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Welkomstwoord wethouder Verwoert 

 

Wethouder leefbaarheid Rian Verwoert heet alle 

aanwezige inwoners van Haaften (ongeveer 50) 

van harte welkom.  

Sinds 2008 werkt de gemeente Neerijnen aan 

leefbaarheid in de kernen. Dit doet zij samen met 

buurgemeenten in het kader van de Regionale 

Sociale Agenda. Vanuit de provincie is geld 

beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de 

leefbaarheid.  

Een belangrijke eerste stap is te weten wat er 

leeft in de kernen en waar inwoners belang aan 

hechten als het gaat om leefbaarheid. Voor dit 

onderzoek is samenwerking gezocht met de 

Vereniging Kleine Kernen Gelderland.  

Vanavond worden de speerpunten van Haaften 

op gebied van leefbaarheid bekend. Vervolgens 

hopen we als gemeente samen met inwoners te 

kunnen werken aan deze punten.   

 

 

 

 

 

 

Het is belangrijk om te weten dat niet alles direct 

kan, maar er kan met de opbrengst van vanavond 

wel worden gekeken waar kansen liggen. 

De wethouder wenst alle aanwezigen een goede 

avond toe en zal het verloop met interesse 

volgen. 
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Toelichting project  

‘Rivierenland in eigen hand’ 

 

Josien Hissink, medewerker van de Vereniging 

Kleine Kernen (VKK) Gelderland vertelt iets over 

de vereniging en licht het leefbaarheidsproject in 

Haaften toe. 

VKK Gelderland 

De VKK is een overkoepelende vereniging voor 

dorpsbelangenorganisaties (dbo’s). Dorpsraden, 

dorpsplatforms, verenigingen voor dorpsbelang 

etc. kunnen zich aansluiten bij de VKK. Als lid van 

de vereniging krijgen ze advies en ondersteuning 

bij dorpsontwikkeling. De VKK informeert via de 

Kleine Kernen Koerier, website en bijeenkomsten. 

Daarnaast behartigt de VKK de belangen van 

dorpen richting de provincie Gelderland. De VKK 

organiseerde in februari nog het 

plattelandsparlement waar dorpsbewoners en 

statenleden met elkaar spraken over kansen en 

aandachtspunten voor leefbaarheid in de 

Gelderse dorpen. 

Rivierenland in eigen hand 

Met het project Rivierenland in eigen hand wordt 

onderzocht welke aandachtspunten er zijn op 

gebied van leefbaarheid. Het project wordt 

uitgevoerd in twaalf dorpen, verdeeld over de 

gemeenten Neerijnen, Maasdriel, Buren en 

Neder-Betuwe. In de dorpen is nog geen dbo 

actief, of deze kan wel een steuntje in de rug 

gebruiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart van het Rivierengebied met de vier 

gemeenten waar het project wordt uitgevoerd 
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Het project bestaat uit drie peilers: 

1. Onderzoek naar aandachtspunten 

leefbaarheid van volwassenen 

2. Onderzoek naar aandachtspunten 

leefbaarheid onder jeugd  

3. Werken aan samenwerking tussen 

inwoners, gemeente en maatschappelijk 

betrokken organisaties 

In Haaften is in oktober 2010 gestart met het 

project. Er zijn inwoners geïnterviewd om zo het 

dorp en de mensen te leren kennen. Via het 

netwerk van de geïnterviewden zijn mensen 

benaderd om een avond te brainstormen over 

leefbaarheid in Haaften. De sterke en zwakke 

punten, kansen en bedreigingen zijn daarmee 

helder geworden en er ontstond een 

onderwerpenlijst met leefbaarheidspunten voor 

Haaften.  

Op 3 februari 2011 zijn de onderwerpen 

besproken met ambtenaren van de gemeente en 

medewerkers van de SWON, Wittenberg en De 

Goede Woning Neerijnen. Er zijn thema’s 

gevormd waar men mee verder kan werken.  

Samen met een groep inwoners is vervolgens 

deze bewonersavond voorbereid.  

Sinds het voorjaar van 2011 is ook het 

jongerentraject gestart. Een medewerker van 

Plattelandsjongeren Gelderland ondersteunt 

Stichting JeWelz (Jeugd en Welzijn) bij het 

opzetten en uitvoeren van een 

jongerenonderzoek en de stappen die 

ondernomen moeten worden om een  

 

 

 

Foto: voorbereiding bewonersavond  

 

tijdelijke jongerenontmoetingsplek te realiseren 

zolang het MFC er nog niet is. 

 Ondertussen wordt er bij de gemeente intern 

gewerkt aan ‘kleine kernen beleid’: hoe gaat de 

gemeente om met initiatieven van onderaf, dbo’s 

en leefbaarheid in de dorpen? 
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Ideeën per thema 

Gebaseerd op de interviews, SWOT en ambtelijke 

bespreking zijn vier thema’s gevormd. Op 20 mei 

zijn deze thema’s gepresenteerd op de 

bewonersavond en de aanwezigen konden hun 

ideeën geven. Naast het verzamelen van nieuwe 

ideeën was het doel om met de bewonersavond 

de betrokkenheid van inwoners bij hun dorp en 

de leefbaarheid te vergroten en draagvlak te 

krijgen voor enkele projecten. 

De thema’s waarover gebrainstormd werd staan 

hier onder. Na het clusteren van de briefjes kon 

iederen 3 punten verdelen aan de onderwerpen 

die hij of zij het belangrijkst vindt. 

Samenvatting belangrijkste onderwerpen: 

1. Wielerronde terug: 26 punten 

2. MFC en Jeugdhonk: 23 punten 

3. Dorpsraad: 22 punten 

4. Verkeersveiligheid: 20 punten 

5. Pont: 9 punten 

6. Zwemgelegenheid: 8 punten 

7. Website en dorpskrant: 4 punten 

8. Wijkagent: 3 punten 

9. Diverse activiteiten organiseren: 3 punten 

10. Zorg: 2 punten 

11. Sport en evenementen: 1 punt  

12. Hulp en ondersteuning: 1 punt 

 

Totaal: 122 punten (40 stemmers) 
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Communicatie als verbindingsmiddel: 28 punten 

 

Onderwerp: Dorpsraad 

Punten: 22 

Briefjes: 

 Formeren structurele dorpsraad 

 Bedrijven uit Haaften betrekken bij nieuwe ideeën 

 Successen delen, gevoel weghalen dat ‘het’ geen zin heeft 

 

Onderwerp: Website en dorpskrant 

Punten: 4 

Briefjes: 

 Combinatie website en krantje voor de ouderen 

 Dorpskrant goed idee 

 Website zonder eigen belang 

 Website + maandelijks papieren krantje 

 Website hebben we niets mee, in dorpskrant alle ondernemers (klein en groot) aan het woord (van 

schoonheidsspecialiste tot schilder) 

 Dorpskrant met alles wat belangrijk is. Weten wat er speelt. ‘Wij-gevoel’  

 Content management system op website zodat verenigingen zelf updates doen 

 

Onderwerp: Vanuit gemeente aandacht voor Haaften op site 

Punten: 2 

Briefjes: 

 Vanuit gemeente aandacht aan dorpsinitiatieven, bijvoorbeeld op website of inforubriek gemeente 

 

 

Activeren van inwoners: 3 punten 

 

Onderwerp: Diverse activiteiten organiseren  

Punten: 2 

Briefjes:  

 Dag voor Hubert van de Moree 

 Zeskamp voor jong en oud 

 Avond vierdaagse 

 Zeepkistenrace terug 

 

Onderwerp: Hulp & ondersteuning 

Punten: 1 

Briefjes:  

 Inschakelen van organisatie/bedrijf om de Haaftense mentaliteit te veranderen met als doel om 

saamhorigheid te bevorderen en mensen actief te krijgen 

 Bedrijven presentatie 

 Kulturhus (MFC) krijgt programmaraad – het platform organiseert activiteiten 

 

Onderwerp: Belonen 

Punten: 0 
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Briefjes: 

 Nieuwsgierig maken! Aantrekkelijk, liefst alles voor niets  

 Activeren zeer moeilijk. Beloningen helaas noodzakelijk 

 Mensen ‘belonen’ voor het feit dat ze hun stem laten horen in plaats van ‘tegenwerken’ 

 Inwonersinitiatieven belonen, bijv. verdubbelen collecteopbrengsten uit dorp door gemeente en 

bedrijven 

 

 
Ontmoeting en dorpsgevoel:  32 punten 
 

Onderwerp: MFC & Jeugdhonk 

Punten: 23 

Briefjes: 

 Huiskamer (dagelijks open!!) in het MFC 

 Inloopruimte voor ouderen zonder consumptie verplicht en met biljard  

 Gelegenheid dat het iedere dag open is voor ontmoetingsplaats bv. kaartje leggen, kletsen enz. 

 MFC is kans! 

 Ontmoeting: MFC 

 Mogelijkheid tot verbindende (kleine) activiteiten in het MFC 

 Jeugdhonk (1 punt specifiek hieraan gegeven) 

 Jeugdsoos is een goed idee! 

 Glazen hal nieuwe dorpshuis (MFC) is verloren ruimte 

 

Onderwerp: Zwemgelegenheid 

Punten: 8 

Briefjes:  

 Als de ‘Kuil’ niet realiseerbaar is, hetzelfde idee naar het ‘oude’ zwembad in de Crob 

 Crob bij het oude zwembad moet weer een recreatiefunctie krijgen 

 

Onderwerp: Sport & evenementen 

Punten: 1 

Briefjes: 

 Sportschool: fitness, aerobic, steps etc. 

 Terugkeer van de wielerronde Haaften 

 Evenementen als de avondvierdaagse moeten in stand gehouden worden 

 Fietsvierdaagse 

 Minder regeldruk evenementen 

 

Onderwerp: Speeltuin 

Punten: 0 

Briefjes: 

 Meer geld voor speeltuin 

 Kinderboerderij 

 Speeltuin met terras en sanitaire voorzieningen 

 

Onderwerp: Muziek 

Punten: 0 
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Briefjes: 

 Fanfare taptoe van Haaften 

 Openlucht concert in de muziektent, mag ook klassiek 

 Meer gebruik van de muziektent door bijv. de muziekvereniging 

 

Onderwerp: Eten 

Punten:0 

Briefjes: 

 Open eettafel voor ouderen die alleen zijn 

 Leuk restaurant met mooie tuin 

 

Onderwerp: Activiteiten Kempke 

Punten: 0 

Briefjes: 

 Het Kempke is uitermate geschikt voor een bijzonder stadscircus (magic) 

 

 
De Dag van Haaften: 27 punten 

 

Onderwerp:  Wielerronde terug 

Punten: 26 

Briefjes: 

 Wielerronde terug (ong. 7 bestuursleden nodig. Draaiboek is er. Belangrijkste taak is vinden van 

sponsoren. Samenwerking met bestuur Jaarmarkt) 

 

Onderwerp: Bingo 

Punten: 1 

Briefjes: 

 Bingo 

 

Onderwerp: Jaarmarkt/braderie 

Punten: 0 

Briefjes:  

 De Dag van Haaften = Jaarmarkt! 

 Braderie moet blijven maar er zijn teveel kraampjes van buitenaf. Dat moet minder. Meer kramen 

met ambachten van mensen uit het dorp en workshops 

 De jaarmarkt: meer verschillende kramen 

 

Onderwerp: Muziek, feest, hapjes en drankjes 

Punten: 0 

Briefjes: 

 De dag van Haaften: feesttent 

 Caféplein op ’t Kempke 

 Hapjes en drankjes 

 De dag van Haaften: bandjes (muziek), Bekaant Goed en Praise/gospel, ook voor ouderen 
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Onderwerp: Jeugd 

Punten: 0 

Briefjes:  

 Stormbaan, springkussen, ballenbak 

 Zeskamp voor de jeugd 

 

Overige onderwerpen: 34 punten 

 
Onderwerp: Verkeersveiligheid  

Punten: 20 

Briefjes: 

 Leefbaarheid centraal stellen in gemeentelijk beleid. Dus geen geluidsoverlast en veiligheidsrisico’s 

door industrie 

 Er wordt veel te hard gereden in Haaften ondanks 30 km gebieden 

 Veiligheid voor schoolgaande kinderen op verkeersgebied 

 

Onderwerp: Pont 

Punten: 9 

Briefjes: 

 Het pontje in ere herstellen 

 Bedrijven € 200,- sponsoren 

 

Onderwerp: Wijkagent 

Punten: 3 (waarvan 1 voor zingende wijkagent!) 

Briefjes:  

 Wijkagent dagelijks te zien, waar iedereen een praatje mee kan maken. Die ziet, hoort en weet wat 

er speelt en die in gesprek gaat met hangjongeren met negatief gedrag 

 

Onderwerp: Zorg 

Punten: 2 

Briefjes: 

 Beter nadenken over hoeveelheid zorginstellingen. Teveel zorg in een regio is voor cliënt niet te 

overzien en kost banen 
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Aanmeldingen en vervolg 

De uitwerking van ideeën kan alleen als er ook 

mensen zijn uit het dorp die willen meewerken. 

De VKK ondersteunt de werkgroep(en) in de 

opstartfase om wensen en ideeën te ordenen en 

een aantal projecten te selecteren en uit te 

werken. De werkgroep(en) zoeken vervolgens 

samenwerking met de gemeente en 

maatschappelijk betrokken organisaties voor het 

uitvoeren van de ideeën. 

De volgende mensen hebben zich aangemeld 

voor het onderwerp ‘Dorpsplatform opstarten’: 

 Bert van der Wolf 

 Leo Severs 

 Henk de Jong 

 Chris van Velzen 

 Peter Mooring 

 John van Hemert 

 Lyda Bakker 

 Jacques van der Voort 

 Ditty van Horssen 

Voor het onderwerp ‘De dag van Haaften’ heeft L. 

Enders zich aangemeld, samen met Jacques van 

der Voort.  

Josien Hissink zal deze mensen benaderen voor 

een gezamenlijk overleg over het ordenen van de 

ideeën en het selecteren van projecten. 

 

 

 

 

Het beste idee van Haaften 

In de uitnodiging voor de dorpsbijeenkomst 

werd gevraagd naar goede ideeën die men heeft 

om de leefbaarheid in Haaften te verbeteren. 

Er zijn zes inzendingen gekomen van de meest 

uiteenlopende ideeën: 

 ‘t Honk van Hoften  

 Veilige zwemgelegenheid 

 Activiteiten in de Kuil 

 Speelveld Brouwerskamp 

 De Kletsbar 

 Extra zitplek bij ‘‘t Leugenbankske’ 

 

De inzendingen zijn in dit verslag opgenomen. Bij 

binnenkomst van de avond kreeg iedereen een 

briefje met een punt die hij of zij kon plakken op 

het Beste idee voor Haaften. 

De winnaar is Manon Ensink die met haar 

kinderen Silke en Bram het idee heeft ingediend 

om activiteiten rond de Kuil van Haaften te 

organiseren. Zij kreeg 36 punten. 
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Bijlage 1: Inzendingen voor het beste idee voor Haaften 

1.1 Manon, Silke en Bram Ensink (36 punten) 

Leuke dingen in de Kuil van Haaften! 
 

 

 

Meer watergebonden kinderspeelactiviteiten, dan komen mensen 

op warme dagen allemaal naar die plek! 

 

 Tokkelbaan 

 

 Zand/Waalbad (veilig afgesloten) 

 

 Op het evenemententerrein kunnen het hele jaar door 

(sportieve) activiteiten worden georganiseerd, ruimte genoeg 

en de plek aan de rivier is prachtig.  

 

 Een (natuur)zwembad is een mooi alternatief voor de 

onveilige zwempartijen in de Waal. Bovendien missen we een 

zwemlocatie in de gemeente Neerrijnen nu het zwembad in 

Tuil dicht is. 

 

 Verder leent het concept zich voor een brede invulling, al 

gelang de behoefte in Haaften. 
 

 

Bram (7), Silke (5) en mama Manon Ensink 
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1.2 Annemieke Kock (25 punten) 
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1.3 Stichting JeWelz (8 punten) 

‘T Honk van Hoften 
  

Oud: (Huidig)         Nieuw: (Fictief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            

 

Locatie: Oude groene Kruisgebouw (Dorpshuis Haaften) 

Thema: 3. Ontmoeting & dorpsgevoel (Ontmoeting tussen jong en oud 

stimuleren, sociale samenhang in het dorp versterken) 
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1.3 Anita Wensveen (6 punten) 

Een veilige zwemgelegenheid voor Haaften! 
 

Nu trekken veel Haaftenaren naar de waal toe waar zwemmen levensgevaarlijk is ook in 
het ondiepe gedeelte! Toch zitten er op warme dagen veel gezinnen met (kleine) kinderen 
op het strand. 
  
Ook gaan er mensen vanuit Haaften naar de Tuilse put toe. De ligweide bij de Tuilse put is 
te klein en wil je er komen moet je altijd de provinciale weg de Graaf Reinald oversteken. 
  
“vroeger”  had Haaften zelf een mooie zwemgelegenheid namelijk het “zwembad” aan de 
Crob. Naar wat ik vernomen heb zijn er veel Haaftenaren die hier in hun jeugd zelfs hun 
zwemdiploma hebben behaald. 
Sinds enige jaren wordt er niks meer mee gedaan. Eeuwig zonde na mijn idee! 
  

 De ruimte om het water is ruim zodat er een mooie zon/speelweide kan komen.  

 Het is een uitgesproken plek voor ouders en kinderen om elkaar te ontmoeten met 
mooi weer.  

 Het is in ons eigen dorp dus goed bereikbaar per fiets of auto. Er is al parkeer 
gelegenheid  naast het “zwembad” 

 Als er een leuk zandstrand gecreëerd kan worden kunnen kleine kinderen daar 
heerlijk kliederen met water en zand.  

 Wat picknicktafels waar de ouders die niet op de ligweide willen liggen aan kunnen 
zitten. 

 Een unit voor sanitair zou heel handig zijn. 

 Een drijvend vlot dat verankerd zit oid zou leuk zijn voor de grotere kinderen of een 
touw waar ze in het water overheen kunnen lopen (zie foto’s van deze 
speeltoestellen elders genomen bij de bijlage) 

 Een kurkenlijn die aangeeft tot hoe ver kleine kinderen het water in kunnen. 

 Op de zonneweide een volleybal/batminton net waar de jeugd zich mee kan 
vermaken. 

 De weg die naar de steenfabriek loopt zou een versmalling kunnen krijgen vlakbij 
het zwembad zodat het vrachtverkeer genoodzaakt is vaart te minderen ten hoogte 
van het zwembad. 

  

 
Anita Wensveen 

40 jaar 
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1.5 Irene en Annika Elfring, Selina en Danique van Maurik  (6 punten) 
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1.6 Sven en Liselot Brienen 

Speelveld aan de Brouwerskamp 

 
Wij vinden het speelveld aan de Brouwerskamp te Haaften tussen de 

sporthal en de christelijke basisschool belangrijk voor de leefbaarheid 

van het dorp. Kinderen (wij) spelen daar overdag op, er wordt 
gevoetbald, er worden spelletjes gedaan en het is het enige veld in de 
omgeving van deze wijk waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen.  
 
Er is 1 groot nadeel, de mensen laten de hond langs het veld poepen en 

soms zelfs op het veld. Daarom zouden wij graag zien dat dit veld 
"poepvrij" wordt.  
 
We hopen dat er mensen zijn die ook dit veld in deze wijk belangrijk 
vinden. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven en Liselot Brienen 
12 en 8 jaar 
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