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Ideeën over leefbaarheid in Ochten: van een praatcafé 

voor ouderen tot de verbinding met het landschap  
 

OCHTEN - Op maandagavond 15 februari zijn meer dan 50 inwoners uit Ochten bij elkaar gekomen in de 

Vicary om te praten over een onderwerp dat iedereen aan gaat: de leefbaarheid van het dorp. De avond is 

georganiseerd door twaalf inwoners, gesteund door de Vereniging Kleine Kernen Gelderland en de gemeente 

Neder-Betuwe. De twaalf ‘kwartiermakers’ hebben acht thema’s voorbereid waarvoor alle aanwezigen hun 

ideeën konden geven. Dit waren:  

- Verkeersveiligheid in het dorp verbeteren (26 ideeën, 45 punten) 

- Voorzieningen en woongenot in het dorp verbeteren of op peil houden (38 ideeën, 33 punten) 

- Sociale samenhang in het dorp vergroten (35 ideeën, 29 punten) 

- Ochten als fijn dorp voor senioren (7 ideeën, 26 punten) 

- Ochten als fijn dorp voor jongeren (8 ideeën, 12 punten) 

- Passende en mooie groenvoorziening in en rond het dorp (14 ideeën, 8 punten) 

- Een dorpstafel oprichten (4 ideeën, 4 punten) 

- Fraaie straten en openbare ruimte in Ochten (8 ideeën, 2 punten) 

 

De meeste ideeën zijn binnengekomen bij het thema voorzieningen en woongenot in het dorp op peil houden. In 

de pauze werden alle ideeën die bij de thema’s waren binnengekomen geordend naar onderwerp. Het thema 

voorzieningen werd opgesplitst in de onderwerpen Woongenot, Winkels, Vervoer, Kinderen, Verbinding tussen 

dorp en landschap. Iedere aanwezige kreeg vervolgens 3 punten om te verdelen over de onderwerpen die hem of 

haar het meest aanspraken. Naar het onderwerp ‘Verbinding tussen dorp en landschap’ gingen 15 van de 33 

punten. Wandelpaden rondom de dijk is hier bijvoorbeeld als wens geuit. 

De meeste punten gingen naar het thema verkeersveiligheid en daarbinnen specifiek naar de Molendam. 

Inwoners van Ochten wensen hier een parkeerverbod of éénrichtingsverkeer. Ook scoorde het onderwerp 

‘cultuur’ hoog binnen het thema sociale samenhang in het dorp vergroten; 21 van de 29 punten gingen hier 

naartoe. Hierbij hoorde ook het idee van een Cultuurhuis  (of Kulturhus) en bijvoorbeeld meer culturele 

activiteiten ontwikkelen zoals een muziekschool, een bibliotheek en een open podium. Opvallend populair bij 

het thema jongeren is het idee voor huur- en koopwoningen voor starters. Hier gingen 9 van de 12 punten naar 

toe.  

 

Wat heeft de gemeente Neder-Betuwe nu eigenlijk voor ogen met het ‘wijkmanagement’, waarbinnen ook deze 

avond is georganiseerd? Wijkmanager Henk van Bockel licht toe:  ‘De gemeente werkt samen met bewoners, 

belangenverenigingen en maatschappelijke instanties aan de verbetering van het dorp, de wijk en de buurt’. 

Hierbij worden inwoners als belangrijkste partij gezien omdat zij als geen ander weten hoe de leefbaarheid in 

hun dorp verbeterd kan worden. Inwoners kunnen met initiatieven komen en meedenken en meedoen in de 

uitvoering ervan. Daarin staan zij niet alleen, bij het wijkmanagement zijn ook maatschappelijke partijen 

betrokken zoals de woningbouwvereniging, het welzijnswerk of de politie. Aan de ene kant kunnen er praktische 

zaken gerealiseerd worden zoals een praatcafé voor senioren. Aan de andere kant heeft het dorp wensen richting 

onderwerpen die niet zomaar gerealiseerd zijn zoals woningen voor starters. Bij dit laatste zou een groep 

inwoners bijvoorbeeld gesprekspartner worden van woningstichting SWB om gezamenlijk te kijken wat er 

wenselijk en mogelijk is. Hierin ziet u het verschil tussen meedoen en meedenken, dit zal per onderwerp bepaald 

worden zijn.  

Ook niet alles is inééns mogelijk. Aan het wijkmanagement zit een budget gekoppeld van 3 euro per inwoner per 

jaar voor leefbaarheidprojecten. Dit budget wordt beheerd door de Dorpstafel die tevens het contactpunt is voor 

dorp en gemeente op gebied van leefbaarheid in Ochten. De Dorpstafel organiseert bewonersbijeenkomsten om 

zo een jaarprogramma voor het dorp te kunnen maken. Voor het oppakken van de belangrijkste onderwerpen uit 

het jaarprogramma zullen er Taakgroepen worden opgericht die praktisch aan de slag gaan. 

 

Aan het eind van de avond hebben vier inwoners zich opgegeven voor een specifieke taakgroep; cultuurhuis, 

verkeersveiligheid en voorzieningen. Ook vanuit de Kwartiermakersgroep is er interesse om deze start een goed 

vervolg te geven en de leefbaarheid in Ochten te verbeteren! 

Wilt u meer weten over de oprichting van de Dorpstafel in Ochten, neem dan contact op met Henk van Bockel: 

hbockel@nederbetuwe.nl of bel 0488-449957. 

Een uitgebreid overzicht van de ideeën en het exacte aantal punten is te vinden op de website van de gemeente: 

www.nederbetuwe.nl. Klik op het kopje ‘wonen en leven’ en daarna op ‘leefbaarheid in de dorpen’. Onder 

Ochten vindt u diverse documenten waaronder een uitgebreid overzicht van de brainstorm van 15 februari.  

mailto:hbockel@nederbetuwe.nl
http://www.nederbetuwe.nl/
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THEMA VERKEERSVEILIGHEID IN HET DORP 
VERBETEREN (26 ideeënbriefjes) 

45 

CLUSTER LINIESTRAAT 15 

ideeën In het dorp zorgen dat de 
30  snelheidslimiet gehanteerd wordt  

(3) 

 Zebrapad Liniestraat (sportzaal)  

 44 r1 straat verkeersveiliger maken 
-snelheidsbeperking 
-fietspaden 
-controle 
 

(1) 

 Kruispunt 44 r1 straat Molendam 
Houtkoperstraat Liniestraat veiliger! 
(rotonde) 

(2) 

 Liniestraat + 44 r1 straat : 30 km 
Snelheid veel hoger wordt nooit 
gecontroleerd 

(3) 

CLUSTER RONDWEG (3) 

ideeën Controle of vrachtauto‟s en tractoren niet 
door “verboden” straten rijden 

(1) 

 Rondweg Ochten ontsluiting industrieterrein 
Oost welke in de toekomst langs de GEBA 
school moet prioriteit 1 voor Opheusden 

(1) 

 Vrachtverkeer weren uit dorp (muv 
bestemmingsverkeer) 

 

 -Rondweg om het dorp 
-dijk-ontlasten 
-zwaar verkeer! 
 
 

(1) 

 Éénrichtingswegbord Lindenhoflaan 
weghalen: de meesten rijden tegen het 
verkeer in, doordat er in de hoek bij 
Lindenhof auto‟s geparkeerd staan en zo 
geen vrachtauto‟s, die moet bevoorraden. er 
niet door kunnen! 

 

CLUSTER GELUIDSOVERLAST AUTO‟s BROMMERS 5 

 Meer controle op herrie van knalpijpen van 
auto‟s en scooters! 

 

CLUSTER BETERE DREMPELS IN ORANJESTRAAT 2 

CLUSTER VEILIGHEID BIJ SCHOLEN 5 

 Parkeerveiligheid school plataanstraat  

 Oversteekplaatsen bij de scholen  

 Binnen een straal van 100 m niet parkeren 
auto‟s bij scholen 

 

 Meer goede fiestpaden van en naar scholen 
+ oversteekplaatsen 

 

 Opnieuw de bloembakken bekijken i.v.m. de  
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verkeersveiligheid (vooral van kinderen) 

 Veiligheid bij scholen  

CLUSTER PARKEREN MOLENDAM 18 

 Parkeer geen auto‟s op trottoirs  

 Molendam Parkeerverbod!  

 Molendam verkeersoplossing parkeerverbod  

 Molendam één Richtingsverkeer  

 Centrum waar mogelijk éénrichtingsverkeer. 
Met name op de Molendam 

 

 Éénrichtingsverkeer Molendam  

 Molendam één zijde parkeren  

 Eenrichtingsverkeer in smalle straten  
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THEMA VOORZIENINGEN EN WOONGENOT IN 
HET DORP  
VERBETEREN OF OP PEIL HOUDEN (38 
ideeënbriefjes) 

33 

CLUSTER WOONGENOT 4 

ideeën Woonservicegebied (realiseren) stimulere of 
Cultuurhuus 

 

 Uitstraling v. Drielplein ziet er verwaarloosd 
uit : nodigt uit tot vandalisme 

(2) 

 Laagbouw rondom v. Drielplein  

 Glasbakken op plein verplaatsen  

 Kan er in de nieuw te bouweb brede school 
een bibliotheek komen? 

(1) 

 Afblijven van de Vicary anders is er helemaal 
niets te doen/afbreken is kapitaalvernietiging 

 

 Muziektent bij oude gemeentehuis weer in 
gebruik nemen 

 

 Dr. V. Drielplein een opknapbeurt geven  

 Snel starten met al goedgekeurde plannen ( 
Nieuwbouw Koop- en huurwoningen) 

(1) 

 Brievenbus terug in de Schoolstraat welke 
verplaatst worden naar ‟s Heerenland in 
Opheusden 

 

 Politiebureau/Postkantoor/Bank 
Gemeentehuis of afdelingen moeten terug 

 

CLUSTER WINKELS 8 

ideeën Geen winkelcentrum in het dorp 
Gewoon verspreid houden 

 

 Winkel en uitgaansgelegenheden zoveel 
mogelijk centraal houden 
Zorgen voor voldoende parkeergelegenheid 

 

 Centraal winkelgebied met ruimte om gezellig 
koffie te drinken 

 

 Voortvarend werken aan winkelconcentratie  

 Sneller goede plannen (o.a. 
winkelvoorziening) uitvoeren 

 

 Winkels behouden  

CLUSTER KINDEREN 7 

ideeën Veldjes voor kinderen en honden gescheiden 
houden 

 

 Kinderboerderij (evt. bij of i.s.m. Elim (?)  

 (openbaar) zwembad)  

 Bij de flat ander bord plaatsen (oranjestr) 
waar honden los mogen lopen met 
uitzondering wanneer er schapen in de wei 
lopen 

(2) 

 Speelweiden voorzien van “verboden voor 
honden” 
Ook bij fontein!!! 
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 Frisse ontmoetingsruimte  
Centrum waar verenigingen terecht kunnen 

(1) 

 Veilig voor kinderen  

CLUSTER VERVOER  

Ideeën Slechts 2 bushaltes buiten het dorp  

 Senioren 
Duidelijk aangeven vervoer te regelen:  
-klaartje  
-taxi 
b.v. bord = info 

 

CLUSTER DORP = LANDSCHAP 15 

ideeën Wandelpad rondom Dijk = Waal uitbreiden  
Natuurbevorderend ook cultureel gezien 
Vervolg: 
Uitbreiden naar contact Fruit-tuin 

(3) 

 Straten in overleg met aanwonende 
verbeteren 

 

 Meer bomen op de dijk  

 Meer wandelpaden rondom Ochten zodat 
wandelen belangrijker wordt 

 

 Het groen handhaven  

 Meer zitbanken langs de dijk in de kom van 
Ochten 

(1) 

 Trap bij Bevrijdings singel andere kant v/d dijk 
naar beneden naar het wandelpad nu 
onmogelijk om van de dijk af te komen 

(6) 

 Rivierenlandschap Waal behouden: 
- vrij uitzicht  
- geen industrie 

(1) 

 Wijs plaatsen aan waar (mooie hardhouten) 
bankjes kunnen worden geplaatst die worden 
betaald door nabestaanden van overleden 
dorpsbewoners. “Hier zat opa graag om de 
Waal te bekijken” 

(3) 

Uit ‘overig’ De Waal meer bij activiteiten betrekken  

Uit ‘overig’ Méér gebruik maken van de “confrontatie”met 
de Waal 

 

Uit ‘overig’ Ochten aan de Waal  
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THEMA SOCIALE SAMENHANG IN HET DORP 
VERGROTEN (35 ideeënbriefjes) 

29 

CLUSTER COMMUNICATIE 2 

ideeën Website “Ochten” waar alle verenigingen 
kunnen “linken” 

 

CLUSTER CULTUUR 21 

ideeën Grote zaal in Cultuurhuus  

 Tegen kostendekkend tarief kopje koffie in 
Cultuurhuis 

 

 Ontmoeting in Cultuurhuus  

 Exposities eigen werk inwoners in 
Cultuurhuus 

 

 Bibliotheek in Cultuurhuus  

 Leestafels gratis kranten en tijdschriften in 
cultuurhuus 

 

 Muziekschool in Cultuurhuus  

 Culturele week weer in leven roepen bv. 
Tentoonstelling 
Laten zien wat voor hobby mensen hebben  

 

 Open podium: 
-schrijvers 
- musici etc uitnodigen 
b.v. ook muziekfestival 

 

 Cultuurhuus 
Grand Café 
Bibliotheek 
Muziekschool 
Leestafels (krant, tijdschriften) 
Ontmoeting 
Tegen kostendekkend tarief drankje 

(7) 

 “De dag van Ochten” waarbij alle 
verenigingen zich kunnen presenteren 

 

 Mogelijkheden van: 
Biljart 
Bridge 
Klaverjassen e.d. 
In het Cultuurhuus 

 

 Gebruik van de “Muziektent” 3 a 4 keer per 
jaar in de zomer 

 

 Grand Café in cultuurhuus 
(voor ouderen en voor jongeren: “disco” 

 

 Kunstenroute 
Tuinroute 

 

 Verder stimuleren “Cultuurhuus” gewoon 
beginnen…al is het in de Vicary 

 

 “concert” aan de rivier  

CLUSTER KONINGINNEDAG 2 

ideeën Help Oranjecomité  
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 (30 april = volksfeest)  

 Koninginnedag weer beter op de agenda. 
Meer verenigingen bij betrekken? 

(2) 

 Het verenigingsleven oppeppen!  

CLUSTER BINDEN 2 

ideeën Help Oranjecomité  

 “Dorpsmaaltijd”  

 Hulp door “Schutse” (??)  

 Dorpshuis een veel meer centralere rol laten 
spelen  
Activiteiten ontplooien 

 

 Mogelijkheden stimuleren dorpscafé  

 Horecagelegenheid plein m.n. buitenterras  
‟s zomers 
Sociale betrokkenheid bewoners 

(2) 

 De Kuip + oude pontweg inrichten als 
verblijfsgebied (Waalstrandje – veilig -) e 
ontmoetingsplek in de zomer 

 

Uit ‘overig’ Meer activiteiten voor 30 t/m 50+ Voor deze 
groep niet veel te doen 

 

CLUSTER SPORT 2 

ideeën Houd wielrennen + kermis in stand! (heeft 
comité hulp nodig?) 

 

 Straten volleybal  

 “zeskamp”achtig evenement voor de (alle) 
basisscholen 

 

 Meer aandacht voor buurtactiefcheque  

 Stratentoernooi evenement- sport- 
Straten “strijden”tegen elkaar 

(1) 
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THEMA OCHTEN ALS FIJN DORP VOOR 
SENIOREN (7 ideeënbriefjes) 

26 

CLUSTER BANK 7 

ideeën Waar is de bank gebleven?  
(rabo/sns) 

 

CLUSTER OPENBAAR VERVOER 2 

ideeën Bereikbaarheid van het openbaar vervoer is 
slecht 

 

CLUSTER WONINGEN 3 

ideeën Meer woningen voor senioren  

 Grotere, modernere huisvesting (m.n. huur) 
voor senioren (nieuwbouw) 

 

CLUSTER PRAATCAFE 11 

ideeën Andere (betere) locatie waar anderen wat 
kunnen drinken, praten etc. 

 

CLUSTER TROTTOIRS 1 

 Goede begaanbare trottoirs  

CLUSTER AED 2 

 Apparaten kenbaar maken waar deze 
hangen i.v.m. hulp aanbieden evetueel via 
sms oproepen aan degene die een 
certificaat hebben 
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THEMA PASSENDE EN MOOIE 
GROENVOORZIENING IN EN ROND HET 
DORP (14 ideeënbriefjes) 

8 (2 
losse 
punten 
voor dit 
thema) 

CLUSTER WANDELGEBIED 
 

6 

ideeën Wandelpad Molendam tussen de bomen bij 
de kerk 

 

 “Dorps-ommetje” mooie wandeling door het 
dorp 

(1) 

 Rondwandelingen onder begeleiding in de 
natuur 
“vroege vogels” 

(2) 

 Wandelpad via Laan v. Booy ( Rivierendal) 
uit  
Ochten en uit Eldik rondje maken 

 

CLUSTER MOLENDAM  

ideeën Bankjes op de Molendam (langs een 
schelpenpad) 

 

CLUSTER BOMEN  

ideeën Bomen op de Molendam ‟s avonds een paar 
uur “aanlichten” 

 

 Wat bomen op het v. Drielplein  

 Meer bomen  

 Fruitbomen bij binnenkomst Ochten rechts  

 Meer groen rondom Mc Donalds (langs 
A15) 

 

CLUSTER SPEELPLAATSEN VERBETERING  

ideeën Speelplaatsen voor kinderen op niveau 
brengen (goede toestellen) 

 

 Uitbreiding speeltoestellen speeltuin 
oranjestraat 

 

CLUSTER ONDERHOUD GROEN  

ideeën Beter onderhoud aan het groen zou al een 
hele verbetering zijn 

 

 Ondergoud groen voorzieningen  
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THEMA OCHTEN ALS FIJN DORP VOOR 
JONGEREN (8 ideeënbriefjes) 

12 

CLUSTER HUUR + KOOPWONINGEN  9 

 Starterswoningen betaalbaar en van goed 
niveau (geen toekomstige „armenwijk‟ 

 

 Starterswoningen realiseren  

 Goedkope huur en/of koopwoningen 
realiseren zodat jeugd zich hier thuis blijft 
voelen 

 

CLUSTER JEUGDSOOS 3 

 Jeugdsoos Handhaven  

 Activiteiten voor jongeren  

CLUSTER KINDERBOERDERIJ  

 Kinder-/zorgboerderij. Vrijwilligerswerk voor 
gehandicapten 

 

CLUSTER SCHOOLPLEIN = SPEELPLAATS 0 

CLUSTER JONGERENHUT = WEGGEGOOID GELD 0 

 

THEMA EEN DORPSTAFEL OPRICHTEN (4 
ideeënbriefjes) 

4 

ideeën Goede communicatie over wat dorpstafel 
deed/doet om zo mensen te trekken 

 

 Dorpstafel oprichten  

 Dorspraad moet boven de gemeenteraad 
staan 

 

 Geen maatregelen nemen 
waarop géén handhaving bestaat. 

 

 

THEMA FRAAIE STRATEN EN OPENBARE 
RUIMTE IN OCHTEN (8 ideeënbriefjes) 

2 

CLUSTER HONDENPOEP  

ideeën Hondenstront op de stoep  

 Meer uitlaatplekken honden  

 Hondenuitlaatplaatsen (2) 

 Geen asfalt maar klinker  

CLUSTER BLOEMBAKKEN  

ideeën De bloembakken in de straten beter 
onderhouden/fleuriger maken 
Is toendertijd bij bewoners neergelegd, maar 
dat werkt niet 

 

CLUSTER “OPRUIMDAG”  

CLUSTER AFVALBAKKEN  

ideeën Compostbakken in elke straat 
 

 

 Schoolgaande jeugd om het dorp schoon te 
houden en niet alles van je afgooien. (kan 
op school geleerd worden) 

 

 


