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Welkomstwoord wethouder 

van Neerbos 

Wethouder van ondermeer wijkgericht werken, 

Vincent van Neerbos heet alle aanwezige 

inwoners van Opheusden (ongeveer 40) van 

harte welkom. Sinds 2008 werkt de gemeente 

Neder-Betuwe aan leefbaarheid in de dorpen. 

Dit doet zij samen met regiogemeenten Buren, 

Maasdriel en Neerijnen in het kader van de 

Regionale Sociale Agenda. Vanuit de provincie is 

geld beschikbaar gesteld voor het werken aan 

leefbaarheid.  

Wijkmanagement 

Gemeente Neder-Betuwe werkt volgens het 

principe van wijkmanagement. In ieder dorp 

wordt door de inwoners een dorpsagenda met 

opgesteld. Op de agenda staan ideeën voor de 

directe leefomgeving. Bij deze onderwerpen 

wordt gekeken wat inwoners zelf, gezamenlijk 

kunnen aanpakken. Soms is er hulp nodig vanuit 

de gemeente of maatschappelijk betrokken 

organisaties zoals de woningcorporatie SWB of 

Mozaïek Welzijn.  

Dorpstafel en Taakgroepen 

Inwoners gaan zelf aan de slag met de 

dorpsagenda, maar om dat goed te laten 

verlopen is een structuur opgezet. Allereerst 

vormt de Dorpstafel, bestaande uit ca. vijf 

inwoners, het directe aanspreekpunt voor het 

dorp en de gemeente als het gaat om 

leefbaarheid. Taakgroepen werken ieder een 

specifiek project uit, gebaseerd op de 

dorpsagenda. Is het project afgerond, dan wordt 

de Taakgroep ontbonden. De Dorpstafel blijft de 

continue factor. Ieder jaar organiseert de 

Dorpstafel een dorpsbijeenkomst om te 

presenteren wat er het afgelopen jaar is gedaan 

en om een nieuwe dorpsagenda te maken. 

 

Het stuur in handen 

Een belangrijk kenmerk van de 

leefbaarheidsprojecten is dat inwoners zelf het 

stuur in handen hebben. Klachten over 

bijvoorbeeld het onderhoud aan de openbare 

ruimte horen niet thuis bij de Dorpstafel. Als de 

dienstverlening van de „Bel en herstellijn‟ 

bijvoorbeeld niet goed zou functioneren, dan is 

dit een onderwerp voor de Dorpstafel. Bij het 

wijkmanagement ligt het accent op de directe 

leefomgeving. Er zal daarom terughoudend 

worden omgegaan met onderwerpen waarop 

inwoners zelf geringe invloed kunnen uitoefenen.  

Opstartfase Opheusden 

De eerste stap is te onderzoeken wat inwoners 

belangrijk vinden als het gaat om leefbaarheid. 

Voor dit onderzoek wordt samen gewerkt met de 

Vereniging Kleine Kernen Gelderland. Met behulp 

van een brainstorm worden de speerpunten van 

Opheusden bekend. Vervolgens hopen we als 

gemeente de inwoners te kunnen ondersteunen 

bij het werken aan deze punten.  Het zal niet zo 

zijn dat overal direct aan gewerkt kan worden, 

maar met de opbrengst van vanavond kan 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 

Opheusden toe. 

VKK Gelderland 

De VKK is een overkoepelende vereniging voor 

dorpsbelangenorganisaties (dbo‟s). Dorpstafels,, 

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 haar 

leden via de Kleine Kernen Koerier, de website en 

bijeenkomsten. Daarnaast behartigt de VKK de 

belangen van dorpen richting de provincie 

Gelderland. De VKK organiseerde in februari 

2011 nog het plattelandsparlement waar 

dorpsbewoners en statenleden met elkaar 

spraken over kansen en aandachtspunten voor 

leefbaarheid op het Gelderse platteland en in de 

dorpen. 

Rivierenland In Eigen Hand 

Met het project Rivierenland In Eigen Hand wordt 

in twaalf dorpen onderzocht welke 

aandachtspunten er zijn op gebied van 

leefbaarheid. Het project wordt uitgevoerd in de 

gemeenten Neerijnen, Maasdriel, Buren en 

Neder-Betuwe. In tien van de dorpen is nog geen 

dbo actief, in de andere twee gevallen kan de 

dbo wel een steuntje in de rug gebruiken.  

 

 

 

 

 

Kaart van het Rivierengebied met de vier 

gemeenten waar het project wordt uitgevoerd 
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Drie peilers 

Het project kent 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 

 

Dorpsverkenning met interviews en SWOT-

analyse 

In Opheusden is in maart 2011 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 Opheusden. De sterke en zwakke 

punten, kansen en bedreigingen zijn daarmee 

helder geworden en er ontstond een lijst met 

leefbaarheidsthema‟s voor Opheusden.  

Klankbordbijeenkomst 

Op 12 mei 2011 zijn de onderwerpen besproken 

met ambtenaren van de gemeente en 

medewerkers van de politie, Mozaïek Welzijn en 

Woningcorporatie SWB. Er zijn thema‟s gevormd 

waar men mee verder kan werken en die de 

gemeente en maatschappelijke organisaties ook 

kunnen ondersteunen.  

Kwartiermakersgroep 

Samen met een groep inwoners is deze 

bewonersavond voorbereid. De „Kwartiermakers‟ 

hebben meegedacht en geholpen bij het 

formuleren van de thema‟s, het benaderen van 

de scholen en het maken en verspreiden van PR-

materiaal.  

 

 

 

Schoolproject 

Een goed idee uit de Kwartiermakersgroep om de 

kinderen uit Opheusden te betrekken bij dit 

project, was uitschrijven van een 

ontwerpwedstrijd. De aanleiding hiervoor was het 

mozaïek in de Fazantstraat. Leerlingen konden 

ook een mozaïek ontwerpen voor andere straten. 

Tijdens de bewonersavond is het mooiste 

mozaïek gekozen. Later in dit verslag leest u daar 

meer over. Behalve een ontwerp voor een 

mozaïek, hebben de leerlingen ook nagedacht 

over leefbaarheid. De vraag was: waar wordt 

Opheusden beter van? De ideeën van alle 

kinderen vindt u ook terug in dit verslag.  

Jongeren 

Naar aanleiding van de ideeën voor het thema 

jongeren (12+) in Opheusden, zal 

Plattelandsjongeren Gelderland jongeren gaan 

benaderen. Het jongerentraject heeft in alle 

dorpen een positieve insteek: wat zouden 

jongeren willen organiseren of willen regelen. Het 

kan gaan om een leuke activiteit, een overzicht 

van maatschappelijke stageplaatsen in het dorp, 

een spel etc. Na het organiseren van één 

evenement kan er een jongerenclub worden 

opgericht, bijvoorbeeld als Taakgroep van de 

Dorpstafel. Op die manier wordt leefbaarheid 

voor jongeren ook verbeterd.  
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Ideeën per thema 

Gebaseerd op de interviews, 

SWOT en klankbordbijeenkomst 

zijn zes thema‟s gevormd. Op de 

bewonersavond zijn deze thema‟s 

gepresenteerd en de aanwezigen 

konden hun ideeën geven. Naast 

het verzamelen van ideeën was 

het doel van de bewonersavond 

om de betrokkenheid van 

inwoners bij hun dorp en de 

leefbaarheid te vergroten en 

draagvlak te krijgen voor enkele 

projecten. 

 

Per idee kon men aangeven wie de uitvoerder 

zou kunnen zijn: de inwoners zelf en/of de 

gemeente en maatschappelijke organisaties.  

 

De thema‟s waarover gebrainstormd werd staan 

hier onder. Na het clusteren en bespreken van de 

briefjes kon iedereen 3 punten verdelen aan de 

onderwerpen die hij of zij het belangrijkst vindt. 
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Samenvatting onderwerpen waaraan punten zijn gegeven 

1. Verkeersveiligheid dorpsstraat: 18 punten 

2. Plein gemeentehuis mooi maken: 11 punten 

3. Aankleding Opheusden (laanboomcentrum): 11 punten 

4. Verkeersveiligheid parallelweg: 10 punten 

5. Recreatieroutes: 7 punten 

6. Kerktoren verlichten: 6 punten 

7. Fietsveiligheid: 6 punten 

8. Vrachtverkeer: 6 punten 

9. Werken aan versterken verenigingsleven + Gehandicaptensport. Sport als kuur. Bewoners en 

zorgverleners aan tafel: 6 punten 

10. Werken aan wandel- en fietsroutes: 3 punten 

11. Honden overlast: 2 punten 

12. Ontmoeting organiseren in de buurt, tegen eenzaamheid, bijvoorbeeld door buurtvereniging, SWONB 

enz. 2 punten 

13. Jongeren ontmoeten binnen 1,5 punten 

14. Jongeren ontmoeten buiten: 1,5 punten 

15. WOZOCO als kloppend hart met huiskamerfunctie: 1 punt 

16. Actieve Taakgroepen: 1 punt 

17. Slimme combinaties maken met lopende projecten, activiteiten en beleidsdoelen: 1 punt 

18. Goede communicatie met dorp: 1 punt 

19. Voliere vernieuwen en inrichten (bij hervormde kerk): 1 punt 

 

Totaal: 96 punten (32 stemmers) 
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Letterlijke uitkomsten Brainstorm per thema 
 

Verkeersveiligheid in Opheusden: 40 punten 

 

 Dorpsstraat. Doorstroming. Parkeren bij Aldi en C1000 zorgt voor onveilige situaties. Beter om de 

parkeervakken weg te halen. Alleen voor invaliden en voor zwaar vrachtwagen verkeer om te laden 

en te lossen. Zebrapad voor looproute naar winkels over Dorpsstraat.  

 Punten: 18 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Dorpsstraat is erg gevaarlijk  X  

Parkeervakken dorpsstraat aanpassen: 

alleen voor laden/lossen en invaliden 

 X  

Dorpsstraat is gevaarlijk vanwege de 

geparkeerde auto‟s bij de Aldi. 

 X  

Parkeerprobleem: dorpsstraat en burg. 

Lodderstraat oplossen 

X   

Dorpsstraat: laden, lossen, parkeren 

invaliden 

X   

Gevaarlijke situatie in dorpsstraat door 

geparkeerde auto‟s voor de Aldi en Etos 

X   

Onderzoeken voor mogelijkheid van 

eenrichtingsverkeer in centrum wat een 

luwte van verkeersdoorstroming 

meebrengt. Parkeerplaatsen 

X   

Vaststellen los- en laadtijden voor de 

Dorpsstraat (dus bijv. vóór 9.00uur) 

X   

Parkeerplaatsen Dorpsstraat 

veranderen/gedeeltelijk laten vervallen 

X   

Plein voor Swaenenstate, strook voor grote 

vrachtwagens maken om te laden en lossen 

X   

Parkeren Dorpsstraat X   

Hoofdstraat Opheusden: 

1. Belangrijke toegangsweg naar het 

centrum 

2. Smalle slechts 2 baans rijweg 

3. Haakse parkeerplaatsen. 

Dit is een situatie die duidt op een slecht 

ontwerp. Een in- of uitparkerende auto 

blokkeert 2 rijrichtingen. Parkerende 

vrachtwagens verergeren dit. Oplossing? De 

haakse parkeerplaatsen vervangen door 

parkeerplaatsen in de lengte. De rijbaan kan 

dan verbreed worden 

X   
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 Parallelweg. Scholieren fietsen in beide richtingen over de parallelweg langs het spoor. Er is een 

diepe berm.  

 Punten: 10 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Hoge snelheid parallelweg. Evt. drempels  X  

Een fietspad langs de parallelweg is beslist 

geen overbodige luxe 

 X  

Parallelweg verbreden met fietspad. De 

jeugd heeft de hele weg nodig. 

 X  

Fietspad langs parallelweg levensgevaarlijke 

situaties. Met veel naar school gaande 

kinderen 

 X  

 

 Fietsveiligheid. Rijdbandijk (mn voor kinderen). Een mooi fietspad op de Rijnbandijk van 

Opheusden naar de Wolfswaard en naar Zetten. Tegelijk aanpakken met de dijkverzwaring.  

Punten: 6 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Fietspad langs de Rijnbandijk   X  

Fietsveiligheid!  X  
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Veilig verkeer: meer veilige fietspaden voor 

de schooljeugd 

 X  

Veiligheid fietsers, wandelaars kruispunt 

Tielsestraat/Rijnbandijk 

X   

 

 Hamsestraat/Vrachtverkeer. Hamsestraat is hoofdader om Dorpsstraat te ontlasten. De oprit In ‟t 

Land / Rijnbandijk is erg stijl. Groot vrachtverkeer blijft steken. Oplossing: één richtingsverkeer of 

afremmende maatregelen. Rondweg voor tuinderijen (zwaar vrachtverkeer dat dwars door 

Opheusden gaat) “Had er al 10 jaar moeten liggen” 

Punten: 6 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Rondweg om Opheusden zou veel 

Verkeershinder in het dorp schelen 

 X  

Verkeersluw maken van het dorp (dmv 

transferium voor vrachtverkeer) 

 X  

Probleem: Sluip- en zwaar vrachtverkeer 

weg In ‟t Land/Hoek Rijnbandijk. Oplossing: 

eenrichtingsweg 

X   

 

 Centrum. Kinderen (op fiets en skelter) en fietsers op het trottooir. 

Punten: 0 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

De stoep voor de Etos, Piet van Walsem en 

de Aldi is geen fietspad. Wordt wel gebruikt 

als fietspad 

 X  

Kruispunten aan verschillende straten zijn 

onoverzichtelijk 

 X  

Meer éénrichtingsverkeer X   

Dertig kilometer zone door hele dorp X   

Sleutelbeleid plein voor Swaenenstate 

stringent uitvoeren 

X   

Verbetering veiligheidssituatie 

Dalwagenseweg, richting station 

Opheusden 

X   

 

 Station. Fout parkeren bij halen en brengen passagiers.  

Punten: 0 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Fout parkeren bij station. In en uitstappen 

van mensen die weggebracht/opgehaald 

worden 

   

 

 Parkeerproblemen kerk Europaplein. Parkeerproblemen Burg. Lodderstraat. Bewoners van de 

straat kunnen met de auto niet bij eigen huis komen door parkeerders van de kerk.  

Punten: 0 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Parkeren burg. Loderstraat X   
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Parkeerproblemen bij Europaplein. Als er ‟s 

zondags kerk is en wij zijn bij toeval 

weggeweest dan kunnen wij moeilijk thuis 

komen. Als wij onze auto op de stoep voor 

de kerk vijf minuten neer zetten, dan heb ik 

een bekeuring en kerkgangers niet 

X   

 

 Overige ideeën:  

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Parkeerplaats Snellenburg/Hamsestraat 

beveiligen met camera en hek i.vm. stelen 

dieselolie 

X   

Los van het ABC een rondweg X   

 

Mooi Opheusden: 38 punten 

 

 Plein gemeentehuis mooi maken. Bomen, multifunctioneel dorpsplein. Bijvoorbeeld met 

weekmarkt en festiviteiten. Door gemeente en ondernemers.  

Punten: 11 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Muziekkapel voor het gemeentehuis    

Verharden grasveld voor gemeentehuis    

Plein voor gemeentehuis i.p.v. gras. Tvb 

weekmarkt, parkeren, festiviteiten.  

   

 

 Aankleding Opheusden. Laanbomencentrum laten terugkomen, zichtbaar vanaf A15 richting 

dorp. Door gemeente en boomkwekers. 

Punten: 11 

Letterlijke briefjes:  Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Het centrum heeft een mooie 

boombeplanting. Is het planten van 

boompjes langs andere wegen een idee? 

Indien de gemeente hiervoor geen budget 

genoeg heeft, zouden de werkzaamheden 

door de bewoners of door bedrijven 

gedaan kunnen worden? 

   

Laanboomcentrum duidelijker op de kaart 

zetten: aangeven langs de A15. 

   

Meer laanbomen in Opheusden en komend 

uit Opheusden. 

   

Meer bomen in het dorp (zoals vroeger)    

Meer bomen, vooral bij het in rijden of 

uitrijden van Opheusden 

   

Bloemrijke dijken en bermen. Maaischema‟s    
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 Recreatieroutes.  Fiets- en wandelpaden in de uiterwaarden en de Spees. Uitvoering door 

gemeente, dorpstafel en professionals.  

Punten: 7 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Realisatie wandel- en fietsroutes De Speers, 

Den Ambtse, Rijnbandijk 

   

Spees recreatie voorzieningen    

Toegankelijk maken wandelroute 

Manuswaard. Staphekken e.d.  

   

 

 Kerktoren verlichten. Samenwerking inwoners, gemeente, kerk.  

 Punten: 6 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Verlichting kerk    

Verlichten kerktoren    

 

 Hondenoverlast. Meer „toiletten‟, beter opgeruimd en bijgevuld. Uitvoering door gemeente. Eigen 

verantwoordelijkheid inwoners.  

Punten: 2 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Hondenuitlaatveld(en) met zakjes en bakjes    

Hondenlosloopgebied (met opruimplicht en 

mogelijkheden) 

   

Hondentoiletten    

Voetpad in de dorpsstraat vrij van 

hondenpoep 

   

 

 Voliere vernieuwen en inrichten (bij hervormde kerk)  

Punten: 1 

 

 Zwerfafval. Prullenbakken beter geleegd. Bewustwording vergroten: mensen, ruim je eigen troep 

op. Tegelijkertijd meer toezicht (boetes). Door gemeente en bewoners.  

Punten: 0 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Zwerfvuil. Afvalbakonderhoud    

Zwerfvuil    

Afvalbakken wandelgebied Rijn    

Ruim alles om je huis op. Eigen straatje 

schoon vegen 

   

 

 Meer bankjes in het dorp. Door gemeente en dorpstafel.  

Punten: 0 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Bankjes extra bij het station.     

Bankjes op mooie plaatsen in het dorp    

Zitplaatsen voor openlucht concerten    
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Voetpad in de dorpsstraat vrij van 

hondenpoep 

   

 

 Recreatie baggergat geoorloofd? Onderzoek nodig.  

Punten: 0 

 

 

Opheusden in beweging: 9 punten 

 

 Werken aan versterken verenigingsleven + Gehandicaptensport. Sport als kuur. Bewoners en 

zorgverleners aan tafel. 

 Punten: 6 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Voortbestaan verenigingen  X  

Sporten/beweging voor mensen met een 

verstandelijke handicap. Sportvereniging? 

Wandelmogelijkheden creëren? 

 X 

 

 

Sporten voor iedereen toegankelijk  X  

 

 Werken aan wandel- en fietsroutes 

 Punten: 3 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Wandelroutes (3x opgeschreven) „Rondje 

Heus”met bankjes etc.  

  X 

Wandelpad langs dijk   X 

Afgebakend zwemgedeelte „Baggergat‟ met 

strandje 

  X 

Parasolboom bij het bankje op de dijk. (veel 

te heet nu in de zomer) 

  X 

Ruiterpaden/routes bij of langs de Rijn    X 

Fietsroutes langs de RIjnbandijk    

 

 Spelen: vraag naar speelruimte, de behoefte inventariseren 

 Punten: 0 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Speelvoorzieningen 6-12 jarigen 

Heerenland 

  X 

Graag een voetbalveldje voor de jeugd. Het 

komt er al, graag een bord verboden te 

voetballen…(?) 

  X 

 

 Jachthaven (te groot voor Dorpstafel. Goed idee, kleinschalig oppakken. Welke groep staat 

op?) 

 Punten: 0 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Recreatie Uiterwaaden. Jachthaven oid. X   
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Een jachthaven bij de dijk bij het baggergat 

zou mooi zijn 

X   

Recreatiegebied langs de 

Dodewaardsestraat of buitendijks 

X   

 

 Overige ideeën: 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Een zwemcomplex. Goed voor alle 

leeftijden, ongeacht welke religie 

X   

 

 

Dorpstafel voor Opheusden: 3 punten 

 

 Slimme combinaties maken met lopende projecten, activiteiten en beleidsdoelen 

Punten: 1 

 

 Goede communicatie met dorp 

Punten: 1 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Dorpstafel is goed aanspreekpunt voor de 

bewoners en dat er ook serieus iets mee 

wordt gedaan 

 X  

Dorpstafel evenredige vertegenwoordiging: 

oud-jong, vrouw-man, kerkelijk-buiten 

kerkelijk. 

  X 

 

 Actieve Taakgroepen 

Punten: 1 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Handen uit de mouwen! Het dorp zijn wij 

samen. 

   

Taakgroepen uit verenigingen    

 

 Dorpstafel met sleutelfiguren; respect voor alle stromingen in dorp 

Punten: 0 

 

 Dorpstafel als procesgroep en bruggenbouwer 

Punten: 0 

 

 Toetsen van ideeën op haalbaarheid, betaalbaarheid en realiteit 

Punten: 0 
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Zorgzaam in Opheusden: 3 punten 

 

 Ontmoeting organiseren in de buurt, tegen eenzaamheid, bijvoorbeeld door 

buurtvereniging, SWONB enz. 

 Punten: 2 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Aandacht voor je buren  X  

Respect hebben voor anders denkende 

inwoners 

 X  

Buren helpen elkaar waar nodig  X  

 

 WOZOCO als kloppend hart met huiskamerfunctie. 

 Punten: 1 

 

 Onderwerp: Buurtverenigingen als sociaal bindmiddel 

 Punten: 0 

Letterlijke briefjes: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Steun voor buurtverenigingen  X  

 

 Oude wijken schoon, net en veilig houden. Bijvoorbeeld gordijnen en meubels zodat de 

inrichting goed is. (SWB) 

 Punten: 0 

 

 Overige ideeën: 

Letterlijke briefjes:: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Instuif voor de jeugd (Locatie Snellenburg) 

met vrijwilligers? 

X   

Speelplaatsen afschermen met hekwerk 

omheiding om fiets/brommers uit de 

speelplek te weren  

 X  

 

 

Jong in Opheusden: 3 punten 

 

 Jongeren ontmoeten binnen 

 Punten: 1.5 

Letterlijke briefjes:: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Jongeren‟soos‟ van af 14-18 jaar  X  

Uitgaan voor pubers (geen café)  X  

 

 Jongeren ontmoeten buiten 

 Punten: 1.5 

Letterlijke briefjes:: Uitvoering gemeente  Uitvoering samen Uitvoering bewoners 

Recreatie baggergat  X  

Zwemgelegenheid „baggergat‟ met 

speeltoestellen e.d. 

 X  
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Trapveldjes voor de jeugd. Minder overlast 

voor de bewoners in voor en achtertuinen.  

 X  

 

 Onderwijs voor iedereen. Niemand weigeren ongeacht geloof.  

 Punten: 0 

 



17 
 

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 de thema´s:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josien Hissink zal deze mensen benaderen voor 

een gezamenlijk overleg over het ordenen van de 

ideeën en het selecteren van projecten.

Thema Wil informatie ontvangen Wil zich ook inzetten 

‘Een Dorpstafel voor 

Opheusden´ 

 G. J. Koeslag  

 

 Caroline Strating-Roos 

‘ Opheusden in 

beweging’  

 Tieneke v/d Nol-ten Katen   Gerdie Wenno-Schaap (maar 

niet het voortouw nemen) 

 

‘ Jong in 

Opheusden’  

  Caroline Strating-Roos 

 Peter v.d. Sluis  

‘Mooi Opheusden’  Danja van Ingen 

 Wim de Bruin  

 Hennie Brienesse-van Dee (en 

evt. helpen) 

 Mijnt van Zeist  

 Koen van Setten (mbt de 

uiterwaarden) 

 Kobus van Ingen  

 Cees Meijering  

 

‘ Veilig verkeer in 

Opheusden’  

 Dick Stunnenberg (en even 

nadenken of hij actief mee 

helpt) 

 Wim de Bruin (en evt. helpen)  

 Hennie Brienesse-van Dree 

(helpen indien nodig en/of 

mogelijk) 

 Corry Huibers  

 W.v. Noort  

 G. v. IJmeren  

 Marinus Torn Broers  

 Gina Wiggelman (mag gebeld 

worden voor hulp) 

 Gerrit van Os (mag gebeld 

worden) 
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Mozaïek-ontwerpen en ideeën van 

schoolkinderen over leefbaarheid 

De leerlingen van groep 7 en groep 8 van 

de Hervormde School in Opheusden hebben 

hun best gedaan om voor de straten in het 

dorp een mooi mozaïek-ontwerp te maken. 

We kennen de Fazantstraat, maar hoe 

zouden andere straten eruit komen te zien, 

als we ze in een mozaïek zouden 

uitbeelden? 

De aanwezige bewoners konden op de 

bewonersavond een punt geven aan het 

ontwerp dat zij het allermooist vonden.  

De meeste punten (11) gingen naar het ontwerp van de Eikenlaan!!! 

Op de tweede plaats is het Vispad geëindigd met 7 punten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozaïeken: creatieve en inspirerende ideeën 

Leerlingen van ‘De Hervormde school’ hebben 

eens goed nagedacht over Opheusden. Ze hebben 

een prachtig Mozaïek ontworpen zoals u kent uit 

de Fazantstraat.  

Welk ontwerp vindt u het beste? Plak daar deze 

plakker op! Wie weet gaat de Taakgroep ‘Mooi 

Opheuden’ er werk van maken! 

De leerlingen hebben ook eens nagedacht over 

‘leefbaarheid’. Hun voorstel hebben ze op hun 

eigen mozaïeksteen geschreven. Alle ideeën uit de 

klas zijn aan elkaar gepuzzeld. Laat u inspireren 

en geniet van het schitterende resultaat! 
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Enkele ideeën van scholieren over leefbaarheid 
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Kijk voor de andere ideeën op 

www.dorpstafel.nl/opheusden/verslagen  

http://www.dorpstafel.nl/opheusden/verslagen

