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1. Toelichting leefbaarheidsproject Ophemert: ‘Rivierenland in eigen hand’ 

Het project Rivierenland in eigen hand (afgekort RIEH) wordt uitgevoerd in 12 dorpen, verdeeld over 

4 gemeenten: Neerijnen, Maasdriel, Buren en Neder-Betuwe. Het doel is om samen met inwoners 

een leefbaarheidsplan te maken en enkele ideeën uit te werken tot een project. De VKK functioneert 

daarbij als aanjager en betrekt de gemeente maar ook andere organisaties die de initiatieven kunnen 

ondersteunen. In veel dorpen worden naar aanleiding van het plan dorpsbelangenorganisaties 

(dbo’s) opgericht met mensen die de leefbaarheid onder de aandacht willen houden. Deze groepen 

zijn ook aanspreekpunt voor inwoners, gemeente en andere organisaties als het gaat om de 

leefbaarheid van het dorp. De dbo behartigt het algemeen belang en peilt jaarlijks wat er leeft door 

bijvoorbeeld een dorpsbijeenkomst te organiseren.  

In Neerijnen heeft de VKK gewerkt aan het opstellen van ‘kleine kernenbeleid’ dat nog in de 

gemeenteraad moet worden besproken. In dit beleid staat hoe de gemeente om wil gaan met de 

dorpen en actieve bewonersgroepen die zich bezig houden met leefbaarheid. Wederzijds contact en 

communicatie zijn belangrijke aandachtspunten in het beleidsstuk.  

In ieder dorp werkt de PJG mee om jongerentrajecten te ondersteunen. Vaak zie je bij algemene 

bewonersavonden geen jongeren, die moeten apart worden benaderd en ook zelf hun eigen ideeën 

uitwerken. Hierbij zijn vaak andere inwoners betrokken als ondersteuners. Daarom beginnen we het 

project vaak bij de volwassenen, om vervolgens de stap naar jongeren te maken. We leren dan al wat 

namen kennen en weten ook wat er ongeveer speelt in het dorp.  

2. Toelichting leefbaarheidsonderwerpen die in Ophemert spelen 

Er speelt heel veel in Ophemert! Daar zijn we achter gekomen via interviews, een bijeenkomst, nog 

meer interviews en een klankbordbijeenkomst met ambtenaren en medewerkers van diverse 

organisaties. Iedereen die we tijdens één van deze activiteiten hebben benaderd, heeft verslagen van 

deze stappen ontvangen.  

De onderwerpen zijn tijdens de vergadering allemaal opgenoemd en bij enkele onderwerpen 

ontstond discussie die hieronder is samengevat in rood. 



 

 

STERK  

Wat maakt wonen in Ophemert prettig, waar bent u 

trots op, wat moet behouden blijven?  

ZWAK  

Wat is niet prettig aan wonen in Ophemert, waar ‘baalt’ u van, wat 

kan verbeterd worden aan leefbaarheid?  

 Bruisend dorp waar veel gebeurt  

 Gemoedelijk dorp 

 Fijn voor kinderen om op te groeien 

 Veel ondernemers: leven in de brouwerij 

door goede ideeën van bedrijven en 

winkeliers. Werkgelegenheid 

 Veel onderlinge samenwerking en veel 

activiteiten 

 Speciale hangplek voor jongeren 

 Prachtig dorp, mooie omgeving 

 Openstelling kasteel 

 MFC 

 Geen sportweek en geen avond vierdaagse meer: regels 

belemmeren vrijwilligers  

 Formulieren, vergunningen : duur, moeilijk en tijdsdruk 

 Inwoners nieuwbouw minder betrokken 

 Korting subsidies verenigingen. Eigen kracht en initiatief 

bereikt grens.  

 Hangplek jeugd 12+  

 Jongeren worden als ‘lastig’ gezien 

 Te weinig draagvlak voor eigen winkels en ondernemers 

 Overeenstemming met ambtenaren 

 Geen gymzaal: kinderen in bus naar Varik 

 Grindpad onveilig voor ouderen 

 Molen ontoegankelijk voor invaliden 

 Geen pinautomaat 

 Slordig straatbeeld, meer onderhoud nodig 

 De Schelp  

 Dekking mobiele telefoon 

KANSEN  

Welke positieve ontwikkelingen zijn mogelijk voor de toekomst Ophemert?  

BEDREIGINGEN  

Welke negatieve ontwikkelingen zijn 

gevreesd voor de toekomst van Ophemert?  

 Stimuleren dorpsinitiatieven en vrijwilligerswerk 

 Vrijwilligers vinden, ondersteunen en stimuleren 

 Nieuwe mensen betrekken 

 Betere afstemming met gemeente en verenigingen 

 Meer daadkracht en snelheid van gemeente 

 Jeugdleden aan verenigingen binden en opleiden voor bestuurswerk 

 Algemene jeugdactiviteiten bij eigen verenigingen 

 Samenwerking, kennis en informatie delen. 

 Inwoners steunen eigen faciliteiten, voorzieningen en ondernemers. 

 Draagvlak en steun van bevolking voor eigen winkels en ondernemers 

versterken  

 Antennes, betere verbinding telefoon 

 Starterswoningen  

 Ontwikkelingen tennisbaan: verplaatsing.  

 Mooie staat van het dorp gaat 

achteruit 

 Verenigingen vallen weg.  

 Klachten over MFC, dorpsbelang 

weegt zwaarder 

 Activiteiten stoppen omdat er 

geen vrijwilligers voor zijn  



 

Fysieke ruimte 

• Straatbeeld netjes, verzorgd.  

• Begaanbaarheid pad natuurgebied verbeterd 

 Het stuk vanaf de molen tot aan Est is heel slecht begaanbaar sinds er 

werkzaamheden aan de rioolbuis zijn geweest.  

• Molen onduidelijk of er een probleem is. 

Ideeën: 

• Riool Blankenburgestraat, Akkerstraat, Dijkstraat stroomt over bij hevige regenval 

• Graffiti op de Schelp 

 De jeugd wil bij de Schelp hangen, dat is altijd al zo geweest. 

 Het is een idee om de onderste meter zwart te maken zodat die niet vies wordt van 

de schoenzolen 

 Schelp wordt door schilders uit het dorp overgeschilderd 

 Als de Schelp wit is, komt er altijd weer graffiti overheen 

 Een idee is om vaker de Schelp te laten overschilderen door jongeren zelf, met 

jongerenwerker van Mozaïek 

• Hek natuurgebied De Steendert moeilijk te openen door scootmobiel rijders 

• Takken over fietspad 

Voorzieningen: 

• Alleen mobiel netwerk KPN werkt goed 

 Er wordt een zendmast geplaastst!  

• Gebruik van De Schelp zonder dat er vernieling optreedt is lastig 

• Rabobank weg, pinnen in Varik.  

• Ouderen missen pinautomaat en postkantoor in Ophemert. 

Ideeën: 

• Zelf verven is mogelijkheid, evenals bijhouden groen 

 Groenbeheer door bewoners laten doen lijkt onhaalbaar. Inwoners die een stuk 

gemeenteplantsoen onderhielden, kregen op een dag een brief met dreigende 

toon van de gemeente. Hierdoor is goodwill waarschijnlijk ver te zoeken. Zoals 

ouderen van Meddo de buurt onderhouden met het ‘noaberschapsteam’ lijkt 

letterlijk uit te sterven.  

 Wat doen ouderen voor het dorp, als ze met pensioen zijn maar nog fit en viaal? In 

Meddo is het Noaberteam een gezellige club van liefhebbers voor groen 

onderhoud en buitenwerk. Ze beginnen de werkzaamheden met koffie en werken 

prettig samen. 

• Jeugd uit Tiel is oorzaak vandalisme De Schelp 

• De Schelp is heerlijke hangplek 

• Dorpsagent niet zichtbaar 

 Onduidelijkheid over de wijkagent. 

 Idee om hem een stukje te laten schrijven in het Hèmers Krantje met foto en 

contactinformatie erbij  

 Uitleg over wat hij kan betekenen voor bijvoorbeeld verenigingen die een 

evenement organiseren. Wellicht uitleg, training, cursus.  



• Overleg rabobank/troefmarkt 

• Versterken troefmarkt met vrijwilligers + aankleding 

• Gezamenlijk plan van ondernemers  

 Winkeliersvereniging is gestopt omdat de vergaderingen moeizaam waren, er ging 

vaak teveel tijd verloren aan individuele problemen van ondernemers. 

 Het was weinig actie en veel praten. 

 Gemeentebreed is te omvangrijk voor een vereniging van winkeliers. In Ophemert 

zijn te weinig winkeliers om een vereniging te starten.  

 Acties van kapperszaak en beautysalon waren weinig succesvol.  

 Een gezamenlijke ondernemerspot om activiteiten en verenigingen te 

ondersteunen wordt niet gezien als kans. Het is namelijk zo dat sommige 

ondernemers graag hun bijdrage geven aan een specifieke club of activiteit. Die 

keuzevrijheid verdwijnt met een gezamenlijke pot.  

Gemeentezaken: 

• Vrijwilligers maken activiteiten in het dorp mogelijk 

Ideeën: 

• Langjarige afspraken met gemeente gewenst om activiteiten te kunnen afstemmen 

• Dorps- of leefbaarheidsbudget  

• Compensatie subsidiekorting vragen aan deelnemers 

• Onderhoud voorzieningen door vrijwilligers? 

• Draagvlak MFA wordt kleiner naarmate tijd verstrijkt 

 De voortgang staat stil vanwege bezwaarprocedures. Op 17 februari is er een 

rechtzaak, in maart moet er duidelijkheid zijn. Wellicht kan de bouw dan beginnen!  

 Een idee is om de positieve geluiden van inwoners, die smachten om het Kulturhus, 

onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld kinderen die weer willen gymmen in 

eigen dorp. Er is teveel aandacht voor de bezwaarschriften. Vaak geldt: wie zwijgt 

stemt toe, maar de voorstanders zijn een beetje onzichtbaar door de passieve en 

afwachtende houding.   

• Geld Sport Effe mee inzetten voor bestaande initiatieven? 

Gemeentezaken (2): 

• Communicatie met gemeente verloopt moeizaam: informatie uit krant ipv persoonlijk. 

Kastje-muur gevoel 

• Verenigingen geen rol in schouw dorp door gemeente raad/bestuur 

• Hoog verloop ambtenaren 

• Lange procedure MFC niet goed voor relatie gemeente/dorp 

Ideeën: 

• Dorpscontactpersoon gemeente, dbo dorp 

• Gemeentelijk aanspreekpunt die dossier van dorp bijhoudt 

• Hèmers krantje als communicatiemiddel dorp 

• Verklaar vertraging MFC 

• Dorpsgewijze aanpak van gemeente 

Gemeentezaken (3): 

• Regeldruk belemmert het organiseren van activiteiten 

• Vergunningen nodig, maar duur en belemmerend 

 Vrijwilligersverenigingen zonder commerciële belangen zijn vrijgesteld van leges! 



 Borden voor wegafzetting zijn niet meer verplicht. Wethouder is bekend met de 

problematiek.  

Ideeën: 

• Geen vergunningen maar meldingsplicht 

• Langjarige vergunningen voor terugkerende activiteiten 

• Geen leges voor vrijwilligersorganisaties 

 Vrijwilligersverenigingen zonder commerciële belangen zijn vrijgesteld van leges! 

• Vereenvoudig formulieren, ondersteuning bijinvullen 

• Steun van politie aan vrijwilligers: training e.d. 

• Korting of vergoeding voor cursussen (EHBO, verkeersregelaars, IVA etc.) 

 EHBO cursus wordt vergoed door ziekenfonds. 

Activiteiten, vrijwilligers en sociale samenhang: 

• Evenementen onder druk: eisen worden hoger.  

• Geen animo om sponsoracties op te zetten 

• Import weinig betrokken, niet altijd goed geïnformeerd over het dorp 

Ideeën: 

• Eisen kritisch bekijken en beoordelen op haalbaarheid en noodzaak 

• Alternatieven zoeken 

• Middagactiviteiten voor leeftijdsgroepen 

 Dagvoorziening in Torenhof is weg omdat er nieuwe indicatiemethode werd 

gehanteerd. Daardoor kwamen veel mensen niet meer in aanmerking en was de 

activiteit niet meer rendabel. Welzijn Neerijnen gaat er achteraan om het te 

continueren.  

• Bedrijven- en ondernemersbijeenkomst over leefbaarheid  

• Welkomstproject voor nieuwe inwoners (Welkom in…) 

 Mensen die in Ophemert komen wonen, zoeken toch zeker op internet wat 

informatie over hun toekomstige woonplaats? 

 Er is geen centrale website waar alle informatie en links van dorpsactiviteiten zijn 

te vinden. Er is nu nog zoveel dat niet bekend is!  

 Op een centrale website zou ook aandacht kunnen zijn voor vrijwilligerswerk: hoe 

maak ik een vacature aan en hoe meld ik mezelf aan als ik interesse heb in 

vrijwilligerswerk?  

• Kerk en vrouwen van nu zijn pro-actief richting nieuwe inwoners.  

Activiteiten, vrijwilligers en sociale samenhang (2): 

• Vrijwilligers zijn vaak doeners, bestuursfuncties zijn lastig op te vullen 

• Het is lastig om jongeren in het bestuur te krijgen 

• Jongeren hebben frisse kijk en nieuwe ideeën 

• Verantwoordelijkheid voor bestuursleden is te groot: drempel.  

• Jongeren werken liever dan dat ze bestuur/vrijwilligerswerk doen 

Ideeën: 

• Gezamenlijke vrijwilligerspool voor Ophemert opzetten 

• Vacatures vrijwilligerswerk aanmelden bij Welzijn Neerijnen 

 Vrijwilligersdatabank promoten (artikel Hèmers Krantje) 

• Jeugd intensief benaderen 

• Vragen uit verenigingen leggen naast aanbod Welzijn Neerijnen 



• Alle inwoners kans geven om cursussen te volgen bij  

Welzijn Neerijnen  

• Project ‘Vrijwilligerwerk is ook werk en staat goed op CV’ 

Overig: 

• Veiligere schoolomgeving: duidelijker aangeven 30 km zone 

• Vrachtwagens uit het dorp weren: veel rijden door Weverstraat  

• Ophemert in het Groen? (LOP) 

• MFC: Nu al gebruikersoverleg.  

• Gemeenschapshuizen zijn van belang voor leefbaarheid, ook in andere dorpen 

• Bereikbaarheid hulpdiensten (ambulance) 

 

De kansen en mogelijkheden van ambtenaren en medewerkers van diverse organisaties op een rijtje: 

1.  Gemeentelijke middelen voor communicatie (website, advertentiepagina, nieuwsbladen  

enz.)  

2.  Kleine successen boeken / less is more 

3.  Website 

4.  Mobiele telefonie: provider en gemeente in contact 

5.  Ouderenwoningen uit woonbehoefteonderzoek  

6.  ‘Out of the box’ denken: dromen 

7.  Kulturhus  

8.  40 woningen Slingerbos in 10 jaar: diversiteit woningtypen 

9.  Leefbaarheidsbudget 1500,-- voor Dorpsbelangen Organisatie 

10.  Leefbaarheidsbudget Woonstichting De Kernen 

11.  Dorpsschouw concreet invullen  

12.  Weet de weg naar de gemeente 

13.  JOP  

14. Wijkagent als aanspreekpunt (beter profileren) 

15.  Website  bestuur Kulturhus  

16.  Dorp organiseert schouw met gemeentebestuur, politie, woonstichting, Welzijn Neerijnen  

17.  Nieuwsbrief Kulturhus door De Kernen 

18.  Gebruikersoverleg verenigingen Kulturhus door De Kernen  

19.  Multicultureel centrum ivm dagvoorziening 

20.  Inwoners denken en doen mee als het gaat om zorgwoningen  

21.  Activiteitenmarkt (verenigingen, bedrijven, jongeren) 

22.  Inspraak leefbaarheid bij inspraakavond over structuurvisie 

23.  Steunpunt vrijwilligers voor werving en scholing 

24.  Kulturhus: levend houden  

25.  Bus van Welzijn Neerijnen kan mensen vervoeren naar activiteiten 

26.  Informatie Welzijn Neerijnen is te vinden in Hèmers Krantje 

27.  Draagvlak van inwoners is van belang voor gemeente  

 



3. Ideeën voor projecten om in Ophemert uit te werken 

Alle aanwezigen vulden een formulier in voor een project waar zij aandacht voor willen vragen. Er 

zijn goede ideeën binnengekomen: 

Onderwerp Bestuursleden 

Waarom heeft dit aandacht nodig? Er is moeilijk aan mensen te komen die verantwoording 
willen nemen 

Hoe ziet de ideale situatie eruit? Een medium waarop mensen geworven kunnen worden, 
zoals Website of Hèmers krantje 

Wat zijn de stappen naar deze 
nieuwe situatie? 

Opstarten van een dorpsraad die deze activiteiten kan 
ontplooien. In de raad ook een link met de gemeente en 
verenigingen. 

Wie heb je hierbij nodig? Bijvoorbeeld de verenigingen die leden leveren 

Wat wordt de eerste actie? ? 

Opmerking  

 

Onderwerp Jongeren 

Waarom heeft dit aandacht nodig? Ze bij elkaar brengen 

Hoe ziet de ideale situatie eruit? Jongens en meisjes betrekken 

Wat zijn de stappen naar deze 
nieuwe situatie? 

Als verenigingen bij elkaar halen 

Wie heb je hierbij nodig? De jongeren en inwoners 

Wat wordt de eerste actie? We zijn bezig 

Opmerking Ik hoop er het beste van ;-) 

 

Onderwerp Vrijwilligers 

Waarom heeft dit aandacht nodig? Omdat er altijd te weinig zijn 

Hoe ziet de ideale situatie eruit? Samen werken. Help elkaar. Vrijwilligers zijn nodig bij een 
activiteit van de muziek  vraag het bijvoorbeeld bij de 
voetbal. 

Wat zijn de stappen naar deze 
nieuwe situatie? 

Misschien verenigingen 1 a 2 keer per jaar bij elkaar laten 
komen, om elkaar te helpen. Bespreken wie 
wat/wie/wanneer nodig heeft 

Wie heb je hierbij nodig? De verenigingen 

Wat wordt de eerste actie? Bij elkaar komen 

Opmerking  

 

Onderwerp Betrokkenheid inwoners 

Waarom heeft dit aandacht nodig? Betrokkenheid inwoners bij leefbaarheid cq verenigingen 
verhogen. Met name nieuwe inwoners en jeugd activeren 

Hoe ziet de ideale situatie eruit? Dat meerderheid (liefst allemaal) zich betrokken voelt bij het 
dorp en niet alleen om het wonen 

Wat zijn de stappen naar deze 
nieuwe situatie? 

Meer promotie van Ophemert middels bv website 

Wie heb je hierbij nodig? Vrijwilligers en deskundigen die website kunnen opzetten en 
onderhouden. Tevens het Hèmers Krantje beter benutten 

Wat wordt de eerste actie? Hèmers Krantje gebruiken om iformatie te verstrekken 



Opmerking  

 

Onderwerp MFC 

Waarom heeft dit aandacht nodig? Omdat een gymvereniging zoals AGO problemen krijgt (na 
1,5 jaar) om leden te houden en nieuwe activiteiten te 
starten 

Hoe ziet de ideale situatie eruit? Zo snel mogelijk een nieuwe gymzaal, is er een start denken 
de mensen ook weer positief en zien ze dat er wat gebeurt 

Wat zijn de stappen naar deze 
nieuwe situatie? 

Openbaar maken in de krant dat er tegenstanders zijn, niet 
stilzwijgend afwachten. (ook positieve instelling melden?) 

Wie heb je hierbij nodig? De pers, de bevolking: laat je stem horen! 

Wat wordt de eerste actie? Een enquete misschien, die openbaar wordt gemaakt om de 
tegenstanders te laten zien dat ze alleen staan 

Opmerking  

 

Onderwerp Vakantiespelweek (of dorpenspel zoals in Geldermalsen) 

Waarom heeft dit aandacht nodig? Om de jeugd te activeren met natuur en zelf bouwen van 
hutten (weg achter de PC). Creativiteit gebruiken 

Hoe ziet de ideale situatie eruit? Leuke activiteit voor thuis blijvende kinderen en mensen die 
enthousiast mee willen helpen 

Wat zijn de stappen naar deze 
nieuwe situatie? 

Misschien via website of Hemers Krantje kijken of er animo 
is. 

Wie heb je hierbij nodig? Vrijwilligers en sponsors 

Wat wordt de eerste actie? Als er genoeg animo is, de vrijwilligers regelen en budget 
regelen. Is er budget van de gemeente? 

Opmerking Het is een leuk idee, ik heb zelf leuke herinneringen uit m’n 
jeugd aan deze activiteit! 

 

Onderwerp AED 

Waarom heeft dit aandacht nodig? Er is geen AED in Ophemert 

Hoe ziet de ideale situatie eruit? AED met vrijwilligers 

Wat zijn de stappen naar deze 
nieuwe situatie? 

? 

Wie heb je hierbij nodig? AED en vrijwilligers met BHV 

Wat wordt de eerste actie?  

Opmerking  

 

Onderwerp Communicatie gemeente-inwoners Ophemert 

Waarom heeft dit aandacht nodig? Gemeente staat (te) ver van inwoners 

Hoe ziet de ideale situatie eruit? Goed geïnformeerde inwoners 

Wat zijn de stappen naar deze 
nieuwe situatie? 

Opstarten website (samenwerking gemeente en inwoners) 

Wie heb je hierbij nodig? Vrijwilligers en budget van gemeente 

Wat wordt de eerste actie? ? 

Opmerking  

 


