
Hoe is het met de leefbaarheid van Ophemert gesteld? Ben je tevreden? 

Woon je naar je zin in het dorp? Misschien zijn er wel zaken die verbeterd 

kunnen worden. Dit kunnen dingen zijn die al een poosje door je hoofd 

gaan, maar waarvan je het lastig vindt om eraan te beginnen. 

Doe dan mee met het leefbaarheidsproject van Ophemert! De gemeente 

Neerijnen heeft de Vereniging Kleine Kernen Gelderland opdracht gegeven 

om uit te zoeken wat inwoners in hun dorp willen verbeteren. Om de 

ideeën te horen, zijn er in 2011 al diverse acties ondernomen. 

 

 

 

 

 

 

Wat is er gedaan? 

Wij hebben in het voorjaar van 2011 diverse 

geïnterviewd en in mei een kleine bijeenkomst 

georganiseerd. Ook hebben we diverse verenigingen 

actief benaderd met de vraag: wat kan er gedaan 

worden om de leefbaarheid te verbeteren? Wij zijn de 

organisaties die samenwerken in een regionaal project 

‘Rivierenland in eigen hand’. In 12 dorpen, verdeeld over 

vier gemeenten onderzoeken we welke ideeën inwoners 

hebben om de leefbaarheid te verbeteren. Samen met de 

gemeente en maatschappelijk betrokken organisaties, 

wordt verder gewerkt aan thema’s waarvoor zich ook 

inwoners hebben aangemeld.  

Uit het onderzoek in Ophemert zijn aanknopingspunten 

voor projecten ontstaan. Die aanknopingspunten hebben 

we vorig jaar oktober besproken met ambtenaren van 

de gemeente en medewerkers van maatschappelijk 

betrokken organisaties. Zij zagen ook kansen voor 

Ophemert, voor zelfwerkzaamheid van inwoners zelf, 

maar ook zaken waarin zij als ‘professionals’ kunnen 

ondersteunen.  

 

Ideeën zoeken uitwerkers! 
Op woensdag 25 januari hebben we weer een groep 

inwoners gesproken over de leefbaarheid van Ophemert. 

Iedereen die tot dusver bij het project was betrokken 

was welkom. Er waren acht inwoners aanwezig die 

bijvoorbeeld vanuit voetbal, Oranjevereniging, gym, 

onderneming of ouderensoos stuk voor stuk zeer 

betrokken zijn bij het dorp. Zij hebben concrete 

projecten genoemd waaraan ze willen werken. Voor 

deze projecten zoeken we nog naar versterking. Bij deze 

doen we de oproep: ‚Hey, doe je mee?‛ 

Op de achterkant van deze informatiebrief staan de 

ideeën die op 25 januari zijn ingediend. Misschien wilt u 

er nog één aan toevoegen! Lijkt het u leuk om samen 

met anderen uit Ophemert één van de ideeën verder 

uitwerken, meld u dan aan! Dit kan online door deze 

link te gebruiken: http://bit.ly/zLYNH6 (geen www. en 

let op hoofdletters!) 

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie: 
Het contact loopt via Josien Durieux-Hissink van de 

Vereniging Kleine Kernen, u kunt haar bellen of mailen. 

Vanuit de VKK begeleidt zij de mensen in de 

initiatieffase. Hierbij werkt ze samen met een collega en 

met een medewerker van Plattelandsjongeren 

Gelderland. Ook Welzijn Neerijnen is bij dit overleg 

aanwezig en er zijn contacten met Mozaïek 

Welzijnsdiensten, Woonstichting De Kernen en uiteraard 

ook met de gemeente Neerijnen. Iedereen die zich 

aanmeldt nodigen we uit voor de vervolgbijeenkomst. 

We hopen op veel medewerking, want met ideeën alleen 

zijn we er nog niet! 

Josien Durieux-Hissink 

Consulent Rivierengebied bij de Vereniging Kleine Kernen 

Gelderland 

josiendurieux@vkkgelderland.nl 

0314-631168 / 06-16700586 

Robin van Eerden 

Medewerker bij Plattelandsjongeren Gelderland 

robin.vaneerden@pjgelderland.nl 

026-3846253 / 06-44223439 

Marcel Dijks 

Beleidsmedewerker samenlevingszaken gemeente Neerijnen 

marcel.dijks@neerijnen.nl 

0418-656584 

 

Hey!  

Doe je 

mee? 

Online reageren op het 

leefbaarheidsproject in 

Ophemert: Wat vindt u van de 

ideeën? Hebt u zelf nog een 

idee? Wilt u zich aanmelden?  

 

Gebruik deze weblink: 

http://bit.ly/zLYNH6   

Of scan de code met je 

smartphone:  

http://bit.ly/zLYNH6
mailto:josiendurieux@vkkgelderland.nl
mailto:robin.vaneerden@pjgelderland.nl
mailto:marcel.dijks@neerijnen.nl
http://bit.ly/zLYNH6


Idee: Bestuursleden 
voor verenigingen 

Het is moeilijk om aan 
mensen te komen die 
verantwoording willen 

nemen als vrijwilliger. Het 
werven van bestuursleden 
zou veel beter kunnen 

door meer gebruik te maken van de middelen die er 
zijn, zoals het een vacaturepagina in het Hèmers Krantje 
of de vrijwilligersvacaturebank van het steunpunt 
vrijwilligers (onderdeel van Welzijn Neerijnen). 
Aanvullend hierop wordt geopperd om een Dorpsraad 
op te starten, die deze activiteiten kan ontplooien, een 
groep mensen die de link vormen tussen verenigingen, 

Welzijn Neerijnen, de gemeente enz. enz. om het dorp 
Ophemert vitaal te houden! 

Idee: Jongeren betrekken en behouden 
Jongeren, jongens en meisjes uit Ophemert zouden nog 
sterker bij het dorp betrokken mogen worden. De 
muziekvereniging is al bezig om een bijeenkomst te 
organiseren. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de 
rol van jongeren bij verenigingen, als actief lid of als 
bestuurslid. Het is namelijk zo jammer als de jongeren 
om welke reden dan ook de vereniging verlaten. Door te 

horen hoe dat komt, hoopt de muziekvereniging ze 
langer te behouden! Meer verenigingen kunnen bij dit 
initiatief aansluiten. 

Idee: De flexibele vrijwilliger 
Vind je het leuk om je in te zetten voor het dorp, maar 
niet altijd voor hetzelfde klusje 1x per jaar? Word dan 
flex-vrijwilliger. Verenigingen hebben geregeld hulp 
nodig voor hand- en spandiensten. Zonder je aan een 
vereniging te hoeven verbinden, kun je helpen, een 
nuttige bijdrage leveren en bovendien nieuwe mensen 

leren kennen! Lijkt het je leuk om flex-vrijwilliger te 
zijn? Geef dat door! 

Idee: Vakantiespeelweek (of dorpenspel zoals in 
Geldermalsen) 
Velen hebben een herinnering aan een ‘huttenbouwdag’ 
of ‘spelletjesronde’ die In de zomervakantie werd 
georganiseerd. Zou het iets zijn voor Ophemert om een 
soort vakantiespeelweek te organiseren? Er kan ook 
gedacht worden aan een dorpenspel zoals je wellicht 
kent uit de dorpen in de gemeente Geldermalsen. Een 

leuke activiteit voor thuisblijvende kinderen en mensen 
die willen helpen.  

 

 
 

Idee: Ophemert als doe-dorp, niet alleen als 
woondorp 
Wonen in een dorp is anders dan wonen in een stad. Er 
zijn minder voorzieningen, minder activiteiten, men 
groet elkaar en men kent elkaar, er is rust en een 

prachtige groene omgeving. De één trekt zich na het 
werk liever terug in huis, of houdt zich bezig met 
activiteiten buiten het dorp. De ander denkt misschien 
dat er niks te doen is in Ophemert, maar schijn 
bedriegt! Er wordt veel georganiseerd in het dorp en 
door inwoners daar beter over te informeren, voelen 
inwoners zich hopelijk meer betrokken bij het dorp. Een 
dorpswebsite wordt geopperd als idee, maar ook het 
beter gebruiken van het Hèmers Krantje als 
promotieblad van het dorp. Laat zien wat je te bieden 

hebt en geef op die 
manier het dorp een 
positieve uitstraling!  

 
 

Idee: Communicatie gemeente-inwoners 
Er wordt ook gevraagd om goede informatievoorziening 
van de gemeente voor de bewoners. Dit zou 
bijvoorbeeld op de Ophemertse dorpswebsite kunnen 
komen, maar ook in het Hèmers Krantje. Projecten en 

maatregelen die betrekking hebben op het dorp kunnen 
dan gericht verstuurd worden, op die manier mist u als 
inwoner niets wat voor u belangrijk is!  

Idee: Positieve geluiden over het Kulturhus 
De bouw van het Kulturhus ligt vanwege bezwaar al 
geruime tijd stil. Het dorp en diverse verenigingen 
kijken bezorgd toe. In maart zal de uitspraak van de 
rechter uitsluitsel geven en hopelijk kan er dan gebouwd 
worden! Dit is belangrijk voor de organisaties en 
verenigingen die onderdak zullen krijgen in het MFC.  

Als dit echter nog steeds wordt uitgesteld, dan zou het 
goed zijn om de wens voor het MFC levend te houden. 
Hopelijk gaat uiteindelijk het dorpsbelang het zwaarst 
tellen! 

Idee: AED 
In de dorpskern Ophemert 
is geen AED aanwezig. Dit 
zou een verbetering van de 
veiligheid zijn, als er ook 
getrainde vrijwilligers zijn 

die een persoon in geval 
van nood kunnen 
reanimeren. Eventueel een 
project wa arbij de EHBO-
vereniging betrokken kan 
worden.  

PROJECTPARTNERS ‘Rivierenland in eigen hand’ Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling:  

Europa investeert in zijn platteland 

 


