebied maken van slibdepot
troitoirs opnieuw bestraten veldweg
ontwikkelen middengebied van drempt ivm verbincing beide kernen
voordrempt ontbreken van een centrum
voordrempt ontbreken 'centrum'
op deplek waar nu het dorpshuis staat zoe een centrum gemaakt moeten 
worden, vorzien van jeu de boulesbaan oid. Voordrempt mist een centrum
probleem: het oogt niet, geen kern. Oplossing: geen visie op inrichting
Cluster 4: woongenot 18 7 1 2 0
ivm inbraak bvaker controle politie
hangjongeren niet uit de kom lokken naar trapveld binnenweg dmv bushokje
controle op stankoverlast/stanknorm/milieunorm varkenshouders
betere voorziening voor hangjongeren
riolering veldweg-kerkstraat, stank ratten ontlasting
hondenpoepbezittesr verplichten de poep op te ruimen
wat te doen met de overlast van hondenpoep, vooral bij de marke
goed hondenpoepbeleid, als je dichterbij een uitlaatplek woont stinkt het vaak 
met warm weer. Extrat schoonmaak of poepzak verplichten
speeltuin voorsdrempt basisschool, toezicht voordat de kinderen komen voor 
sigaretten, joint, condooms etc
meer toezicht op hangjeugd
hoe houden we drempt schoon. Veel jongeren bij hc 03 hu het dorp afval vrij
hondenuitlaatplaatsen, nu overlast op landbouwpercelen
geluidsschermen langs de rijksweg ivm geluidhinder
problemen hondenpoep naar buiten het dorp
hondenpoepprullenbakken met vuilniszakjes. Geen poep op de stoep, ruim op 
die troep



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomsten Drempt
THEMA: Wonen

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

Cluster 5: inrichten dorpsplein achterdrempt 4 1 1
plein met winkels en horeca en pinautomaat in achterdrempt (nu geen hart)
meer groenop de parkeerplaats van achterdrempt (kermisterrein)
bankjes op parkeerplaats achterdrempt
dorpsplein in achetdrempt zoiets als in Hoog-Keppel kaqn bij nieuwe 
parkeerplaats. Geen echter kern
Cluster 6: geen uitbreiding drempt laten zoals het is 5 6 1 1 1
geen woningbouw achter de gildeschool (parallel aan de kerkstraat tot aan de 
binnenweg
achterdrempt geen woninguitbreiding
drempt vooral ook laten zoals het nu is: landelijk, gemoedelijk, veilig, ons kent 
ons
zeer terughoudend beleid met rood voor rood/functiewijziging. Als er behoefte 
is van nieuwe woningen dan aan de dorpskern en niet meer burgers in het 
buitengebied. Dit geeft verrommeling
dorpskarakter behouden, geen verstedelijking. Geen grootschalige uitbreiding
Cluster 7: landschappelijke waarden/cultuurhistorie 3 1 1
bescherming flora en fauna van gebied tussen rijksweg en Oude Ijssel. Staat 
onder druk door meerdere activiteiten
kolken herstellen in drempt gevarieerder landschap
openheid van landschap behouden
Cluster 8: mogelijkheden voor jonge gezinnen in het buitengebied 3 0
karakteristieke boerderijen gebouwen behouden door ontwikkeling tbv 
woningen bedrijfjes
wonen in het buitengebied makkelijker maken bijv door dubbele bewoning + 
bed en breakfast
jonge gezinnen de mogelijkheid bieden in het buitengebied, middels subsidie 
een woning te kopen



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomsten Drempt
THEMA: Wonen

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

Losse Briefjes' 3
houdt het buitengeied donker, want echt donkere gebieden zijn zo 
langzamerhand een zeldzaamheid in NL
Garvo weg /verplaatsen uit achterdrempt (lelijk gebouw)
geen bedrijfsterrein in voor- en achterdrempt



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomsten Voor-Drempt
THEMA: Voorzieningen, welzijn en onderwijs

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

THEMA: Voorzieningen, welzijn en onderwijs 39 70 16 12 5

Cluster 1: meer winkels in de kern 4 0 0 0 0
kleine supermarkt cq bakker in Achter-Drempt (ook in Voor-Drempt)
Achter-Drempt buurtwinkel
Potenties van Achter-Drempt benutten als kern ivm uitstraling
Achter- en Voor-Drempt moeten aantrekkelijker worden voor de mensen buiten 
Drempt, meer winkels en dergelijke
cluster 5 uit Wonen erbij!

Cluster 2: 1 Goede school 4 5 1 1 0
Hieronder de briefjes (letterlijk overtypen!)
1 school in Drempt, kwaliteit van onderwijs en sociale samenhang
1 school waar die komt maakt niet uit
1 goede basisschool
kwaliteit van het onderwijs moet voorop staan, niet de discussie over 1 of  2 
scholen
Cluster 3: Levendigheid in het dorp door school 10 30 7 3 3
jonge mensen moeten het aantrekkelijk vinden om in Drempt te gaan wonen 
(onderwijs in Achter Drempt is daarbij belangrijk)
de school in Achter-Drempt moet blijven ivm leefbaarheid
de bouw van een school en dorpshuis zijn belangrijk voor de saamhorigheid
school in Achter-Drempt moet blijven vanwege veiligheid voor kinderen en 
leefbaarheid anders….
proberen school in Achter-Drempt te behouden, geeft binding en samenhang
de school in Achter-Drempt moet blijven, mag wel samen met Voor-Drempt maar 
dan 2 locaties
in stand houden van de school in Achter-Drempt
basisschool moet blijven, dit stimuleert jongeren om hier te blijven



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomsten Voor-Drempt
THEMA: Voorzieningen, welzijn en onderwijs

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

onderwijs moet blijven in Achter-Drempt, is belangrijk voor woningbouw jongeren

Houd de scholen apart!!! Die kleinschaligheid is juist een kracht!!!
Cluster 4: Multifunctionele accommodatie --> hier houden, ook vanuit 
thema's Sociaal-culturele activiteiten en Wonen

13 31 7 8 1

voorzieningsgebouw voor sociaal culturele activiteiten door 1 goede locatie icm 
bijvoorbeeld nieuwe sportaccommodatie en/of school
sportkantine icm een dorpshuis of cultuurhuis
nieuwe clubhuis HC03 icm school Achter-Drempt en alle andere verenigingen voor 
leefbaarheid in het dorp
een gemeenschapsruimte in Achter-Drempt want een dorpshuis in Voor-Drempt 
hebben wij niets aan
cultuurhuis van school, BSO, TSO en senioren
als de scholen samen gaan dan een brede school/ cultuurhuis met sport en BSO 
cultuurhuis , alle dingen onder 1 dak en 1 cv, sportschool, ouderen en yoga
multifunctionele kantine geschikt voor allerlei verenigingsactiviteiten
het nieuwe schoolgebouw icm het nieuwe complex van HC03
indien de scholen samengaan vind ik het niet kunnen dat er een café in de school 
komt ivm vandalisme 
cultureelcentrum koppelen aan het sportcomplex om optimaal gebruik te maken 
van deze voorziening bijv schoolgym
school koppelen aan sportvereniging
een gelegenheid om feesten en partijen te geven in Achter-Drempt, denk aan 
tweede dorpshuis
Cluster 5: Pinautomaat 2 1 0 0 1
pinautomaat
opzetten van een mogelijkheid om te pinnen op een veilige manier dus niet 
ergens achteraf in stilletjes gebied



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomsten Voor-Drempt
THEMA: Voorzieningen, welzijn en onderwijs

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

Losse Briefjes' 6 3 1 0 0
behoud activiteiten dorpshuis 
speeltuin in Voor-Drempt weer afsluiten ivm vandalisme
veilige speeltuin in Voor-Drempt
dependance voor publiek loket van de gemeente ivm vervoer en persoonlijk 
aanvragen en ophalen
behoud zwembad 1 3 1 0 0
kinderopvang om leefbaarheid te verhogen
Ipv. Hessenkoerier Drempts Nieuws



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomst Achter-Drempt
THEMA: Voorzieningen, welzijn en onderwijs

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

THEMA: Voorzieningen, welzijn en onderwijs 76 129 34 18 21

Cluster 1: Behoud zwembad 3 10 1 3 1
Zwembad open lucht Keppel open houden
zwembad in de buurt Hessenbad, kinderen kunnen zelfstandig gaan zwemmen en 
op de fiets naar een buitenbad
zwembad blijft hoog keppel bestaan
Cluster 2: 1 Goede school, kwaliteit voorop 7 30 8 2 2
1 school centraal punt tussen Voor- en Achter-Drempt
1 school centraal punt tussen Voor- en Achter-Drempt
de nieuwe school op locatie Kerkstraat Veenweg omdat verkeersdrukte in de kern 
te hoog wordt, ouders moeten met kinderen fietsen leren
1 school in Drempt ivm kwaliteit onderwijs en leefbaarheid Drempt
kwaliteit van het onderwijs moet leidend zijn, niet de discussie over 1 of 2 scholen

1 school voor alle Dremptse kinderen
behoud van kwalitatief goed onderwijs voor onze kinderen, op 1 school om 
samenhang tussen de beide dorpen te versterken en te verstevigen
Cluster 3: Levendigheid in het dorp door school of dorpshuis 9 12 11 3 3
Indien de school naar Voor-Drempt gaat moet er een zekere betrokkenheid blijven 
met de RK Kerk
jonge mensen moeten het aantrekkelijk vinden om in Drempt te gaan wonen 
(onderwijs in Achter Drempt is daarbij belangrijk)
het buitengebied moet buitengebied blijven dus geen school of dorpshuis daar. Dit 
soort activiteiten in de bebouwde kom.
behoud basisschool in Achter-Drempt omdat het dorp anders nog minder 
aantrekkelijker wordt voor jonge gezinnen met kinderen



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomst Achter-Drempt
THEMA: Voorzieningen, welzijn en onderwijs

Beschrijvingen totaal 
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Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

Mocht er 1 school komen in bijv Achter-Drempt dan moet ook de leefbaarheid van 
het andere dorp goed blijven. Jonge gezinnen vestigen zich misschien liever in het 
dorp met een school 
Levendigheid in dorp behouden. School en dorpshuis in het dorp houden
Ivm leefbaarheid van beide kernen in beide kernen een school
goed basisonderwijs in beide kernen voor kwaliteit en leefbaarheid 
behoud dorpsschool Voor-Drempt ondersteunt de dorpsgemeenschap en voorkomt 
onveilig van en naar school
behoud van kwalitatief goed onderwijs op 2 scholen ( 1 in beide kernen) om leven 
in het dorp te houden
Cluster 4: Speeltuin (behoud en onderhoud) 7 3 0 1 1
speeltuin het onderhoud!
wat gebeurt er met de speeltuin ? Behoud
speeltuin in handen van de gemeente is geen goede zet!
speeltuin weer terug naar de vereniging als voorheen. Iedereen tevreden
speeltuin Braamberg overdag altijd open, prima zo.
speeltuin Voor-Drempt vernield. Zonde, geen beheerder meer.
verplaats de speeltuin naar een plek die open ligt, ala Hoog-Keppel zodat er meer 
sociale controle kan worden uitgeoefend. Op deze wijze kan de speeltuin ook een 
soort samenkom plek buiten worden 
Cluster 5: gescheiden afval inzamelen op 1 punt 2 0
rommel bij glascontainers oplossen, vaker controleren cq legen
uitbouw milieuparkje Voor-Drempt, met kleding, inco mat, chemo en ijzer
Cluster 6: Behouden Dorpshuis 5 29 5 4 6
dorpshuis op loopafstand
handhaving of vervanging van het dorpshuis
nieuw gebouw voor het dorpshuis want het huidige gebouw is verouderd, donker 
en onprettig, voldoet niet meer aan de huidige eisen.



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomst Achter-Drempt
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behoud Gildehof tbv gemeenschapsgevoel
behoud van leefbaarheid in de kernen denk aan het dorpshuis
Cluster 7: Openbare orde handhaven 1 0
woonplezier neemt af, handhaving openbare orde
Cluster 8:Gemeentelijke voorzieningen en dienstverlening 8 7 2 0 1
Afschaffen groencontainerheffing bij geen gebruik maken daarvan
informatiepost bijv 1x per 2 weken omdat als je geen auto hebt (kunt rijden) 
nauwelijks bij het gemeentehuis kunt komen, geen openbaar vervoer
gemeente informatieloket per 14 dagen tbv inwoners zonder auto zodat zij binnen 
bereik zoals in het centrum Hoog-Keppel geholpen kunnen worden
Gemeente investeert miljoenen voor dorp Hengelo. In Drempt wordt niets 
gerenoveerd of opgeknapt
Wij betalen net zo veel geld als mensen in Hengelo, Vorden, Zelhem enz. Hebben 
jullie wel eens vergeleken hoeveel verschiler is met bijv.: Voor-Drempt. Investeren 
in vooruitgang.
gemeenteloket zodat minder mobiele mensen niet naar Hengelo hoeven voor 
diverse zaken 
Kan een stookvergunning niet buiten een AMVB-procedure om. Duurt te lang en 
werkt niet.
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Dorpsraad
Cluster 9: Pinautomaat 5 11 2 2 1
Hieronder de briefjes (letterlijk overtypen!)
pinautomaat
pinautomaat
pinautomaat in beide dorpen
pinautomaat
een voorziening om geld te pinnen, de meeste ouderen zitten er om verlegen
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Cluster 10: Parkeergelegenheid school en dorpshuis 1 2 0 1 0
parkeergelegenheid school en dorpshuis
Cluster 11: Supermarkt groot 2 5 1 1 0
grote supermarkt met gratis parkeren langs de Rijksweg
probleem voor boodschappen naar Doesburg, Doetinchem of anderszins. 
Oplossing: grote supermarkt ala Frankrijk intermarche/supermarche aan de 
Rijksweg
Cluster 12:Supermarkt/Kruidenier 6 2 0 1 0
supermarkt in Drempt
buurtsuper voor de ouderen en leefbaarheid
kleine markt op plein Achter-Drempt
minimarkt op plein Achter-Drempt
kruidenierswinkeltje zou erg fijn zijn vooral voor oudere mensen maar ook voor 
jonge gezinnen. Nu moet je in je auto naar Doesburg of Steenderen
snoepwinkeltje, kleine boodschappen. Er moet zo'n voorziening blijven
Cluster 5: inrichten dorpsplein Achterdrempt 5 9 2 0 3
plein met winkels en horeca en pinautomaat in achterdrempt (nu geen hart)
meer groenop de parkeerplaats van achterdrempt (kermisterrein)
bankjes op parkeerplaats achterdrempt
dorpsplein in achetdrempt zoiets als in Hoog-Keppel kaqn bij nieuwe 
parkeerplaats. Geen echter kern
peuterspeelzaal en BSO en basisschool en kinderopvang in 1 gebouw
uitbreiding van sportactviteiten voor basisscholen misschien icm BSO
markt, al is het 1x per week dichtbij op loopafstand
Cluster 13: Multifunctionele accommodatie 5 9 2 0 3
Vorming van een MFA. Er ligt nu een mogelijkheid die we met beide handen 
moeten aangrijpen, een sterke school met voorzieningen voor sociaal-culturele 
activiteiten
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Fatsoenlijke/aantrekkelijke BSO want huidige locatie is te klein en ouderwets. 
Sportcomplex HC03 voor meerdere doeleinden bijv BSO in dorpshuis Achter-
Drempt
Bibliotheek in nieuwe dorpshuis en scholen onder 1 dak
peuterspeelzaal en BSO en basisschool en kinderopvang in 1 gebouw
uitbreiding van sportactviteiten voor basisscholen misschien icm BSO
Cluster 14: Promotie en Identiteit Drempt 5 0 0 0 0
opzet kennispunt oud Voor-Drempt. Beschikbaarheid oude panden wegens 
geschiedenis etc
Dremptse nieuwsbrief leefbaarheid
wij missen Hessenkoerier, verenigingsleven communicatie
portalen zijn urgent voor beeldvorming  Drempt
informatiebord aan het begin van het dorp verhoogt de betrokkenheid
Cluster 15:  Losse briefjes 5 0 0 0 0
glasvezel internet
strandje aan de oude Ijssel tbv recreatie eigen inwoners
kinder/zorgboerderij
kinder/zorgboerderij
tandarts in gezondheidscentrum Hoog-Keppel



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomst Voor-Drempt
THEMA: Sociaal Culturele Activiteiten

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

THEMA: Sociaal Culturele Activiteiten 38 48 6 9 12

Cluster 1: Sportvoorziening. 6 10 1 2 3
Sportvoorzieningen
Trapveldje/ijsbaan laten voortbestaan heerlijk voor de jeugd
Speelvoorzieningen voor jeugd 10-14 vb. fietscross en skatebaan
fietscrossbaan
BSO combineren met sportactiviteiten. Kan HC dit oppakken?
In stand houden van de sportvoorziening in de voormalige gemeente H & K

Cluster 2: Sociaal Culturele voorzieningen 4 2 2
Openlucht bioscoop
Openlucht bioscoop om in de buurt uniek uit te kunnen gaan
Uitgaansgelegenheden
Bruisender: cafeetjes terrasjes

Cluster 4: Functie dorpshuis 4 8 1 1 3
Dorpshuis groot genoeg ook voor toneeluitvoeringen (zanglust)
Bibliotheek evt. in dorpshuis
Muziekles voor jong en oud in dorpshuis of naschoolse activiteit in school

Cluster 5: Evenementen 7 8 1 2 1
Sinterklaas moet blijven
Koninginnedagfeest moet blijven bestaan voor Drempt (samen)
Kunst en cultuur in het dorp optredens/evenementen plannen in bv. Nieuwe 
dorpshuis
Aanbod van sociaal-culturele activiteiten erg beperkt. Zet drempt op de kaart van 
Bronckhorst met jaarlijks terugkerende evenementen (bijv. groot kunst en cultuur 
en muziek evenement)
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Voor koninginnedag moet er langs de huizen/inwoners worden gegaan om geld in 
te zamelen om koninginnedag te organiseren misschien meer subsidie
haal toeristen naar Drempt door Drempt op de kaart te zetten, dus sterk naar 
buiten komen om bekendheid te krijgen met kleine evenementen, goed voor de 
economie
Cluster 6: Verenigingsleven 7 4 2
Drempt verenigingen bundelen hun kracht
Aandacht verenigingsleven, bv het in been houden van de besturen, moeilijk 
bestuurders te vinden
Contact (krant) veel informatie over Drempt en verenigingen
Muziekvereniging door gemeente gesteund
Plek voor het verenigingsleven
investeren in samenwerking met buurtschap NO --> leefbaarheid

Cluster 7: Jeugd/plek hangjongeren 10 16 3 2 3
Voorzieningen voor (hang) jongeren maar niet in binnenkom
Plek voor jeugd/ontmoetingsplek
Hangjongeren betrekken bij de bouw en gebruik van het multifunctionele culturele 
gebouw
Voor de jongeren is er niets te doen. Maak een jeugdhonk met activiteiten en 
toezicht.
Goede kelder onder de nieuwe school zodat de jeugd luidruchtig discofeesten kan 
houden
Legale hangplek voor jeugd, want dat is er nu niet
Speeltuin mag geen plek voor hangjongeren worden
Speeltuin geen toezicht meer. Hangjongeren
Een jeugdsoos om de jeugd betrokken te laten blijven bij ons dorp



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomst Achter-Drempt
THEMA: Sociaal-culturele Activiteiten

Beschrijvingen in kantine HC'03 totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

THEMA: Sociaal-culturele Activiteiten 29 65 7 15 8

Cluster 1: Bundeling sociaal-culturele activiteiten 9 18 3 4 1
Gezamenlijk centrum horeca+voetbal+andere buitensport "kulturhus"
Sociaal-cultureel centrum gekoppeld aan (buiten) sport verenigingen (voetbal, 
ijsbaan, etc.)
Bundelen van sportkantine, overige verenigingen en horeca
Creeren van sterke toegankelijke sociale infrastructuur
Multifunctionele accommodatie HC'03
Voetbal vereniging + ijsbaan + andere buiten sporten zoals skate
Nieuwbouw kantine benutten voor bredere activiteiten bv. Kulturhuus
Multifunctioneel dorpsplein: kermis, feesten, kinderactiviteiten, ijsbaan. Plein 
aankleden!
Skate, skeelerbaan (wens kinderen) + meer voetbaltrapveldjes
Cluster 2: Sport/recreatie 5 17 1 5 4
Voetbalvereniging in Achter-Drempt
Goede buitensport faciliteiten voor de hele omgeving. Voetbal Atletiek etc.
Voldoende sportvelden voor de jeugd
In de winter ijsbaan op de parkeerplaats in Achter-Drempt
IJsbaan in de winter op de parkeerplaats
Cluster 3: Jeugd/jongeren 7 17 3 3 2
Hangplek voor jongeren omdat ze nu op plaatsen ophouden wat niet geschikt 
verantwoord is
Jongeren hangplek zodat zij zich kunnen vermaken
Jeugdhonk, niet te doen voor jongeren
Activiteiten voor de jeugd
Jeugdhonk voor 12 tot 18 jarigen. Drempt biedt te weinig voor deze groep
Zelforganiserend jeugdhonk evt. in combinatie met sportvereniging. Soort van 
geinstitutionaliseerde keet.



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomst Achter-Drempt
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Activiteiten voor jeugd ondersteunen. Ontmoetingsplek bieden
Cluster 4: Evenementen 3 7 3 1
Oudejaarsfeest van 31/12 - 01/01. I.v.m.: binding, gezelligheid, minder overlast
Kermis moet in Achter-Drempt blijven
Infopanelen/portaalborden Drempt  gezocht beheerder !
Nieuwe cluster 5: identiteit 5 6
Doesburg Noord-Oost weer terug bij Drempt
Naamgeving Drempt (Achter-Drempt) ipv alle andere varianten Promotie Drempt 
als gebied & als product
Terugvordering van Doesburgs gebied / is sinds '71 van Hummelo en Keppel 
gescheiden o.a. campings
Achter + Voor Drempt = 1 Drempt / Begin: Elkaar gemeend begroeten (we zijn al 
op de goede weg)
Banden aanhalen met buurtschap Noord-Oost - sociale samenhang



Uitwerking Ideeën beide Startbijeenkomsten Drempt
Thema: Economie en ondernemerschap

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

Economie en ondernemerschap 36 60 29 13 6

vestigingen stimulering ondernemerschap 10 10 1 3 1
probeer panden die leeg komen te staan in het buitengebied dat daar kleine 
bedrijven kunnen starten, niet bureauctatisch te werk gaan
horeca voorziening i.c.m sportkantine, risicospreiding horeca
plaatselijke oude ambachten stimuleren zoals smidse, kunst, klompenmaken, 
schildersatelier, kunst.
promoten eigen bedrijfjes, liefst kleine bedrijven terreinen
recreatie en toerisme stimuleren
werkgelegenheid bevorderen d.m.v recreatieontwikkeling, geen grote 
fabrieken etc.
meer stimulans voor ondernemerschap,minder tegenwerken en meer 
medewerking
stimuleren van samenwerking tussen locale ondernemers dmv jaarmarkt met 
lokale en regionale producten. Elkaar ondersteunen i.p.v deconcurreren
in leegstaande argarische bedrijfsgebouwen andere activiteiten toestaan.
ontwikkeling landbouw 8 16 12 2 2
belonen van boeren voor onderhoud en behoud van het landschap
ruimte voor agrarisch ondernemerschap want dat is een belangrijk onderdeel/ 
basis van onze cultuur. Behoud het platteland
ruimte voor agrarisch ondernemerschap want dat is een belangrijk onderdeel/ 
basis van onze cultuur. Behoud het platteland
ruimte voor ontwikkeling van de agrarische bedrijven door vergroting en 
verbreding
bestaande agrarische bedrijven niet belemmeren in ondernemerschap als ze 
willen groeien
zorg dat landbouw en plattelandsgebeuren een goede samenhang is en blijft
buitengebied agrarisch vriendelijk houden



Uitwerking Ideeën beide Startbijeenkomsten Drempt
Thema: Economie en ondernemerschap
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vestiging kleinschalige bedrijven 10 23 15 4 3
geef kleine ondernemers de mogelijkheid zich te vestigen, dit kan de 
leefbaarheid verhogen , geen industrie
stimuleren jonge ondernemers door bv vaklieden(groepen)
markt, al is het 1x per week dichtbij op loopafstand
klein ondernemerschap toestaan, wel een bovengrens stellen
meer ruimte voor ondernemingen, winkels, bedrijfjes ( bestemmingsplan 
aanpassen)
meer financiele mogelijkheden voor beginnende ondernemers
voor startende ondernemers financiering
kleinschalig ondernemerschap mogelijk maken( makkelijker makem qua 
regelgeving in leegstaande agrarische gebouwen om het dorp leefbaar te 
houden
er zijn nagenoeg geen plekken meer om wat te eten of te drinken terwijl er in 
het zomerseisoen wel veel mensen wandelen of fietsen, dus meer horeca
netwerken 2 0
netwerk bijeenkomsten ondernemers Drempt
ondernemersoverleg Drempt, elkaar kennnen en benutten

duurzaamheid energie 3 8 0 4 0
bhhrzmer ? Biologische landbouw
windmolen voor electriciteit opwekking
inzetten op duurzaamheid, duurzame energie + schone brandstoffen, schoon 
leefmilieu

internet buitengebied 3 3 1 0 0



Uitwerking Ideeën beide Startbijeenkomsten Drempt
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hoogwaardige internet aansluitng ter stimulering van klein ondernemerschap
ADS buitengebied, nagenoeg geen snelheid
openbaar draadloos internet, zoals in Groningen ( kostenloos)



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomst Voor-Drempt
Verkeersveiligheid en infrastructuur

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

Verkeersveiligheid en infrastructuur 52 36 11 16 8

Verkeersveiligheid (A, B, C) 29 16 3 10 3

A:  Gemotoriseerd verkeer
"Snel"verkeer. Wegen verkeersluw maken (smalle wegen, brede palatsen voor 
fietsers +voetgangers)
Verbeteren veiligheid parallelweg Rijksweg: Onveilig door: vrachtverkeer, auto's, 
tractoren, bromfietsen en fietsen
Verbieden zwaar vrachtvekeer voor ondernemingen a.d. Rijksweg. In/uitrijden en 
keren leveren zeer onveilige situaties op
Parellelweg: Zeer onveilig, er wordt hard gereden, zeker als het p de Rijksweg 
even niet opschiet. Veel tractoren die ook erg hard/onveilig rijden. Zéér onveilig 
voor schoolkinderen. Oplossing: op sommige plaatsen afsluiten voor auto's. 
Tractoren op de Rijksweg.
Aangeven dat parkeren op de stoep niet de bedoeling is.
Beter parkeervoorzieningen voor sommige straten! Het is soms onveilig en 't is 
erg rommelig
Bermen vaker maaien voor het zicht van verkeer
Bij 1 school moet er goed rekening gehouden worden met de verkeersveiligheid
B: Fietsers/voetgangers 
Als de scholen worden samengevoegd? Dan een separaat fietspad + verlichting
Fietspad van Voor Drempt naar zwembad. Beide wegen zijn nu onveilig
Toegangswegen naar Voor- en Achter-Drempt veiliger maken dmv fietspad en 
verlichting, m.n. Eekstraat Zomerweg Past.Blaisseweg
Meer fietspaden langs provinciale wegen
Verkeersveiligheid Gildeweg/Rijksweg
Betere/meer veiligheid in de "kommen" gezien snelheid van verkeer



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomst Voor-Drempt
Verkeersveiligheid en infrastructuur
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Oversteek Rijksweg/Kleine Dreef. Hier steekt 50% van alle dorpsgenoten over. 
Dreef e.d. Waarom geen veilige oversteekplaats naar de bushalte: mensen 
nemen graag korte route.
Trottoir Kerkstraat (denk aan schoolgaande kinderen)
Veiligheid in de Kerkstraat: leg een voetpad aan van bein tot eind
Méér parkeergelegenheid bij school en dorpshuis. Ingang school is onveilig bij 
halen/brengen
Betere oversteek Rijksweg voor voetgangers, is nu zéér onveilig
C: algemeen
Zomers verkeersveiligheid minder door overal hoge maisvelden langs de wegen
Landbouwwegen zijn te smal en brokkelen langs de kanten af. Dit geeft onveilige 
situaties
Zomerweg binnen bebouwde kom in Achter-Drempt is onveilig door te hoge 
snelheid van auto's en motoren
Snoeiwerk a.d. Past.Blaisseweg A.Dr. Omdat takken in het gezicht komen bij 
passeren. Schoolkinderen zijn de klos
Past.Blaisseweg: Bermen afschaven omdat plassen blijven staan n fietsers de 
struiken ingedruk worden bij 't passeren van auto's
Veilige oversteek Rijksweg (tunnel)
Fiets/voetgangerstunnel onder Rijksweg i.v.m. verkeersveiligheid
Achter Drempt heeft een mooie parkeerplaats. Toch nog auto's langs beide 
kanten van de weg Misschien aan 1 kant parkeerverbod
Bermbeplanting langs de Rijksweg. Bloemen/bloemen/bloemen. Maakt de weg 
vrolijker en daarmee veiliger
Vervanging 30km borden bij binnenkomst bebouwde kom. Zijn zéér verblindend
Parallelweg langs Rijksweg veiliger maken voor fietsers door toename 
landbouwverkeer



Uitwerking Ideeën Startbijeenkomst Voor-Drempt
Verkeersveiligheid en infrastructuur

Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

Als er langs de weg een bord staat van max. 60 km/u dan moet je daar ook op 
handhaven anders heeft dit geen nut!
Flitspaal voor snelheidsmetingen in Achter Drempt om snelheid omlaag te 
brengen. Dit is het enige dat werkt denk ik
Aandacht voor verkeersveiligheid naar en bij de scholen
Landbouwverkeer in Voor-Drempt toestaan op de Rijksweg
Cluster 2: Aanleg fiets- en wandelpaden 16 17 6 6 5
Wandelpaden door de weilanden. Oplossing: Aansluiting project bij Ministerie van 
Landbouw LNV
Wandelpaden in de omgeving. Ommetjes creëren
Het zou leuk zijn om meer door de weilanden te kunnen wandelen
Wandelpad. Herstel van Oud Doesburgsepad
Het buitengebied is mooi maar het is moeilijk een ommetje te lopen zonder langs 
een drukke weg te moeten. Voorstel: Wandelpaden!
Veel bermen zijn te smal voor een paard: ruiterpad
Wandelommetjes creëren voor de eigen bevolking in en buiten het dorp
Geen paden: Bos en Ijssel. Alle paden zijn ingenomen door boeren (+ 
landeigenaren). Terugbrengen paden dat Drempt bos en Ijssel kan bereiken.
(Wandel)park om veilig te wandelen/ontspannen evt. met hondenuitlaat
Banken langs fiets- of wandelroutes
Wegen verbeteren. Verharding en goten vernieuwen. Brede goten weg. 
Wegindeling verbeteren, verkeersluw.
Cluster 4: Openbaar vervoer 1 3
Slechte verbindingen openbaar vervoer. Volle bussen in spits
Cluster 5: Riolering 1 2
Riolering moderniseren. Afkoppelen hemelwater
Cluster 6: Verlichting 5
Géén verlichting in het buitengebied
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Beschrijvingen totaal 
aantal 
briefjes

Punten 
totaal

Oranje 
(3)

Zwart 
(2)

Groen 
(1 )

Verlichting langs de parallelweg Drempt/Hoog Keppel
Verlichting langs de parallelweg Drempt/Hoog Keppel
Minimale en adoptieve straatverlichting. Voorkomt lichtvervuiling.
Meer verlichting langs wegen en dorpen


