
 

Beusichem leeft! 
Samen de schouders eronder! 

 

Op de bewonersavond in ‟t Zoetzand van 23 september 

2010 zijn veel goede ideeën naar voren gekomen voor het 
verbeteren van de leefbaarheid in Beusichem. Er is 

bijvoorbeeld veel aandacht geschonken aan het onderwerp 
verkeersveiligheid. Ook het idee om een dorpsraad op te 

richten en het verbeteren van de communicatie in het dorp 

zijn concrete zaken waar inwoners zich mee bezig kunnen 
houden. 
  
Vervolgens zijn op 17 november zeven inwoners van 

Beusichem bij elkaar gekomen om de vervolgstappen voor 
het leefbaarheidsproject in Beusichem te bespreken. Heel 

verschillende mensen, qua achtergrond, leeftijd, hoe lang ze 
in Beusichem wonen enzovoorts maar met minstens één 

verbindende eigenschap:  

ze willen de leefbaarheid van Beusichem verbeteren!  
 

Klein beginnen en inwoners betrekken 
“Het is leuk om te scoren met grote projecten, maar we 

moeten het in het begin uit de kleine successen halen”, 
oppert Sandra Nguema bij het voorstelrondje waarbij 

iedereen vertelt wat hij of zij van het project verwacht. 

“Bijvoorbeeld een stratenproject voor onderhoud van het 
groen of betere communicatie over activiteiten in het dorp.”  
 

De voorgestelde thema‟s  en projecten worden in deze 

eerste nieuwsbrief van „Beusichem leeft!‟ beschreven en 
hiermee stelt de initiatiefgroep alle inwoners in de 

gelegenheid om zich aan te sluiten bij projecten waarmee 
men zich verbonden voelt en/of ideeën aandragen. Samen 

kunnen inwoners van Beusichem zich inzetten voor 

verbetering van leefbaarheid! Er wordt wel op  gelet dat er 
niet teveel hooi op de vork genomen wordt, want voor ieder 

die zich hiervoor vrijwillig wil inzetten moet het behapbaar 
en vooral leuk blijven! 
 

Het begint met een initiatiefgroep  
Voor het onderlinge contact tussen inwoners, de gemeente 

en maatschappelijk georiënteerde organisaties is het goed 
als er in Beusichem een dorpsraad wordt opgericht. Het  

bestuur van de dorpsraad coördineert projecten en houdt 
ieder jaar een bewonersavond om te peilen welke ideeën er  

 

zijn en wie zich wil inzetten voor een project. Zonder een 
dorpsraad kunnen er natuurlijk ook initiatieven uitgevoerd 

worden, maar dan ontbreekt het continue karakter. Met een 
dorpsraad kunnen kleine projecten als vliegwiel fungeren om 

uiteindelijk steeds meer zaken met het dorp aan te pakken. 
In deze nieuwsbrief wordt meer informatie over een 

eventueel op te richten dorpsraad en de functie daarvan 

beschreven. 
 

Dorpsraad 

De dorpsraad is een communicatiegroep, een aanspreekpunt 

en doorgeefluik. De dorpsraad voert zelf geen projecten uit, 
dat doen de werkgroepen. De dorpsraad brengt mensen, 

verenigingen en instanties met elkaar in contact. De 

dorpsraad ziet kansen en verbindt mensen en projecten aan 
elkaar. Een dorpsraad heeft contact met dorp, gemeente en 

maatschappelijk betrokken organisaties. De dorpsraad geeft 
vorm en inhoud aan een „leefbaarheidsagenda‟ voor het 

dorp. Op deze wijze ontstaat sociale samenhang in het dorp 
en stimuleert het de leefbaarheid. 
 

Hieronder volgen 8 activiteiten en projecten waarbij 

de dorpsraad een rol kan spelen: 
 

1) Speeltuin 

Bijna iedereen kent de speeltuin in Beusichem wel. Helaas is 
de speeltuin de laatste jaren in verval geraakt en zijn vele 

speeltoestellen niet meer goed bruikbaar. Al enige tijd is een 
speeltuincommissie actief die een ambitieus plan heeft 

opgesteld om de speeltuin te verbeteren en toegankelijk te 
maken voor allerlei verschillende doelgroepen in Beusichem,  
jong en oud. Het blijkt echter lastig om het benodigde 

budget bijeen te krijgen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is 
ook het onderhoud van de speeltuin en de speeltoestellen. 

De initiatiefgroep hoopt in nauw overleg met de 
speeltuincommissie mogelijkheden te vinden om tot 

realisatie van verbeterplannen over te kunnen gaan. 
 

2) Activiteitenagenda/Beusichem-nieuws opzetten 
Tijdens de besprekingen kwam naar voren dat er veel 

verschillende plekken zijn binnen ons dorp waar activiteiten 

zijn vermeld die binnen ons dorp plaatsvinden, zoals de Golff  
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nieuwsbrief, verschillende websites van BZS, Paardenmarkt 
etc. Wat echter ons inziens ontbreekt is een overzicht van 

alle activiteiten die plaatsvinden in ons dorp. Allereerst 
willen we de bestaande platforms waar activiteiten zijn 

vermeld in kaart brengen om op basis hiervan een 
overkoepelende website te ontwikkelen. Doel van deze 

website is om de mensen in Beusichem dichter bij elkaar 

te brengen. Bovendien kan de website ook gebruikt 
worden om nieuwe activiteiten op te zetten zodat bijv. 

mensen die willen hardlopen, e.d. gezamenlijk een groepje 
zouden kunnen opstarten door het plaatsen van een 

oproep. Naast een website zal er ook regelmatig een  

schriftelijke uitgave uitkomen. 
 

3) Ken je buren en ken Beusichem 

Het idee is geopperd om „autochtone‟ Beusichemers beter 

kennis te laten maken met nieuwkomers in Beusichem. Dit 
zou kunnen door bijv. oudere Beusichemers te laten  

vertellen over de historie en het roemrijke verleden van 
Beusichem. Een maatschappelijke stagiaire zou van nut 

kunnen zijn bij het inventariseren van interesses en kennis 

onder de Beusichemers. 
  

4) Schoonmaakdag 
Door kinderen op de PWA school wordt jaarlijks een 

schoonmaakdag gehouden. Mogelijk zouden ook niet  
scholieren hieraan deel kunnen nemen. Door verschillende  

bewoners van Beusichem op deze manier met elkaar 
samen te laten werken kan de onderlinge samenhang 

binnen Beusichem worden verbeterd. Bovendien kan 

hierbij de  bewustwording voor wat betreft het achterlaten 
van afval worden verbeterd.  
 

5) Verkeer 

Tijdens bijeenkomsten tot nu toe blijkt verkeer een 
onderwerp te zijn dat veel teweeg brengt bij de 

betrokkenen. Knelpunten zijn bijvoorbeeld overlast van 
vrachtverkeer in de dorpskern, de verkeerssituatie op de 

markt en bij de school. Bijna iedereen is het erover eens 

dat het verbeteren van de verkeersveiligheid in het dorp 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid 

in Beusichem. Hierbij kan aan verschillende initiatieven 
worden gedacht om de verkeersveiligheid te verbeteren 

zoals bijv. aanleg van een zebrapad bij de markt zodat 

ouderen en kinderen veilig en rustig over kunnen steken. 
Daarnaast zouden een aantal deelnemers van de 

initiatiefgroep aanspreekpunt kunnen vormen van de 
gemeente Buren als het gaat om verkeersmaatregelen 
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die zij willen nemen. Oplossingen hoeven niet alleen 
fysieke maatregelen te zijn maar kunnen ook sociale 

maatregelen zijn om weggebruikers aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer in de 

bebouwde kom. 
 

Voor de verkeerskundige maatregelen in Beusichem is             
€ 800.000,= beschikbaar. Het gaat om verbetering van 

verkeersveiligheid in het dorp, niet specifiek voor plan 

Hooghendijck. Verkeersdeskundige Bert Sielias van de 
gemeente wil kijken hoe dit geld het beste ingezet kan 

worden. Samen met inwoners wil hij kijken welke 
knelpunten opgelost moeten worden en welke ideeën 

hiervoor bestaan. 
 

De initiatiefgroep „Beusichem Leeft!‟ zal de volgende 
namen doorgeven aan Bert Sielias zodat zij gezamenlijk 

een plan van aanpak kunnen ontwikkelen.  

Rene Beijnen,   Eric Hoogendoorn,  
Sandra Nguema,  Mark Osseweijer. 
 

Deze mensen, vanuit de initiatiefgroep, wijzen erop dat de 

suggesties die bij eerdere verkeersbijeenkomsten zijn 
geopperd gebruikt moeten worden. 
 

6) Groen 

Hier kan worden gedacht aan het gezamenlijk onderhoud 
door een straat of groep bewoners van een plantenbak of 

een perk Maar ook vragen of klachten over 

groenonderhoud door de gemeente kunnen hier 
gebundeld worden zodat dit met de gemeente Buren kan 

worden besproken. 
 

7) School 
De laatste maanden hebben verschillende bijeenkomsten 

plaatsgevonden waarbij de plannen en verschillende 
varianten zijn besproken voor nieuwbouw of renovatie van 

de school in Beusichem, al dan niet tezamen met 

Zoelmond.  Waarschijnlijk  zal de gemeenteraad 
binnenkort beslissen of en wanneer er een nieuwe school 

in Beusichem zal komen. Afhankelijk van de uitkomst van 
deze beslissing, zullen er nieuwe vragen opkomen zoals 

bijvoorbeeld de combinatie school en verkeersveiligheid 

Dit vormt ook op dit moment een uitdaging. Mogelijk zijn 
er bewoners van Beusichem die mee willen denken om 

hiervoor oplossingen te vinden. 
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De Houtzagerij kwam in beeld en biedt nu plek voor 

enkele  Beusichemse jongeren van 14 t/m 23 jaar.  
   
Mozaïek en omwonenden van de Meent en de Houtzagerij 
komen om de maand bij elkaar om de voortgang 

(thematisch) te bespreken.  
 

Leefbaarheid 

Door te overleggen tussen jongeren en omwonenden 
zorgen we dat de leefbaarheid op peil blijft. De 

Houtzagerij wordt ondersteund door Sammad Astitou, 
ambulant jongerenwerker. De beheergroep en de 

klankbordgroep jongeren worden ondersteund door Marc 

Horsten, jongerenopbouwwerker. Daarnaast houdt 
Mozaïek contact met omwonenden en ondernemers nabij 

de Meent, die signaleren. Mozaïek legt de signalen bij de 
juiste partner neer om zaken aan te pakken, bijvoorbeeld 

het parkeren en het realiseren van goede afspraken met 
Stichting Uit®waarde, die het recreatiegebied beheert. 
 

Het traject voor de jongeren is succesvol verlopen, mede 

dankzij de inzet van de VKK, PJG, de wijkagent, het 

jongerenwerk van Mozaïek Welzijnsdiensten, maar vooral 
door de inzet van de jongeren en vrijwilligers Marja en 

Jermie van Zetten die met hart en ziel zorgen voor de 
jongeren in Beusichem. 

 

 
 

 

 

8) Jongeren  

In februari zijn jongeren van de Meent in contact 
gebracht met de raadsleden van de gemeente Buren. 

Reden was dat zij aandacht wilden van de politiek 

omtrent een eigen veilige plek in het dorp , zowel in 
een binnen- als buitenruimte bij recreatiegebied de 

Meent. 
 

Hoe het allemaal begon voor de jongeren in 
Beusichem 

Een handtekeningenactie georganiseerd door de 
jongeren en hun ouders resulteerde in een gesprek met  

jongerenwethouder Sander van Alfen in maart 2010. 

Vervolgens kwamen de jongeren maandelijks bij elkaar 
met het jongerenwerk van Mozaïek welzijnsdiensten in 

de zogenaamde klankbordgroep jongeren. Vanuit deze 
groep werden allerlei activiteiten georganiseerd zoals 

paintball, bowlen en de wekelijkse sportactiviteit bij de 

Meent. 
 

In mei 2010 startte de gemeente het 
leefbaarheidsproject Beusichem met Vereniging Kleine 

Kernen (VKK) en de Plattelandsjongeren Gelderland 
(PJG). Allerlei zaken die in het dorp speelden werden 

besproken in interviews, bij een sterkte-zwakte analyse 
en tijdens een bewonersavond voor het hele dorp, zo 

ook het thema jongeren. De wens van de jongeren is in 

dit traject meegenomen. Het idee van de jongeren voor 
een eigen plek binnen werd snel opgepakt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Bij dit project vragen wij u: 
“Wat zou u willen doen om de leefbaarheid in Beusichem te verbeteren?” 

 

Hebt u, na het lezen van deze nieuwsbrief, ook zin om samen met de initiatiefgroep „Beusichem Leeft!‟  de schouders eronder 

te zetten en zo Beusichem voor jong & oud leefbaar te houden? Kruis 1 of meerdere projecten aan en vul onderstaande strook 

in. Lever deze strook voor 19 maart in. Hiervoor staat een bus bij kassa 1 bij de Golff. U kunt de gegevens ook mailen naar 

info@beusichemleeft.nl. Dan nemen wij contact met u op vóór de eerstvolgende bijeenkomst.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ja, het lijkt me leuk om me in te zetten voor het volgende project/de volgende projecten: 

O   Dorpsraad   O   Schoonmaakdag   O   Groen  O   Speeltuin              

O   Activiteitenagenda  O   Ken je buren en ken Beusichem O   School   O   Jongeren                    
O   Verkeer    

Misschien mist u wat en hebt u een aanvullend idee. Laat het ons weten: 

O   Anders nl……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Naam:……………………………………………………………………………………………………  Leeftijd:…………………………. 

Straat:……………………………………………………………………………………………………  Huisnumer:……………………… 

Telefoon:………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………… 

 

Rivierenland in 

eigen hand  
is een Leader+ 

project 

Organisatie en contact         
info@beusichemleeft.nl 

Initiatiefgroep ‘Beusichem leeft!’  

Sandra Nguema, Marry Pikker, Mark Osseweijer, Andreas Tan, Jeanne van der Gun, Rene Beijnen, Caroline van Hoff, Eric 
Hoogendoorn, Jeroen Verheul, Connie Janssen, Rens Versluis, Gerrit van Zanten, Natasja Laponder en Lia Koetsier. 
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Toekomst 

Tot slot willen twee jongeren van de beheergroep Beusichem 

deelnemen aan de dorpsraad die voor Beusichem zal worden 
opgericht. De dorpsraad geeft vorm en inhoud aan de 

leefbaarheidagenda voor het dorp. Op deze wijze ontstaat 
sociale samenhang in het dorp en stimuleert het de veiligheid 

en leefbaarheid. 
 

Tot slot willen 2 mensen van de beheergroep Beusichem deel- 
nemen aan de dorpsraad die voor Beusichem zal worden 

opgericht t.w.  Natasja Laponder en Lia Koetsier. 
 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met : 
Sammad Astitou 06-20452063 (s.astitou@mozaiekwelzijn.nl) 

of 

Marc Horsten 06-30032972 (m.horsten@mozaiekwelzijn.nl) 

Enkele Beusichemse jongeren bijeen in 
De Houtzagerij Van Zetten 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


