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Organisatie 
De avond over leefbaarheid in Lienden is georganiseerd door de Vereniging Kleine Kernen Gelderland, 

in samenwerking met de gemeente Buren, Welzijn Buren, Mozaïek Welzijnsdiensten, Stichting 

Woningbeheer Betuwe, Plattelandsjongeren Gelderland en de politie Gelderland-Zuid. 

 

Wat er vooraf ging… 
Dit project is een onderdeel van „Rivierenland in eigen hand‟. In 12 dorpen, verdeeld over vier 

gemeenten, wordt onderzocht welke ideeën inwoners hebben om de leefbaarheid te verbeteren. 

Samen met de gemeente en maatschappelijk betrokken organisaties, wordt verder gewerkt aan 

thema‟s waarvoor zich ook inwoners hebben aangemeld.  

 

De uitkomsten van de werkgroepen kunnen heel divers zijn zoals het dorpsblad Maurik Rond dat nu 

weer verschijnt, 3 wandelroutes die rondom Ochten zijn aangelegd of een jongerenhonk in 

Beusichem. De basis voor succes bij dit soort projecten is samenwerking. Soms is die samenwerking 

heel voor de hand liggend. Zo schrijven verenigingen in Maurik mee aan het dorpsblad. Soms komt 

die samenwerking uit een onverwachte hoek. In Beusichem is er in de kantine van de houtzagerij een 

tijdelijk „jongerenhonk‟ gecreëerd. Alles staat of valt met mensen die zich betrokken voelen en het 

onderwerp een warm hart toedragen. Zo was het succes van de wandelpaden rondom Ochten mede 

te danken aan de samenwerking met de historische kring. Die kon langs de route informatieborden 

plaatsen over onder andere de Linie Ochten-de Spees.  

 

In Lienden spelen natuurlijk andere zaken dan in de zojuist beschreven dorpen. Daarom hebben de 

medewerkers van de organisatie verkend wat er in Lienden speelt door interviews te houden met 20 

inwoners.  

De onderwerpen die hier werden genoemd, zijn verpakt in vijf thema‟s. Op de nieuwjaarsreceptie zijn 

deze thema‟s gepresenteerd en alle aanwezigen konden hun ideeën geven.  

 

Ook na de nieuwjaarsreceptie hebben Liendenaren nog gelegenheid om ideeën door te geven en om 

zich aan te melden voor werkgroepen! Dat kan online via een formulier: http://bit.ly/yotz17.   

 

Voor ieder thema is op de nieuwjaarsreceptie een kraam ingericht met informatie van diverse 

organisaties en verenigingen. Twintig mensen hielpen met opbouwen en ‟s avonds waren er nog meer 

aanwezig om mensen te woord te staan over hun thema.  

Vanaf 19:00 druppelden de deelnemers binnen, in totaal hebben we meer dan 80 mensen mogen 

verwelkomen, een opkomst waar we trots op zijn.  

 

Doel van de bijeenkomst  
De avond is georganiseerd om ideeën van Liendenaren te horen over vijf thema‟s. Deze vijf thema‟s 

zijn gevormd na interviews met inwoners en overleg met de organisatiegroep. Naast het verzamelen 

van ideeën, was een belangrijk doel om mensen te vinden die zich voor één van de 

leefbaarheidsthema‟s willen inzetten. Dit is met 17 inschrijvingen zeker gelukt! Deze mensen willen 

actief meedoen aan het uitwerken en uitvoeren van de ideeën.  

 

  

http://bit.ly/yotz17
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Programma 
Op de nieuwjaarsreceptie was ruimte om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen en gezellig bij te 

praten. Er was informatie over allerlei projecten van diverse organisaties die in Lienden actief zijn. Het 

was duidelijk te zien dat Lienden een bruisend dorp is!  

 

Survivalbaan 
In het plenaire gedeelte van de avond gaven 

basisschoolkinderen van de Sterappel uitleg 

over hun plan om een survivalbaan te 

realiseren, samen met de scouting.  

Noortje van Leeuwen, Bart Walbeek, Thomas 

van Verseveld, Marieke van Ommeren, Sanne 

Huijskes, Marjolein van Groningen, Steven de 

Vries en Kelly Kimman vertelden hun plan met 

behulp van een PowerPoint presentatie.  

 

Het idee heeft de kindergemeenteraad 

gewonnen en de kinderen hebben €2.500,- gekregen om eraan te besteden. De survivalbaan wordt 

op drie plaatsen aangelegd:  bij de scouting in Lienden, bij de scouting in 

Maurik en bij Jong Nederland in Buren.  

Het project wordt gesponsord door de volgende bedrijven:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Woord vooraf van wethouder Sander van Alfen 

Wethouder Sander van Alfen heet alle aanwezigen van harte welkom en wenst ze een goed en 
gelukkig nieuw jaar toe: lang en gelukkig in Lienden! De gemeente is zeer geïnteresseerd in de ideeën 
die inwoners hebben over de leefbaarheid van hun dorp. Leefbaarheid is iets wat niet gekocht kan 

worden, het kan ook niet neergezet worden. Leefbaarheid maken inwoners samen en leefbaarheid 
moet ook keer op keer opnieuw ingevuld worden, naar de behoefte die er op het moment is.  

Op de vraag van de wethouder of er voor jongeren verbetering nodig is van de leefbaarheid, gingen 

alleen groene stembriefjes de lucht in: men was het erover eens dat de leefbaarheid voor jongeren 
verbeterd kan worden. De ideeën lopen uiteen van een hangplek tot activiteiten.  

Alle aanwezigen worden uitgedaagd om vanavond bij ieder thema hun ideeën te geven en zich aan te 

melden voor verdere uitwerking 

Slijterij 
Lido 
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Inhoud thema’s en stellingen, ideeën van de aanwezigen en 

aanmeldingen 

Ieder thema wordt vertegenwoordigd door iemand van de organisatie van vanavond. Liendenaren 
Juliën van der Slikke, Nico Zeeman en Jos Stikvoort bespreken de stellingen met het publiek.  

Fijn en veilig opgroeien in Lienden 

Voor dit thema krijgt Marc Horsten, medewerker van Mozaïek Welzijnsdiensten, het woord. De 
onderwerpen die bij dit onderwerp aandacht krijgen, staan op de dia:  

 

De stelling “Om de openbare ruimte voor kinderen fijn en veilig te maken van, is het nodig om samen 

te werken vanuit een pedagogisch concept!” leidde tot verwarring. De essentie van deze stelling werd 

door gespreksleider Juliën van der Slikke verwoord als „De afspraken van school gelden ook buiten 

school‟. Hier kon men zich grotendeels in vinden. Het voorbeeld dat Juliën gaf, was het project „De 

KR8 van sport‟. Bij dit project krijgen kinderen van de basisschool les in allerlei soorten sport, verzorgd 

door lokale sportverenigingen. Op die manier maken kinderen kennis met het aanbod, ook met 

sporten waar ze misschien niet snel aan zouden denken.  

In de gesprekken na het plenaire gedeelte kwamen de volgende aandachtspunten naar boven:  

 Medewerking aan het beweegplan (de survivalbaan) van scouting, vrijwilligers en ouder, Heisa 

Hop, Sterappel en ouderraad, Eban Heazer en ouderraad, Jeugd gemeente raadsleden en 

Speeltuin Lienden  

 Samen met wijkagent Gerard van den Akker en dhr. Van Loon worden op korte 

termijn afspraken gemaakt rondom de problematiek bij de dijk. Het zal de eerste 

aanzet zijn voor een dorpsbrede Signaleringsgroep. 

Voor het uitwerken van dit thema heeft 1 persoon zich aangemeld naast de organisaties die hierboven 

zijn genoemd.  
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Een plek voor jongeren in Lienden 

Voor dit  thema krijgt Robin van Eerden het woord. Hij werkt bij Plattelandsjongeren Gelderland, een 

vereniging waar actieve jongerenverenigingen lid van kunnen worden, zoals „Jong Gelres‟. De 

onderwerpen die bij dit thema onder de aandacht worden gebracht zijn:  

 

Op de stelling “Jongeren zijn tevreden, nieuwe voorzieningen zijn niet nodig!” werd divers gereageerd. 
Niet iedereen kon zich vinden in beide onderdelen van de stelling. Aan de ene kant kunnen jongeren 

tevreden zijn, maar nog steeds behoefte hebben aan nieuwe voorzieningen. De basisschoolleerlingen 
hadden hun rode briefjes omhoog gestoken. Ze zijn zelf natuurlijk druk bezig met het realiseren van 
een nieuwe voorziening!  

In de gesprekken na het plenaire gedeelte kwamen de volgende aandachtspunten naar boven:  

 Honk of soos voor jongeren 

 Jongerenwerker Sammad Astitou van Mozaïek Welzijnsdiensten heeft samen met 
een groep jongeren en volwassenen een afspraak gemaakt om accommodaties 

voor jongeren in Lienden verder te verkennen.  Het doel is om, net als in Beusichem, 
een plek voor jongeren te raliseren, gedragen door burgers en ouders. 

 Initiatief bij jongeren leggen 

 Samenwerking jong en oud 

 Een disco! 
 Skatebaan -- Bedenk zelf een locatie (suggesties?) 

Voor het uitwerken van dit thema hebben 2 personen zich aangemeld. 
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Activiteiten voor ouderen en Liendense senioren betrekken 

 

Voor dit thema krijgt Frederike Köhler het woord, zij werkt bij Welzijn Buren (voorheen bekend als de 

„SWOB‟) De onderwerpen die bij dit thema onder de aandacht worden gebracht zijn:  

 

Op de stelling “Ouderen kunnen veel meer bijdragen dan ze nu doen!” werd uiteenlopend gereageerd. 

De één ziet kansen voor ouderen om actief bij het dorpsleven en verenigingsactiviteiten betrokken te 

worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het dorp Teuge op de Veluwe. Daar is het project „jong leert oud, 

oud leert jong‟ opgestart. Ouderen leren kinderen breien, tuinieren en koken. Jongeren leren ouderen 

sms‟en, computeren enz. In Meddo in de achterhoek, onderhoudt het „Noaberteam‟ de openbare 

ruimte van het dorp door losse stoeptegels recht te leggen, plantsoenen te onderhouden, maar ook 

helpen zij bij het poten of verplaatsen van struiken in tuinen als de bewoner dit zelf niet aan kan. Het 

Noaberteam bestaat uit vitale ouderen, met pensioen, met tijd overdag en liefhebberij voor het 

buitenwerk. In Lienden ziet niet iedereen de ouderen actief bijdragen, sommigen zeggen dat ouderen 

al zeer actief betrokken zijn dus dat er niets hoeft te worden aangepast.  

In de gesprekken na het plenaire gedeelte kwamen de volgende aandachtspunten naar boven:  

 Ouderen leren om met techinsche producten om te gaan zoals een Ipad of laptop voor 

65+'ers. Door groep 8 van de Sterappel 
 Lienden Leert Lienden (volksuniversiteit) 

 Buurtpreventie 

 Toezicht door ouderen bij speelplaatsen 
 Ouderen benaderen met vraag wat ze willen 

Voor het uitwerken van dit thema hebben 2 personen zich aangemeld. 
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Sociale samenhang in Lienden, acitiviteiten verenigingsleven, 

recreatie en ontmoeting 

Voor dit thema krijgt Josien Durieux het woord, zij werkt bij de Vereniging Kleine Kernen Gelderland. 

Dorpsbelangenorganisaties (zoals een dorpsraad of platform leefbaarheid) kunnen lid worden van de 

vereniging. De VKK ondersteunt leden, behartigt de belangen van kleine kernen richting de provincie 

en gemeente-overstijgende organisaties.. De onderwerpen die bij dit thema onder de aandacht 

worden gebracht zijn:  

 

Op de stelling“Zonder samenwerking en afstemming geen goed activiteitenprogramma voor Lienden!” 

is de zaal het eens. Er worden activiteiten genoemd waaraan alle verenigingen en organisaties uit 

Lienden kunnen bijdragen en samenwerken, zoals Koninginnedag of de Sinterklaasintocht. Deze 

activiteiten zijn belangrijk voor het dorpsleven en in de organisatie kan samenwerking tot een beter 

programma leiden.  

In de gesprekken na het plenaire gedeelte kwamen de volgende aandachtspunten naar boven: 

 Dorpsraad / programma/dorpsplatform Lienden.  

 Buurtverenigingen (zoals Aalst) zorgen voor verantwoordelijkheidsgevoel voor de buurt, 

verwelkomen van nieuwe inwoners en het organiseren van activiteiten. Daarnaast is de 

buurtvereniging een aanspreekpunt voor bewoners en gemeente. Veel buurtverenigingen 

zijn verdwenen. Buurtvereniging Aalst wil zich niet met te grote onderwerpen 

bezighouden (dicht bij huis, praktisch en uitvoerbaar) 

 Activiteitenkalender 

 Themabijeenkomst elke maand 

 Dorpskrant en website 

 Vrijwilligersdag/markt 

 Verenigingendag/markt 

Voor het uitwerken van dit thema hebben 6 personen zich aangemeld. 
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Kulturhus 

Voor dit krijgt Jos Stikvoort, manager bij de SWB, het woord. De SWB is projectontwikkelaar van het 

Kulturhus voor Lienden. De onderwerpen die bij dit thema onder de aandacht worden gebracht zijn: 

 

Op de stelling “Het ontwikkelen van een Kulturhus in deze tijd van bezuinigingen is een goed plan” 

wordt divers gereageerd. Aan de ene kant is onduidelijk wat de kosten precies zijn en of de bouw van 

het Kulturhus ten koste gaat van iets anders. Over het algemeen kijkt Lienden uit naar de komst van 

het Kulturhus. Het geeft impuls aan activiteiten en ontmoeting in het dorp. De invulling van het 

gebouw zorgt voor vragen, er zijn ook ideeën die we in het plenaire gedeelte horen: 

 Kookcursus 

 Soos 

 Danscursus jongeren/ouderen: salsa en stijldansen 
 Lienden leert Lienden (ook bekend als volksuniversiteit) 

 Restaurant in het 'oude deel' (die ook tafeltje dekje kan verzorgen) 
 Zorg dat de huur niet te hooog wordt voor de verenigingen 

 Bibliotheek 

Voor het uitwerken van dit thema hebben 6 personen zich aangemeld. 
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Website Lienden 

Tot slot was één van de vragen aan de deelnemers welke naam zij een website zouden geven, als er 

één voor Lienden zou worden gemaakt. De volgende suggesties kwamen binnen:  

o www.doen.nl  
o www.pitje.nl  

o www.liendenactief.nl  
o www.liendenwistudat.nl  

o www.liendenvanons.nl  
o www.liendenvooruit.nl  
o www.parelvanlienden.nl  

o www.mooilienden.nl  
o www.liendentrekt.nl  
o www.liendenbruist.nl  

o www.zichtbaar-lienden.nl  
o Aanhaken bij Kulturhus Lienden! Aanhaken bij of samenwerken met Buurtlink. 

(gebeurt al!) 

Vervolg 

 Alle mensen met wie in het kader van dit project contact is geweest en alle mensen die hun 
adres op 17 januari hebben opgegeven, krijgen het verslag toegestuurd.  

 
 Bij dit verslag zit ook de link naar een online formulier: http://bit.ly/yotz17 om ideeën en 

belangstelling voor de thema‟s (nogmaals) kenbaar te maken. Op die manier krijgen de 

werkgroepen meer ideeën om mee verder te werken en is het duidelijk hoe er over de 
thema‟s wordt gedacht. 

 

 Wat iedereen ook krijgt, is de link naar het filmpje dat tijdens de nieuwjaarsreceptie is 
gemaakt door de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein uit Wageningen: 

http://bit.ly/wullFm  
 

 Iedereen die zich aanmeldt voor een werkgroep voor één van de thema‟s, wordt uitgenodigd 
voor de eerste werkbijeenkomst op 6 maart 2012 om 20:00 in de Eben Haëzerschool. 

Per thema maakt iedere groep een voorstel voor de onderwerp(en) die aandacht nodig 
hebben. We inventariseren de verwachtingen en we bespreken de werkwijze. Er zullen ook 

organisaties aanwezig zijn die kunnen helpen bij de uitvoering van de ideeën.  
 

 Voor het onderhouden van een dorpswebsite zijn vrijwilligers nodig! Dit zal in de bijeenkomst 

met de werkgroepen aan de orde komen. 

 

  

http://www.doen.nl/
http://www.pitje.nl/
http://www.liendenactief.nl/
http://www.liendenwistudat.nl/
http://www.liendenvanons.nl/
http://www.liendenvooruit.nl/
http://www.parelvanlienden.nl/
http://www.mooilienden.nl/
http://www.liendentrekt.nl/
http://www.liendenbruist.nl/
http://www.zichtbaar-lienden.nl/
http://bit.ly/yotz17
http://bit.ly/wullFm
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Foto-impressie van de avond 
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