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Het Leefbaarheidsproject in Hurwenen 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 bewonersavond over leefbaarheid in Hurwenen is bedoeld 

om samen met mensen uit het dorp, maar ook met 

medewerkers van de gemeente en andere organisaties, te 

brainstormen over kansen voor dorpsontwikkeling. Op 11 april 

kwamen ongeveer 70 mensen bijeen in Dorpshuis De Kil.  

Film leefbaarheid Hurwenen 
Voordat de inleidende praatjes beginnen, kijken de 

aanwezigen naar de film die door ZaMaa is gemaakt. Hierin 

komen enkele inwoners aan het woord met hun ideeën. De 

film is te zien op www.zamaa.nl onder Zamaa Report (Leefbaar 

Hurwenen). 

Dorpsraden en de gemeente Maasdriel 
Ter introductie van de avond benadrukte wethouder John 

Leijdekkers het belang van dorpsraden in de Maasdrielse 

dorpen. Voor de gemeente zijn dorpsraden de ogen en oren in 

de dorpen als het gaat om leefbaarheid en goede 

gesprekspartners en samenwerkingspartners bij 

dorpsontwikkelingsprojecten. In Wellseind is er na het 

leefbaarheidsproject een speeltuin gecreëerd, in 

Heerewaarden wordt gewerkt aan plannen voor een 

multifunctionele accommodatie. Ook in Alem is een actieve 

dorpsraad en de wethouder spreekt de hoop uit dat er ook 

zo’n groep in Hurwenen zal ontstaan. 

Dorpsraden  
Josien Durieux, werkzaam bij de Vereniging Kleine Kernen 

Gelderland (VKK) vertelt meer over dorpsbelangenorganisaties 

(waarvan ‘dorpsraad’ een naam kan zijn) in een 

PowerPointpresentatie.  

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.  

Op de volgende pagina staat een tabel met wat een 

dorpsbelangenorganisatie wel en niet is. 

  

http://www.zamaa.nl/
http://www.maurikrond.nl/
http://www.teuge.eu/
http://www.keijenborg.info/
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Een Dorpsbelangenorganisatie is… 

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 

Leefbaarheidsproject: Rivierenland in eigen 

hand in Hurwenen 
In veel dorpen in het Rivierengebied is nog geen 

dorpsbelangenorganisatie, zoals in Hurwenen. Hiervoor zet de 

VKK zich samen met de Plattelandsjongeren Gelderland, de 

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, Hogeschool 

Van Hall Larenstein en de gemeentes in voor het maken van 

leefbaarheidsplannen en het activeren van dorpen. Hierbij 

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 Hurwenen is goed voorbereid. Zo zijn er 

interviews gehouden met inwoners om het dorp te leren 

kennen. Er is een bijeenkomst gehouden waarbij een tiental 

inwoners kon aangeven wat de sterke en zwakke punten van 

het dorp zijn. Deze resultaten zijn teruggekoppeld met de 

gemeente en met woonstichting De Kernen, ook een partner in 

het project. Vervolgens is de bewonersavond met een groep 

enthousiaste inwoners voorbereid: Antwan van Doorn, 

Marjoleine Jansen, Karel Leeuwenhaag, Luuk Schmits, Niels 

Sneyders de Vogel, Greet Vos en Henk van Zuilekom. 
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Thema’s voor de brainstorm 
De thema’s waar inwoners op de bewonersavond ideeën voor 

konden indienen kwamen dus niet zomaar uit de lucht vallen. 

Het ging over de volgende vier thema’s: 

1. Functies en beheer van gebouwen in het dorp 

Het dorpshuis, het kerkje, de molen ‘In Vento Vivimus’ en de 

voetbalkantine. Wat verwacht je van deze locaties, waar lenen de 

locaties zich voor en hoe zouden we dat kunnen organiseren? Wat 

moet het dorpshuis doen om ook in de toekomst een huis voor het 

dorp te blijven? 

2. Activiteiten, verenigingen en vrijwilligers 

Is er voldoende te doen voor verschillende doelgroepen? Welke 

activiteiten zouden er georganiseerd kunnen worden en door wie? 

Hoe gaat het met het verenigingsleven en hoe kan het 

verenigingsleven versterkt worden? 

3. Natuur en recreatie 

Denk aan de omgeving van Hurwenen. Wat is er te verbeteren? Hoe 

kunnen inwoners meer betrokken raken bij de omgeving? Welke 

recreatieve mogelijkheden zijn nog onbenut? 

4. Wonen en woonomgeving  

Hierbij gaat het om jouw mening en ideeën over wonen in Hurwenen. 

Is er voldoende woningaanbod? Wat is er te verbeteren aan de 

woonomgeving? Kunnen inwoners daar meer bij betrokken worden? 

Hoe zit het met overlast en veiligheid? 

 

Goed project in Hurwenen: AED 
In Hurwenen werkt de EHBO vereniging samen met 

verenigingen uit het dorp en met ondersteuning van Cordaed 

Ammerzoden aan het plaatsen van een AED. In een korte 

presentatie wordt het belang van een AED toegelicht en ook 

hoe dat werkt.  

De EHBO vereniging zal binnenkort ook collecteren voor het 

AED project en hoopt natuurlijk op een groot bedrag om de 

wens te realiseren. (zie bijlage) 
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Basisschoolproject 
De leerlingen van groep 8 van de Bogerd 

hebben in groepjes van vier goede ideeën 

bedacht voor Hurwenen. Deze schitterende 

werkstukken waren tentoongesteld op de 

bewonersavond en alle aanwezigen konden 

stemmen voor het beste idee. Op de 

Facebook pagina van Hurwenen (Leefbaar 

Hurwenen) zijn foto’s van alle werkstukken te 

zien. Het aantal punten van de top-3 ideeën 

is: 

 

Plaats Idee Punten 

1.  Speeltuin Make-over 10 

2.  Bejaardencentrum ‘De Boot’ 8 

       2. Dorpsuitstraling 8 

 

De leerlingen mogen hun winnende idee aan 

de wethouder presenteren, die zal hiervoor 

speciaal naar school toe komen! 
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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 besproken en komen de themagroepen tot een lijst 

speerpunten. 

Hieronder zijn per thema de speerpunten en de ideeën briefjes 

te vinden. 

Functies en beheer van gebouwen in het dorp 

& Activiteiten, verenigingen en vrijwilligers 

Deze twee thema’s zijn samengevoegd omdat er bij het eerste 

thema geen enkel briefje was opgeplakt. 

Ideeën: 

- Clubhuis VV Hurwenen en dorpshuis De Kil samenvoegen 

- Dorpshuis/voetbalclub samenvoegen gebruik van de 

gebouwen 

- Vrijwilligers voor het dorpshuis 

- Meer activiteiten voor 50 plussers, bijvoorbeeld workshops, 

kaartmiddag, knutselmiddag, met doel sociaal met elkaar bezig 

zijn. 

- Activiteiten ouderen 

- Activiteitencommissie t.b.v. het dorpshuis 

- Samengaan voetbalvereniging HVV en RVV zodat de jeugd ook 

in de toekomst samen kan blijven voetballen 

- 3 gangen diner voor 7,00 voor kinderen, senioren e.d.! 

- Maaltijden voor ouderen 1x per maand 

- Om ervoor te zorgen dat ouderen en andere kwetsbare 

burgers langer zelfstandig kunnen blijven wonen, is het nodig 

dat een groepje bewoners zich beschikbaar stelt om hand en 

spandiensten te verrichten bij ouderen. Meer samenwerking 

tussen organisaties. 

 

Speerpunten uit discussie: 

- Verenigingen verbinden, netwerken opstarten 

- Aanwas voorverenigingen vergroten: jongeren betrekken 

- Activiteiten van verenigingen bundelen d.m.v. 

communicatiemiddel (blad of website) 

 

  

Aanmeldingen voor 

werkgroep 

“Dorpsbelangen-

organisatie”: 

 

Greet Vos 

Tonny Janmaat 
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Natuur en recreatie 

Denk aan de omgeving van Hurwenen. Wat is er te verbeteren? 

Hoe kunnen inwoners meer betrokken raken bij de omgeving? 

Welke recreatieve mogelijkheden zijn nog onbenut? 

Ideeën: 

- Restant agrarische percelen moeten voor de veehouders ook 

echt te gebruiken zijn en voldoen aan agrarische eisen 

- Klompenpaden, parkeerterreintje op uiterwaard, houtopslag 

uitdunnen 

- Ruiter- en crossfietspaden tussen Zaltbommel en Rossum 

- Natuur toegankelijk maken, bijvoorbeeld het Baggergat 

- Wandel of fietspaden in Hurwenen e.o. in de uiterwaarden 

- Zwemvijver 

- Excursies organiseren in de uiterwaarden v.d. Kil e.o. onder 

leiding van professionele/deskundige excursiebegeleiders 

- Mooi wandelpad in uiterwaard 

- Mooie wandelpaden in uiterwaarden. Honden aan de lijn a.u.b. 

- Zandgat weer toegankelijk maken voor water recreatie: 

vergroten stranden, weghalen kunstmatig aangelegde 

bomenrij rondom het zandgat (voor een deel) 

- Er zijn plannen bekend bij de gemeente, staatsbosbeheer en 

rijkswaterstaat voor opknappen en bijhouden van de 

struinpaden in de Kil. Waarom wordt dat niet gecoördineerd?  

- Zwemput wordt iets opgeknapt: draaiplekken voor auto’s in 

het natuurgebied: plannen liggen bij staatsbosbeheer. Bij de 

gemeente alleen kleinschalige recreatie.  

- Vervuiling in de uiterwaard door lozen van afval in de natuur. 

1. Niet neergooien. 2. Melden. 3. Vrijwilligers die het opruimen 

(als er vuil ligt is het aantrekkelijk om bij te gooien) 

- Verbinding tussen Roerdompweg en Gemeenteweg ook tussen 

oktober-mei 

- Géén nevengeul voor behoud uiterwaarden 

- Zwemstrandje opknappen 

- Wandelpad vanaf dijk 

Speerpunten uit discussie: 

- De Kil, Nevengeul: communicatie over planvorming ontbreekt. 

Er is daardoor ook weinig draagvlak onder bewoners. Dat kan 

verbeterd worden. 

- De Kil en Nevengeul: toegankelijk maken 

- Zandput inrichten en gebruiken als recreatieplas 

- Uiterwaarden behouden, géén nevengeul 

- Stiltegebied zandput handhaven 

- Klompenpad door uiterwaarden aanleggen 

- Controle op vervuiling in de uiterwaarden 

Aanmeldingen voor 

werkgroep “Natuur en 

Recreatie”: 

 

Bernard van Doorn 

Eddy Hoskam 

Tonny Janmaat 

Corien Mosselman 

Frans Pel 
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Wonen en woonomgeving  

Hierbij gaat het om jouw mening en ideeën over wonen in 

Hurwenen. Is er voldoende woningaanbod? Wat is er te 

verbeteren aan de woonomgeving? Kunnen inwoners daar 

meer bij betrokken worden? Hoe zit het met overlast en 

veiligheid? 

Ideeën: 

- Groenvoorziening staat op bijzonder laag peil. Er wordt wel 

weg gehaald maar niets geplant, zie dorpsstraat.  

- Starterswoningen, bouwkavels voor starters 

- Woningen voor starters bouwen 

- Starterswoningen voor onze jeugd 

- Kleinschalig wonen voor ouderen 

- Aanpassen dienstregeling bus op trein 

- Betere aansluiting bus en trein 

- Kruising HWvHeelweg, Molenstraat, MvRossumstraat wordt 

binnendoor genomen. Dat moet anders.  

- Trottoirs 

- Meer parkeerplaatsen 

- Kan de doorgaande weg dorpsstraat/wielewaallaan verbreed 

worden voor voetgangers 

- Voorlichting veiligheid voor ouderen i.v.m. babbeltrucs (om 

binnen te komen en te stelen) 

- Als in de Wielewaallaan gebouwd wordt komt er ook een 

wateropslag (?) maak deze ook geschikt voor schaatsen in de 

winter 

- Minder regels bureaucratie: lagere kosten, lagere 

leges/grondprijzen. Projectontwikkelaars meer ruimte geven 

- Speeltuin, gymplek voor ouderen 

- AED met buitenkast 

 

Speerpunten uit discussie: 

- Betaalbare huur- of koopwoningen voor starters 

- Kleinschalige woonvorm voor ouderen 

- Coördinatie buurtbus/streekvervoer 

- Aandacht voor voetgangers en meer parkeerruimte 

- Strandje opknappen 

- Verkeersveiligheid: v.Heelstraat, molenstraat, MvRossumstraat 

- Veilige leefomgeving met name voor ouderen (inbraak en 

misleiding voorkomen) 

- Schaatsbaan op Wielewaallaan (plek 

wateropvang/waterretentie) 

 

Aanmeldingen voor 

werkgroep “Wonen en 

woonomgeving”: 

 

Jet Beukers 

R.v. Hemert 

Henk van Zuilekom 

Frans van Heel 

Raoul Soons (De Kernen) 

Jacomien de Bruin 

(Steunpunt Welzijn 

Ouderen Bommelerwaard) 
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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 zich op 11 april diverse mensen opgegeven voor een 

uitwerkgroep. Aanmelden mag nog steeds!  

Over een week nadat dit verslag is rondgestuurd, wordt de 

balans opgemaakt en zal er een uitnodiging voor een 

werkbijeenkomst worden gestuurd naar iedereen die verder 

wil met leefbaarheidsprojecten in Hurwenen. 

Aanmelden kan bij Josien Durieux:  

josiendurieux@vkkgelderland.nl  

06-16700586 (ma t/m do)  

Jongerenbijeenkomst op 20 april 
Op 20 april zijn alle jongeren uit Hurwenen welkom in 

Dorpshuis De Kil op de jongerenbijeenkomst. De centrale vraag 

is: Wat zou je in Hurwenen willen organiseren om de sfeer in 

het dorp en de band tussen dorpsgenoten nóg beter te 

maken? 

De avond wordt georganiseerd door Plattelandsjongeren 

Gelderland, een overkoepelende organisatie die actieve 

jongerenorganisaties (Jong Gelre-afdelingen bijvoorbeeld) 

ondersteund bij activiteiten.  

(zie uitnodiging in de bijlage) 

Foto’s 
Op Facebook, op de pagina van ‘Leefbaar Hurwenen’ zijn de 

foto’s van 11 april terug te vinden. Ook zullen hier andere 

foto’s van bijeenkomsten en van het dorp op komen te staan! 

Meld je aan en praat online mee!  

 

  

mailto:josiendurieux@vkkgelderland.nl
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Bijlage: informatiefolder AED project 
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Bijlage: uitnodiging jongerenbijeenkomst 20 april 


