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Het Leefbaarheidsproject in Hellouw is onderdeel van het EU Leader project ‘Rivierenland 

in eigen hand’.  

Hierin werken de volgende partners samen aan leefbaarheidsplannen en actieve, betrokken 

inwoners, jongeren, gemeenten en maatschappelijke partners die samenwerken aan 

dorpsontwikkeling: 
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Inleiding 
De ideeënavond over leefbaarheid in Hellouw is bedoeld om 

samen met mensen uit het dorp te brainstormen over kansen 

voor dorpsontwikkeling. Op 7 mei kwamen vijf jongeren en 

ongeveer 20 volwassenen bijeen in Dorpshuis De Biskamp.  

Dorpstafels in de gemeente Neerijnen 
Voor de gemeente zijn Dorpstafels (dorpsbelangenorganisaties 

zoals de Dorpsbelangenvereniging in Hellouw) de ogen en oren 

als het gaat om leefbaarheid in de dorpen. Daarnaast zijn 

Dorpstafels goede gesprekspartners en 

samenwerkingspartners bij dorpsontwikkelingsprojecten. Door 

de oprichting van Dorpstafels te stimuleren en door intern 

gerichter aandacht te geven aan leefbaarheid werkt de 

gemeente aan leefbare dorpen. Hiervoor is een visie Kleine 

Kernenbeleid opgesteld die in het najaar van 2012 hopelijk 

door de gemeenteraad wordt aangenomen.   

Dorpstafels 
Josien Durieux, werkzaam bij de Vereniging Kleine Kernen 

Gelderland (VKK) vertelt meer over dorpsbelangenorganisaties 

(waarvan ‘Dorpstafel’ een naam kan zijn). 

135 dorpsbelangenorganisaties uit heel Gelderland zijn lid van 

de VKK. Deze groepen zijn met allerlei projecten bezig, van een 

dorpskrant in Maurik (www.maurikrond.nl), samen uit eten in 

Teuge (www.teuge.eu) tot het ombouwen van varkensstallen 

naar (starters)woningen in Keijenborg (www.keijenborg.info). 

Deze projecten worden aangestuurd door de 

dorpsbelangenorganisaties en uitgevoerd door werkgroepen of 

taakgroepen.  

Wel! Niet! 

Een gemixte groep inwoners die weet wat er in het 
dorp speelt dankzij bewonersavonden 

Een groep ‘dorpsburgemeesters’ 

Aanspreekpunt en gesprekspartner voor inwoners, 
gemeente en maatschappelijke organisaties als het 

gaat om leefbaarheidszaken 

Een politieke of bestuurlijke tussenlaag of een 
vervanging voor bestaande overleggroepen (of 

klankbordgroepen) 

Coördinatieteam voor dorpsprojecten: werven en 
begeleiden van werkgroepen 

Een groep die zelfstandig alles uitvoert 

Overkoepelend dorpsoverleg, bijvoorbeeld voor 
verenigingen 

Een groep die bij discussie één kant kiest en zo 
het dorp vertegenwoordigt 

Een groep die communiceert over leefbaarheid en 
thema’s onder de aandacht brengt bij inwoners, 

gemeente en maatschappelijke organisaties 

Een gesloten groep 

In deze tabel staat op een rijtje wat 

een Dorpstafel wel en niet is: 

http://www.maurikrond.nl/
http://www.teuge.eu/
http://www.keijenborg.info/
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Leefbaarheidsproject: Rivierenland in eigen 

hand in Hellouw 
 

De VKK zet zich samen met de Plattelandsjongeren Gelderland, 

de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Hogeschool 

Van Hall Larenstein en gemeentes in voor het maken van 

leefbaarheidsplannen en het activeren van dorpen. Dit project 

loopt tot juni 2012 in 12 dorpen, verdeeld over vier gemeenten 

(Neerijnen, Maasdriel, Buren en Neder-Betuwe). Er wordt 

gewerkt aan 4 doelen: 

- Inwoners activeren en betrekken bij leefbaarheid in hun dorp; 

- Jongeren activeren en betrekken bij leefbaarheid in hun dorp. 

Hun zelfverzekerd en bewust maken dat ook zíj het verschil 

kunnen maken; 

- Gemeenten en maatschappelijke organisaties betrekken; 

- Het contact tussen deze 3 groepen versterken, de groepen 

laten samenwerken aan dorpsontwikkeling. 

De bewonersavond In Hellouw is goed voorbereid. Zo zijn er 

interviews gehouden met inwoners om het dorp te leren 

kennen. Er is ook een enquête verspreid naar aanleiding van de 

interviews en deze is door 37 inwoners ingevuld.  

De bewonersavond is samen met de dorpsbelangenvereniging 

van Hellouw voorbereid: Iris van Zandwijk, Bert van Zadelhoff, 

Riekie Vos, Kees van den Heuvel, Arie Bambacht en Barbara 

Boden. Robin van Eerden van de Plattelandsjongeren 

Gelderland en Marcel Dijks van de gemeente Neerijnen waren 

ook lid van het voorbereidingsteam.  

 

Enquête 
De enquête was opgebouwd uit zes onderdelen waarover in de bijlage een korte samenvatting is te 

vinden. Het hele rapport is te vinden op www.dorpsbelangen-hellouw.nl (onder Laatste Nieuws). 

 

  

Zelfwerkzame 
inwoners die 

initiatief nemen en 
verantwoordelijk-
heid voelen voor 

leefomgeving 

Actieve jongeren, 
zelfverzekerd en 

bewust 

Betrokken 
gemeente en 

maatschappelijke 
organisaties als 

partner 

http://www.dorpsbelangen-hellouw.nl/
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Jongerenbrainstorm 
Aanwezigen 

Jongeren: 

Betty Vos, Connie Vos, Dirk Vos, Rebecca Vervoorn, Wendy 

Vervoorn 

Dorps belangen vereniging: 

Iris van Zandwijk, Bert van Zadelhoff, Barbara Boden, Riekie 

Vos 

Betrokken partijen: 

Robin van Eerden (PJG), Bas Manders (Mozaïek 

Welzijnsdiensten), Marcel Dijks (Gemeente Neerijnen), 

Josien Durieux (VKK Gelderland), Sandra van Willigen 

(student landschapsinrichting)  

 

1. Inventarisatie 

Tijdens het aankaarten van de ‘missers’ binnen 

Hellouw zijn er een aantal ideeën gespuid. De vraag 

was: “Wat missen jullie in Hellouw?” Dit is het 

resultaat:  

 

Sporthal Voorzieningen bij de 
Waal 

Clubhuis 

Sauna Jongerenclub Hangplek 

Zwemmen 
zwembad 

Uitgaan Uitjes 

BSO Betere oversteek 
provinciale weg  

 

 

De gemiste zaken gelden vooral voor jongeren van eind basisschool – begin middelbare school 

leeftijd (12-15 jaar). Omdat de onderwerpen uitgaan en zwemmen de meeste discussie teweeg 

brachten, worden die twee zaken meegenomen in de volgende stap.  

 

2. Doelstellingen bepalen 

Er zijn al zulke specifieke zaken genoemd, dat we geen doelstelling meer hoefden te bepalen en we 

konden doorgaan naar het volgende: Wat is nodig om dit idee te realiseren? 

 

2a. Uitgaan: Aan een simpele dansavond is geen gebrek, maar de jongeren zien wel iets zitten in een 

filmhuis, waarbij een aantal keer per jaar een (redelijk recente) film getoond kan worden. Wat nodig 

is om dit te realiseren, is volgens de jongeren: 

1. Locatie 

2. Stoelen 

3. Apparatuur (beamer, scherm, laptop) 

4. Films (recente?) 

5. Promotie (via school, voetbal, Facebook en internet verder) 

6. Eten en drinken (fris en chips, popcorn hoeft niet zo) 

7. Het moet betaalbaar zijn 

Voortbordurend hierop wordt geopperd het volgens een aantal thema’s te doen. Bijvoorbeeld tijdens 

Halloween een enge film, net na de zomervakantie een film die over school gaat etc.  
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Wie hebben we dan nodig om dit filmhuis te realiseren? 

1. Actieve jongeren (activiteitencommissie voetbal?) 

2. Dorps belangen vereniging (voor ondersteuning) 

3. Dorpshuis en personeel (voor locatievoorzieningen) 

De actieve jongeren moeten niet alleen bestaan uit jongeren van de activiteitencommissie, maar 

bijvoorbeeld ook jongere jongeren die op de basisschool zitten en graag mee willen helpen. Het is 

ook verstandig om er minstens één volwassene bij te betrekken die alles in goede banen te leidt. 

 

Dit is een leuke taak voor de dorpsbelangenvereniging omdat het makkelijk en snel te realiseren is. 

Een echte Quick Win dus. Een aantal dingen die direct uitgevoerd kunnen worden zijn: 

- filmcommissie opzetten + één oudere 

- Posters maken voor het filmhuis (opzet?) 

- Dorpshuis beheerder benaderen om te kijken wat er mogelijk is 

- Ideeënbus maken waar op school filmideeën in geplaatst kunnen worden 

- Contact krijgen met de activiteitencommissie van de voetbal voor medewerking 

 

2b. Zwemmen. Hiervoor geldt hetzelfde als het filmhuis. Wat is er nodig om dit idee te realiseren? 

Er zijn alvast twee locaties bekend waar gezwommen kan worden, dus locatie is overbodig. 

1. vuilnisbakken 

2. geïmproviseerd zwembad (blijkt achteraf overbodig vanwege genoeg zwemgelegenheid) 

3. WC’s 

4. Buitendouche 

5. Mobiele ijskar 

WC’s en douches zijn in principe niet nodig omdat de jongeren dicht bij de zwemlocatie wonen en 

prima naar huis kunnen. Bovendien kan het problemen opleveren met hoog water. Wat wel 

gerealiseerd kan worden zijn vuilnisbakken en een mobiele ijskar. Het blijkt dat er in het verleden ook 

al eens een mobiele ijskar is geweest. Daarbij wordt ook genoemd dat het handig is om de 

vuilnisbakken demontabel te maken, wederom i.v.m. hoog water.  

 

Wie is er dan nodig om dit idee te realiseren? 

1. Gemeente 

2. Vuilnismannen 

3. Toezicht 

4. IJsboer 

Dit project zal voornamelijk gedragen moeten worden door de gemeente, met ondersteuning van de 

dorps belangen vereniging. De gemeente kan immers voorzien in vuilnisbakken en een (vergunning 

voor een) ijsboer. Er kan namelijk gecommuniceerd worden met het dorpshuis om hun waar daar te 

verkopen. Mits de gemeente en het dorpshuis het hier mee eens zijn natuurlijk. Er moet even 

gekeken worden naar mogelijkheden die het personeel heeft. 

 

3. vervolgafspraken 

De twee ideeën worden in een vervolgafspraak verder uitgewerkt. De jongeren geven al aan hier 

aanwezig te willen zijn en ook taken op zich te willen nemen. Bij de vervolgafspraak worden ook de 

beste ideeën uit de volwassenenbrainstorm verder uitgewerkt. De taken die nu al opgepakt kunnen 

worden zijn: 

1. Contact activiteitencommissie voetbal benaderen voor de vervolgafspraak (DBV en jongeren) 

2. Jongeren op de hoogte stellen van vervolgafspraak 21 mei (PJG) 
3. Concept uitwerking idee (Jongeren na 21 mei met hulp van DBV, PJG) 
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Thema’s voor de ‘volwassenen’-brainstorm 
 

De thema’s waar inwoners op de bewonersavond ideeën voor 

konden indienen zijn gebaseerd op de interviews en de 

enquête.  

Het ging over de volgende vijf thema’s: 

1. Verenigingsleven en sociale activiteiten 

Uit de interviews is gebleken dat actieve en gezonde 

verenigingen en leuke, uitnodigende dorpsactiviteiten 

belangrijk zijn voor de leefbaarheid in Hellouw. 

Aandachtspunten die hierbij naar voren komen, kunnen ook 

goed door inwoners zelf worden uitgewerkt. 

 

2. Gemeenschapsvoorzieningen en faciliteiten 

Gemeenschapsvoorzieningen zoals het dorpshuis, de 

voetbalkantine, de kantine van de schaatsvereniging en andere 

locaties worden qua gebruik niet altijd goed met elkaar zijn 

afgestemd. Om deze faciliteiten te behouden is afstemming en 

inzet nodig. Daarnaast zijn er in Hellouw weinig voorzieningen, 

het ontbreekt bijvoorbeeLd aan een winkel.  

 

3. Dorpsbelangenvereniging Hellouw 

Dorpsbelangenvereniging Hellouw zet zich in voor de 

leefbaarheid van het dorp. De bestuursleden zijn benieuwd hoe 

inwoners tegen hun rol en activiteiten aankijken. Die ideeën 

kunnen bij dit onderwerp terecht.  

 

4. Woonwensen 

In Hellouw is een werkgroep van jonge inwoners actief met het 

project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: CPO. Dit 

wordt ook wel 'bouwen in eigen beheer' genoemd. De kosten 

kunnen relatief laag blijven. Het doel van de CPO-groep is om 

starterswoningen te bouwen zodat jongeren gemakkelijker een 

betaalbare woning vinden in Hellouw. Ook willen ze 

levensloopbestendige woningen bouwen, maar de behoefte 

van inwoners is niet geheel duidelijk. De groep is benieuwd 

naar de mening en ideeën van de inwoners 

 

5. Kwaliteit van de leefomgeving 

Hellouw ligt in een prachtige en afwisselende omgeving. Hoe 

kan daar meer mee gedaan worden? 
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Speerpunten Brainstorm 
 

Alle aanwezigen krijgen de tijd en gelegenheid om ook zelf 

goede ideeën te bedenken voor hun dorp. Ze schrijven 

hun ideeën op gele plakbriefjes die bij de verschillende 

thema’s worden gehangen. Na een half uur worden de 

ingediende ideeën samengevat tot een lijst speerpunten 

en men kon zich aanmelden voor een werkgroep om met 

het thema aan de slag te gaan.  

Hieronder zijn per thema de speerpunten te vinden. 

Verenigingsleven en sociale activiteiten 

- Bijeenkomst met verenigingen 

- (Jaar)kalender maken en aandachtspunten samen 

bespreken 

 

Gemeenschapsvoorzieningen en faciliteiten 

- Pinautomaat 

- SPAR-supermarkt (voorstel meedenkende ondernemer uit Vuren. Die wil investeren in 

leefbaarheid van kleine dorpen door ook met lokale producenten samen te werken) 

- Knutselclub voor kinderen 8-12 jaar 

- Koken voor ouderen 

- Virtual dorpsplein voor uitwisselen vraag en aanbod, agenda’s en informatie 

- Prullenbakken bij de Waalstrandjes (zie kwaliteit leefomgeving) 

- Gymzaal 

- Bewegwijzering cafetaria 

- Verlichting dorphuis tijdens rouwdiensten en aanzicht dorpshuis 

 

Dorpsbelangenvereniging Hellouw 

- Dorpsbelangenvereniging is op de hoogte wat er speelt in het dorp, waar verenigingen en 

actieve organisaties mee bezig zijn.  

- Dorpsbelangenvereniging als spreekbuis naar gemeente toe 

- Nieuws van het dorpshuis meenemen in de nieuwsbrief van de dorpsbelangenverenigingen 

(ook ander nieuws, bijvoorbeeld van de gemeente en van verenigingen kan erin) 

 

Woonwensen 

Hier waren geen ideeën bij ingediend 

 

Kwaliteit van de leefomgeving 

- Veiligheid buitenwegen. Wegen verbreden met grasbetontegels bijvoorbeeld zodat de 

bermen niet zo gevaarlijk zijn. 

- Aandacht voor het landschap en hoe het is ontstaan. De ‘kaalheid’ van de polder en de 

overgang naar de oeverwal, dijk en uiterwaarden. Hier met informatieborden bijvoorbeeld 

informatieve routes maken. 

- Koek en zopie bij de Waal (combineren met prullenbakken)  
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Aanmelden 
 

Zonder uitvoerders kun je geen project starten! Ideeën zijn 

alvast een goed begin, maar enthousiaste en betrokken 

mensen zijn nodig om ermee aan de slag te gaan. Gelukkig 

hebben de volgende mensen zich op 7 mei al gemeld voor een 

uitwerkgroep: 

- J. Sterk (Hobbyclub voor kinderen) 

- Lia Klop-van Veldhoven 

- Adrie van Veldhoven (SPAR-voorstel, koken voor 

ouderen in dorpshuis, koek en zopie bij de Waal) 

- Stijnie van Maaren (SPAR-voorstel) 

 Aanmelden mag nog steeds!  

Op 21 mei praten we verder over de onderwerpen waaraan 

gewerkt kan worden voor Hellouw. Zowel de twee ideeën uit 

de jongerenbrainstorm als de beste ideeën uit de 

volwassenenbrainstorm staan op de agenda. Jongeren zijn dan 

ook van harte welkom! 

We maken een plan van aanpak waarbij we rekening houden 

met ieders ideeën maar ook met ieders beschikbare tijd om 

zich hiervoor in te zetten. 

Dus vind je het leuk om samen met dorpsgenoten uit Hellouw 

en de dorpsbelangenvereniging na te denken over 

leefbaarheid, kom dan ook!  

21 mei, 20.00-22.00 

Locatie: Dorpshuis De Biskamp (foyer-zaal) 
 

Aanmelden kan bij Riekie Vos van Dorpsbelangenvereniging 

Hellouw:  

Wimvos1@upcmail.nl  

(0418) 581285 

 

  

mailto:Wimvos1@upcmail.nl
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Bijlage: Korte samenvatting resultaten enquête leefbaarheid Hellouw 
 

Deel 1: het verenigingsleven en sociale activiteiten 

 

Het Verenigingsleven  

Gemiddeld een 7.5. 

Meer verenigingen niet haalbaar.  

Voetbal wordt gezien als club die erg belangrijk is  

Verenigingen die gemist worden zijn: darten, biljarten, kaarten, knutselclub 

en scouting.   

 

Publiciteit van activiteiten 

Mond-tot-mond reclame  

Publiciteit verbeteren met:  

• Internet en sociale media (Twitter hoeft niet zo nodig)  

• Jaarkalender met activiteiten door verenigingen, organisaties en 

ondernemers  

• Informatie over verenigingen, vrijwilligerswerk, organisaties, 

bedrijven, historie enz. van Hellouw  

 

Verenigingsactiviteiten 

Gemiddeld een 7,3. O.a. gezamenlijke Sinterklaasviering wordt sterk 

gewaardeerd.  

De informatie over de activiteiten kan beter. 

Er kunnen voor 15-18 jarigen meer activiteiten worden georganiseerd.  

 

Algemene activiteiten 

Gemiddeld een 7,1.  

Opmerkingen en ideeën zijn:  

• Meer voor ouderen: open eetmiddag,  

• Meer voor jongeren: ontmoetingsplek, disco, activiteiten in het 

weekeind,  

 Open karakter van evenementen en activiteiten is belangrijk.  

Niet alleen leden welkom  

 Ook wordt genoemd dat er vaak veel weerstand tegen activiteiten is. 

 Werkgroep dorpsverfraaiing is een idee: 

• aankleding van het dorp  

• onderhoud van de omgeving  

 

Dorpshuis 

Een belangrijke voorziening, cijfer 8,2  

Accommodatie zelf krijgt echter maar een 6,8.  

• verenigingsactiviteiten en vergaderingen 

• feesten en partijen.  

• Het dorpshuis is het minst bedoeld voor samen voetbal kijken.  

  

Jongerenactiviteit 

organiseren met en 

door de jeugd  

 

Een (jaar) kalender met 

dorpsactiviteiten, 

verenigingsactiviteiten 

en informatie  

 

In 2013 meedoen aan 

de actie ‘NL Doet’ en 

samen het dorp 

verfraaien  
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Verbeteren: 

• Renoveren  

• Bredere activiteiten neerzetten.  

• Voorzieningen beschikbaar stellen zoals beamer en 

geluidsinstallatie.  

• De aankleding en sfeer van de zaal kunnen van invloed zijn op het 

aantal keer dat het dorpshuis voor feesten en partijen wordt 

gehuurd.  

Positief over het huidige beheer van het dorpshuis.  

Onvoldoende gebruik van vrijwilligers.  

Concurrentie kantine ijsclub als bedreiging 

 

Deel 2: Gemeenschapsvoorzieningen en faciliteiten 

Kinderopvang/BSO  

Meningen zijn sterk verdeeld.  

15 x cijfer 5 of lager,  

19 x een 6 of hoger. 

Is het haalbaar?  

 

Winkelen/warenmarkt 

66 %: wekelijkse warenmarkt goed idee 

kaas, vlees, vis, groente en fruit en brood en banket  

Melkboer biedt voldoende winkelmogelijkheden.  

74%: voedselpakket niet als mogelijkheid.   

 

Ontmoetingsplek 

Niet heel belangrijk gemiddeld een 5,4.  

15 x 5 of lager,  

20 x 6 of hoger. 

Een idee is een nieuw plein voor het dorp(shuis). Locatie voor de feesttent. 

Korfgraaf als ‘shared space’  

 

AED/Defibrillator 

33% wil deel uitmaken van het team vrijwilligers  

Verbetering: plattegrond met daarop de locaties van de AED’s.  

 

Deel 3: Dorpsbelangenvereniging Hellouw 

 

Lidmaatschap  

Lid omdat: 

• Gemeenschapszin  

• Het (financieel) steunen van dit goede initiatief voor het dorp 

• Samen sterker staat richting de gemeente.  

Kritisch: 

• Projecten te groots voor Hellouw  

• Niet herkenbaar 

   

  

Dorpshuis-vrijwilligers 

Meer aandacht voor 

streekproducten, 

aanbod clusteren op 

enkele verkooppunten 
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Communicatie  

Over het algemeen op de hoogte van de activiteiten van DBV Hellouw.  

Graag via website en huis aan huis nieuwsbrief heeft de voorkeur. O 

Verbeteren: 

• (jaarlijks) overleg met verenigingen.  

• nieuwsbrief per e-mail of weblog wordt  

• meer openheid van de DBV Hellouw, 

 

Rol van DBV Hellouw  

• overlegorgaan van het dorp met de gemeente,  

• overlegorgaan met inwoners en verenigingen.  

• jaarlijks een dorpsbijeenkomst.  

• Minder belangrijk: het vinden en aansturen van vrijwilligers voor 

projecten.  

• DBV Hellouw als club die zelf dorpsontwikkelingsprojecten opzet. 

Verbeterpunten: 

• Meer aandacht aan de activiteiten.  

• Open groep met een transparant karakter  

Specifieke thema’s: 

• Ouderen,  

• jongeren 

• nieuwe voetbalvelden,  

• geluidsoverlast,  

• veiligheid  

• kleine acties om het dorp te verbeteren.  

 

Deel 4: Woonwensen 

• 5 respondenten hebben interesse in een CPO woning in Hellouw.  

• Eigen huis bouwen of gemengd wonen (jong/oud) 

• Binnen de financiële mogelijkheden.  

Kanttekening: 

Demografische ontwikkelingen mogen niet leiden tot leegstand  

Goede uitleg over het begrip CPO-project noodzakelijk  

 

Deel 5: Kwaliteit van de leefomgeving 

 

Natuurlijke leefomgeving 

Een enkeling geeft een onvoldoende  

Verbeterpunten:  

• groenbeheer en beplanting van Hellouw, wandelpaden in de Crob  

Verkeer in het dorp (Korfgraaf) en op de dijk zorgt voor ergernissen.  

 

  

Kleinschalige projecten 

met taakgroepen 

uitwerken 
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Recreatie 

4 x een onvoldoende (5 of lager)  

27 x een voldoende.  

Verbeterpunten: 

• Zwemmen  

• Waalstrandjes beter benutten door een  

uitnodigende opzet met horeca.  

 

Deel 6: Algemeen rapportcijfer voor Hellouw 

 

Gemiddeld een 7,7.  

Verbeterpunten: 

• Meer voorzieningen zoals pinautomaat, supermarkt 

• Meer activiteiten  

• Initiatieven zouden (door de gemeente) gefaciliteerd en duidelijk 

gewaardeerd moeten worden.  

• Buitenwegen  

• Accommodatie voetbalvereniging 

• Woningen voor starters en ouderen, meer woningbouw in eigen 

beheer 

• Verkeersveiligheid  

• Geluidsoverlast  

 

 

 

 

 

Voorzieningen voor 

recreatie verzorgen 

zoals mobiele ijskar, 

sapkraampjes, de 

zwemplas schoon 

houden enz.  


