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Inleiding
Voor u ligt de dorpsplannengids van de Vereniging Kleine 
Kernen Gelderland (VKK). Sinds 2004 helpt de VKK met 
behulp van vrijwillige procesbegeleiders, dorpskernen 
in Gelderland met het opstellen van dorpsplannen. 
Op het moment van schrijven hebben 54 dorpskernen 
uit 21 gemeenten een dorpsplan geschreven. Deze 
dorpsplannen staan vol met ideeën van inwoners om de 
leefbaarheid en het woongenot in het dorp te behouden 
en te vergroten. Dit kunnen grote plannen zijn die veel 
tijd, geld en energie vragen voor de uitvoering, maar het 
zijn ook vaak de kleine dingen die snel samen kunnen 
worden opgepakt die de leefbaarheid een boost geven. 
In deze gids hebben we de ideeën en de stand van 
zaken na enige tijd voor u op een rijtje gezet. We hopen 
dat al deze voorbeelden u zullen inspireren om ook in 
uw dorp of in uw gemeente een impuls te geven aan 
dorpsontwikkeling. 

Stagiair Rutger Toorman, student Regional Development 
and Innovation aan hogeschool Van Hall Larenstein, 
heeft in 2012 alle actiepunten uit de dorpsplannen die 
met ondersteuning van de VKK zijn gemaakt, op een rij 
gezet. Vervolgens hebben we de dorpen gevraagd om 
aan te geven hoe de huidige stand van zaken is en of er 
tips gegeven kunnen worden of tegenslagen waarmee 
rekening moet worden gehouden. 

Leeswijzer
In de inhoudsopgave kunt u per thema zien welke 
onderwerpen er in dorpsplannen aan bod komen. 
Bij ieder onderwerp vindt u een tabel die overzicht 
geeft van de stand van zaken in de dorpen die met dit 

onderwerp aan de slag zijn gegaan naar aanleiding van 
hun dorpsplan. 

De thema’s die we in deze gids hanteren, zien we vaak 
terug in de dorpsplannen: 

• Bouwen en Wonen
• Jeugd en jongeren
• Natuur cultuur toerisme en recreatie
• Ondernemen en economie
• Ouderen
• Verenigingen en Sociale samenhang
• Verkeer en bereikbaarheid
• Voorzieningen
• Zorg en welzijn
• Overige onderwerpen
Per onderwerp wordt kort de stand van zaken per 
dorpen genoemd met de specifieke toelichting die voor 
dat dorp van belang is. Per onderwerp geven we aan 
welke tips we kunnen geven of welke aandachtspunten 
meegenomen moeten worden bij de uitvoering. 

Meer informatie
Als u meer wilt weten over de plannen en de 
projecten, kunt u via de website van de VKK 
de meeste dorpsplannen downloaden. U vindt 
deze op www.vkkgelderland.nl onder het menu 
‘Dorpsplannen’. U kunt ook contact opnemen de 
betreffende dorpsbelangenorganisatie, hiervan vindt 
u de contactgegevens achterin deze gids  (hoofdstuk 
Verantwoording). 

http://www.vkkgelderland.nl
http://vkkgelderland.nl/node/901
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Wat is een Dorpsplan? 
Waarom een dorpsplan
Ieder dorp heeft zijn eigen cultuur, zijn kenmerken, 
karakteristieken waar mensen trots op zijn. Natuurlijk zijn 
er ook zaken die verbeterd kunnen worden. Niemand kan 
vertellen wat er in de toekomst gebeuren zal, maar door 
als dorp proactief te handelen, kan die toekomst wel 
ingevuld worden vanuit de wensen en behoeften van de 
bewoners. Het dorpsplan kan een middel zijn om vanuit 
het dorp een duidelijke toekomstvisie te ontwikkelen. 
Met de methodiek waarmee de VKK Gelderland de 
dorpen begeleidt bij het maken van een dorpsplan, 
komt de toekomstvisie van onderaf, hij wordt gedragen 
door inwoners én door gemeente en maatschappelijk 
betrokken organisaties. Die verschillende partijen 
kunnen op basis van het dorpsplan samen optrekken om 
dorpsontwikkeling te realiseren.

Eigen kracht
Of er projecten worden uitgevoerd, hangt gelukkig 
niet altijd af van de participatie van derden. Onder de 
dorpsbewoners is een schat aan ervaring, kennis en 
vaardigheden aanwezig die aangewend kunnen worden 
om de leefbaarheid in de gemeenschap te vergroten. 
Bij het maken van een dorpsplan ontmoeten mensen 
met dezelfde interesses elkaar en zij kunnen samen hun 
ideeën uitvoeren. Dorpskracht, waarbij inwoners zich 
samen inzetten voor het algemeen belang. Dankzij het 
draagvlak van inwoners voor het dorpsplan, worden 
projecten vaak ook makkelijker gerealiseerd. Er is minder 
bezwaar en door zelfwerkzaamheid kan de uitvoering 
sneller en goedkoper. 

Aanpak
Als een dorpsbelangenorganisatie (DBO) een dorpsplan 
wil maken, zoekt zij allereerst naar draagvlak bij de 
gemeente en bij de inwoners. Daarmee wordt het een 
project waar iedereen achter staat en niet iets van een 
kleine groep. De dorpswerkgroep die het dorpsplan 
maakt, bestaat uit andere mensen dan de bestuursleden 
van de DBO. De gemeente volgt het proces, voorziet 

de groep van informatie en geeft feedback op het 
conceptplan.  

De dorpswerkgroep bestaat uit ongeveer 12 tot 15 
betrokken inwoners die allemaal een verschillende 
binding hebben met het dorp. Door de gemixte 
samenstelling, representeert de werkgroep het dorp 
en wordt ervoor gezorgd dat diverse thema’s onder de 
aandacht komen. 

De werkgroep is ongeveer een jaar bezig om het plan te 
maken. Om er voor te zorgen dat dat dit proces zo soepel 
mogelijk verloopt, wordt de groep begeleid door twee 
procesbegeleiders. Dit zijn vrijwilligers die door de VKK 
zijn opgeleid en niet in het dorp wonen. Hierdoor kunnen 
zij objectief naar het proces kijken en door hun ervaring 
kunnen zij aangeven wat de juiste stappen zijn die de 
groep kan volgen.  

In bijlage 1 staan alle stappen van het dorpsplanproces 
nader toegelicht, maar hieronder staan de belangrijkste 
kort op een rijtje: 

1. De VKK benoemt twee procesbegeleiders 
(vrijwilligers van de VKK) die de dorpswerkgroep 
zullen begeleiden bij het maken van het plan. 

2. De werkgroep en procesbegeleiders doen samen 
een dorpsschouw om een goed beeld van de 
huidige situatie te krijgen

3. Het hele dorp wordt uitgenodigd voor een 
startbijeenkomst waarbij alle inwoners ideeën 
kunnen voordragen

4. De ideeën van de startbijeenkomst worden 
uitgewerkt in verschillende thema’s en 
speerpunten

5. Er wordt een klankbordbijeenkomst 
georganiseerd waarin feedback gegeven kan 
worden op het concept plan

6. Het definitieve plan wordt geschreven
7. Het dorpsplan wordt gepresenteerd voor alle 

inwoners en overhandigd aan de gemeente
8. Per thema wordt een uitwerkgroep gevormd die 

de punten gaat uitwerken
9. Evaluatie met DBO, werkgroepen, 

procesbegeleiders en VKK-medewerker
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Kosten
De totale kosten voor het opstellen van een 
dorpsplan zijn per dorp verschillend. De vaste kosten 
zijn vrijwilligersvergoeding en reiskosten voor de 
procesbegeleiders en een bijdrage aan de VKK. Hiermee 
kan de VKK nieuwe procesbegeleiders opleiden en ook 
voor, tijdens en na het dorpsplantraject ondersteunen. 

Uit de ervaring van dorpen waar reeds op deze wijze een 
dorpsplan is gemaakt blijkt dat de totale kosten tussen 
de € 5.000 en € 10.000 liggen. Dit is mede afhankelijk van 
kosten die tijdens de bijeenkomsten worden  gemaakt, 
drukkosten van het dorpsplan en mogelijke sponsoring.  

Subsidie
Er is op dit moment geen provinciale subsidie voor het 
maken van dorpsplannen. Veel gemeenten subsidiëren 
een DBO zodat er een dorpsplan gemaakt kan worden. 
In enkele gevallen is er ook geld gereserveerd voor het 
uitvoeren van ‘quick wins’. 

De DBO kan zelf geld sparen voor het maken 
van een dorpsplan, een actie organiseren 
of sponsoren benaderen. Veel gehoorde 
sponsoren zijn wooncorporaties, banken en 
ondernemers(verenigingen).

Aanmelden
Als u na het inzien van deze gids graag zelf een dorpsplan 
met uw dorp wilt ontwikkelen, dan ondersteunen we 
u hier graag bij. U kunt tussen dinsdag en donderdag 
telefonisch contact opnemen met ons kantoor op 0314-
631168. Verder kunt u een e-mail sturen naar info@
vkkgelderland.nl waarna wij zo spoedig mogelijk contact 
met u zullen opnemen.

mailto:info@vkkgelderland.nl
mailto:info@vkkgelderland.nl
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Bouwen en wonen
behoud karakteristieke panden, bestemmingsplan 
handhaven, duidelijkheid rood-voor-rood regeling, 

goedkope huurwoningen, locatie woningbouw 
kern vaststellen, raming woningbehoefte, 

seniorenwoningen, starterswoningen, 
stimuleren jongeren en senioren tot inschrijven 

woningzoekende, woningen in kern, woon/
werk combinatie faciliteren, woon/zorgcomplex 

realiseren

Behoud karakteristieke panden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan 
karakteristieke panden te willen behouden

Dit is geen concreet project, stand van zaken wordt in de 
gaten gehouden.

Bestemmingsplan handhaven

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat het 
huidige bestemmingsplan uitgevoerd moet worden

Dit onderwerp blijft aandacht vragen, in 2012 komt er een 
nieuw plan

Duidelijkheid rood-voor-rood regeling

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Noordijk
In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan behoefte 
te hebben aan meer duidelijkheid rondom de rood-voor-
rood regeling

De gemeente heeft duidelijkheid verschaft over de rood-
voor-rood regeling. Helaas is besloten de regeling stop te 
zetten i.v.m. de bevolkingskrimp. Het is dus niet langer 
mogelijk nieuwe aanvragen in te dienen.

Veel kernen hebben te maken dreigende krimp en 
dubbele vergrijzing. Jongeren trekken met tegenzin 
weg omdat er niet genoeg betaalbare woonruimte 
is. Vanwege bestaande bestemmingsplannen en 
veranderende regelgeving moeten er vaak creatieve 
oplossingen gezocht worden om toch aan de vraag te 
kunnen voldoen.

Verder zien we dat het aanbod voor seniorenwoningen 
vaak ook achterblijft bij de vraag, waardoor oudere 
bewoners die niet meer goed zelfstandig kunnen wonen, 

gedwongen worden in een verzorgingstehuis (buiten het 
eigen dorp) onderdak te vinden. 

Bij dit thema worden verschillende onderwerpen 
benoemd in de dorpsplannen. In de onderstaande 
tabellen staat de stand van zaken per dorp anno 2012 
met de specifieke toelichting die voor dat dorp van 
belang is. Per onderwerp geven we aan welke tips we 
kunnen geven of welke aandachtspunten meegenomen 
moeten worden bij de uitvoering.
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Goedkope huurwoningen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan meer goedkope huurwoningen

Na een proces van vier jaar zijn de nieuwe huurwoningen 
gerealiseerd. Het is belangrijk gebleken om mensen te 
blijven informeren over de wijze van inschrijven

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan goedkope huurwoningen

Dit initiatief is voorlopig van de baan, vanwege krimp heeft 
de gemeente besloten de bouwplannen stop te zetten

Tip:
• In Almen zijn nieuwe seniorenwoningen gebouwd, de woningen die door de doorstroom leeg kwamen te staan konden worden 

gebruikt als geschikte huurwoningen voor starters.

Locatie woningbouw kern vaststellen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan nieuwe 
locaties voor woningbouw te willen identificeren

I.s.m. de gemeente zijn verschillende locaties bekeken en 
opgenomen in het bestemmingsplan

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan nieuwe 
locaties voor woningbouw te willen identificeren

Na overleg tussen de gemeente, bewoners en 
projectontwikkelaars zijn er nieuwe locaties 
geïdentificeerd

Raming woningbehoefte

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Emst In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan een overleg 
structuur voor passende woningbouw te willen starten Er is nog geen concrete actie ondernomen

Harfsen
In het kader van nieuwbouw is er besloten de 
woningbehoefte voor de komende jaren in kaart te 
brengen

De woningbehoefte is in kaart gebracht

Hernen-Leur In het kader van de woningbouwplannen uit het dorpsplan 
van 2009 is er besloten een meerjarenplan te ontwikkelen

Het meerjarenplan is ontwikkeld en er wordt ondertussen 
gebouwd naar vraag

Laren
In het dorpsplan van 2009 werd aangegeven dat een 
woningbehoefte peiling gehouden moet worden om 
gefaseerde uitbreiding te kunnen realiseren

Behoeftepeiling is uitgevoerd. De jongerengroep gaat zich 
inzetten voor starterswoningen

Zieuwent
In het kader van nieuwbouw is er besloten de 
woningbehoefte voor de komende jaren in kaart te 
brengen

Voltooid, er is aantoonbaar vraag naar starterswoningen 
en seniorenwoningen

Tip:
• Voer een woningbehoefte onderzoek uit of laat dit uitvoeren in samenwerking met een stagiaire van de VKK

Seniorenwoningen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan meer 
seniorenwoningen te willen In oktober 2011 is er begonnen met bouwen

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan voldoende 
seniorenwoningen te willen Er zijn nog geen concrete stappen genomen

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan voldoende 
seniorenwoningen te willen

De gemeente heeft geen budget voor seniorenwoningen 
in Exel, dus er is besloten dit project ligt voorlopig stil te 
leggen

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan meer 
seniorenwoningen te willen

Er loopt een aanvraag tot wijziging van het 
bestemmingsplan

Halle In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan voldoende 
seniorenwoningen te willen

Er is geen verdere actie ondernomen wegens gebrek aan 
initiatief van de inwoners
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Mariënvelde In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan voldoende 
seniorenwoningen te willen Er zijn geen concrete stappen ondernomen

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan voldoende 
seniorenwoningen te willen

De voorbereidingen voor de bouw van Molenzicht 
is begonnen, verkoop is gestart en het terrein wordt 
bouwrijp gemaakt

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan voldoende 
seniorenwoningen te willen

Er liggen nog geen concrete plannen op tafel want de 
gemeente en woningcoöperatie willen geen nieuwbouw 
i.v.m. krimp

Tip: 
• Als de gemeente bereid is vergunningen te verlenen is het belangrijk om een lange adem te hebben. Voor de meeste tegenslagen 

kunnen creatieve oplossingen bedacht worden.

Starterswoningen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan starterswoningen

Na een lang proces zijn voormalige seniorenwoningen 
nu beschikbaar voor starters, ook worden bouwkavels 
verkocht.

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan starterswoningen

Er zijn geen nieuwe woningen gebouwd, de gemeente 
heeft de plannen een halt toegeroepen i.v.m. krimp

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan starterswoningen

Het project heeft vertraging opgelopen door bezwaren. Er 
wordt nu gewacht op de uitspraak van de raad van state

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan starterswoningen In 2011 zijn een aantal starterswoningen opgeleverd

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan starterswoningen Er zijn nog geen concrete stappen genomen

Halle In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan starterswoningen

Wegens een gebrek aan kandidaten is er geen verdere 
actie ondernomen

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan vraag 
gericht te willen bouwen

Er bleek een grote vraag naar starterswoningen en er zijn 
ondertussen meer dan 20 starterswoningen gerealiseerd

Mariënvelde In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan starterswoningen

Door particulier initiatief zijn er nu starterswoningen in 
aanbouw

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan starterswoningen

Er zijn nu een aantal kavels ontwikkeld voor starters-
woningen in de wijk Vonderman. Enkele kavels zijn nog 
niet verkocht

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan het aanbod 
starterswoningen op peil te willen houden

Voorbereiding van bouw Molenzicht is begonnen, de 
verkoop en het bouwrijp maken van het gebied ook

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan starterswoningen

De gemeente en wooncoöperatie willen geen nieuwbouw 
i.v.m. leegstand en krimp

Tip: 
• Om het proces zo glad mogelijk te laten verlopen is het verstandig om van tevoren met partijen te overleggen die mogelijk 

bezwaar zullen indienen tegen de bouwplannen. Dit zorgt voor een goede onderlinge verstandhouding en het scheelt tijd en geld 
als een bezwaarprocedure vermeden wordt.

• Doe inspiratie op door te kijken naar geslaagde en lopende woningbouwprojecten voor starters. 
• Bouw samen huizen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zoals bijvoorbeeld in Babberich en Zevenaar.. Meer 

informatie en contactgegevens op www.stichtingwoel.nl

Stimuleren jongeren en senioren tot inschrijven woningzoekende

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hoog Soeren
Om de vraag voor starters- en seniorenwoningen duidelijk 
te maken bij de woningcorporatie moeten jongeren en 
senioren zich inschrijven als woningzoekende

Wordt zo nu en dan onder de aandacht gebracht

www.stichtingwoel.nl
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Woningen in kern

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan nieuwbouw in de kern

In 2010 zijn de eerste woningen opgeleverd, enkele kavels 
liggen echter nog braak omdat ze nog niet verkocht zijn

Woon/werk combinatie faciliteren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan betere 
mogelijkheden te willen hebben om wonen en werken te 
combineren

Het is mogelijk een werk-woon combinatie te hebben, de 
gemeente heeft het bestemmingsplan gewijzigd

Woon/zorgcomplex realiseren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de 
behoefte aan een woon/zorg complex te hebben

Er vindt overleg plaatst tussen een aannemer, 
zorgaanbieder en Emster belang

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een woonpleegvoorziening

Het locatieonderzoek loopt, en er is gesproken met 
Viverion en Interbouwconsult
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Jeugd en jongeren
jeugdactiviteiten, jeugdhonk realiseren, 

kinderboerderij realiseren, ontmoetingsplek 
realiseren, speeltuin opknappen, speeltuin 

verplaatsen, speelvoorzieningen op peil 
houden, sport en cultuur stimuleren, sportveldje 

behouden/opknappen

Jeugd activiteiten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven de inwoners aan het 
crossterrein Richtersbos te willen herstellen Er zijn nog geen concrete stappen genomen

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan meer 
mogelijkheden voor jeugdwerk te willen creëren Er zijn geen concrete stappen gezet

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan meer 
activiteiten voor de jeugd in het weekend te willen Er zijn nog geen concrete stappen genomen

Mariënvelde In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan graag meer 
activiteiten voor de jeugd te zien tijdens vakanties

Elke 6 weken worden er door jongeren activiteiten voor 
12-16 jarigen georganiseerd

Zieuwent
In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan behoefte 
te hebben aan meer activiteiten voor jongeren door het 
jaar heen.

Er worden verscheidene activiteiten georganiseerd, als het 
vertelfestival en houtdorp

Tip: 
• Laat jongeren zichzelf organiseren als jeugdclub en breng die club onder bij een vereniging of stichting die de club kan begeleiden 

en kan voorzien van kennis. Laat jongeren contact opnemen met Plattelandsjongeren Gelderland. Deze organisatie traint 
jongerenclubs in Gelderland bij het veilig en verantwoord organiseren van activiteiten en zij coacht besturen met cursussen en 
trainingen. 

Jeugdhonk realiseren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Mariënvelde In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een ruimte voor de jeugd Er zijn nog geen concrete stappen genomen

De jeugd heeft de toekomst! Iedereen weet dat jongeren 
van nu een onmisbare rol spelen in de wereld van straks. 
Ook voor kleine kernen is het van groot belang dat 
jongeren zich thuis en verbonden voelen met het dorp 
waar ze zijn opgegroeid, zodat ze zich er later ook zullen 
willen vestigen. Jongeren kunnen een enorme verrijking 
zijn voor een gemeenschap door de frisse energie en 
ondernemerschap die ze meebrengen. Aan de andere 
kant kunnen ‘hangjongeren’ de leefbaarheid in een 
dorp ook aantasten omdat mensen zich er onveilig door 
kunnen voelen. Het is van groot wederzijds belang dat 
de invloed van jongeren op de leefbaarheid van een 

gemeenschap niet onderschat wordt, maar vooral als 
kans wordt gezien. 

Bij dit thema worden verschillende onderwerpen 
benoemd in de dorpsplannen. In de onderstaande 
tabellen staat de stand van zaken per dorp anno 2012 
met de specifieke toelichting die voor dat dorp van 
belang is. Per onderwerp geven we aan welke tips we 
kunnen geven of welke aandachtspunten meegenomen 
moeten worden bij de uitvoering.
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Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven de bewoners aan een 
permanente jeugdsoos te willen inrichten

De Keet gaat binnenkort dicht omdat de doelgroep er 
is uitgegroeid, er is nog geen nieuwe vraag naar een 
jeugdhonk

Kinderboerderij realiseren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een kinderboerderij

Binnen het bestuur is er geen behoefte aan een 
kinderboerderij, er zijn genoeg alternatieven

Ontmoetingsplek realiseren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een ontmoetingsplek voor jongeren Dit plan is voorlopig van de baan

Oosterhout In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een ontmoetingsplek voor jongeren

Er is subsidie ontvangen van woonstichting Valburg om 
een bankje o.i.d. te plaatsen bij een trapveldje

Speeltuin opknappen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan dat de 
speelvoorzieningen opgeknapt moesten worden De speeltuin is opgeknapt

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat de 
speelvoorzieningen toe waren aan een opknapbeurt

Er wordt aan de verbetering van de speelvoorzieningen 
gewerkt

Speeltuin verplaatsen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat de 
speeltuin ergens anders beter tot zijn recht komt 

Belangenvereniging Exel hoopt dit project door te 
voeren. De gemeente heeft geld toegezegd voor 
speelvoorzieningen, maar later ook aangegeven dat 
het verplaatsen van de speeltuin niet in het nieuwe 
speelruimte beleid past.

Speelvoorzieningen op peil houden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan meer passende speelvoorzieningen

Er is in 2011 een nieuw speelveld gerealiseerd met 
speeltoestellen

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan meer speelruimte voor kinderen Sinds 2011 wordt het schoolplein gebruikt als speelplaats

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven de bewoners aan 
vrijstaande inbreidingslocaties te willen benutten voor 
groen met speelvoorziening

Er is nog geen nadere actie ondernomen

Halle
In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan dat er een 
inventarisatie gehouden moet worden van de staat van de 
speelvoorzieningen

In 2009 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan meer passende speelvoorzieningen

Door goede samenwerking tussen school, de 
sportvereniging en de gemeente, is speelplein Activity 
Square gerealiseerd

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een speelplaats voor kleine kinderen

Er is een locatie gevonden en budget gereserveerd, nu is 
het wachten op een wijziging van het bestemmingsplan 
in 2012
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Oosterhout In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan meer passende speelvoorzieningen

De woningstichting is gevraagd hierbij te helpen. Er is 
gras gezaaid op een tijdelijk braakliggend veldje zodat er 
gevoetbald kan worden, meer initiatieven volgen

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan meer activiteiten voor de jeugd Er is een halfpipe en een speeltuin gerealiseerd

Tip: 
• De gemeente en plaatselijke verenigingen staan vaak sympathiek tegenover aanvragen voor speelvoorzieningen. Als 

werkzaamheden door dorpsbewoners uitgevoerd worden kan er meer bereikt worden voor hetzelfde geld. Als er geen geld in de 
gemeentekas blijkt te zitten, kan het raadzaam zijn bij de woningstichting aan te kloppen om de financiering rond te krijgen.

Sport en cultuur stimuleren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan dat sport 
en cultuur gestimuleerd dienen te worden

Er wordt elk jaar een sportweek georganiseerd en de 
muziekvereniging draait projecten op de basisschool

Sportveldje behouden/opknappen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan dat het 
sportveldje beter onderhouden moet worden Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan het 
sportveldje te willen behouden Het sportveldje is opgenomen in het bestemmingsplan

Halle
In het dorpsplan van 2005 gaven de inwoners aan dat de 
rolschaatsbaan gerenoveerd en opnieuw ongericht dient 
te worden

In 2009 is de gerenoveerde baan opgeleverd na 1 jaar 
werk
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Natuur, cultuur, 
toerisme en recreatie

agrarisch landschap beschermen, 
beeldkwaliteitsplan opstellen, beplanting bij de 
weg, betere inpassing camping, bewegwijzeren 

toeristische activiteiten, cultuurhistorische 
beplanting aanbrengen, fietsroutes aanleggen, 

hermeanderen rivier, historische panden, 
informatieborden plaatsen, kerktoren verlichten, 

landgoed openstellen, natuur behouden, etc..

Agrarisch landschap beschermen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan het 
agrarische landschap te willen beschermen

De rood-voor-rood regeling is deels verplaatst naar de 
kern, burgers doen deels onderhoud aan bomen zelf. De 
gemeente heeft helaas geen geld kunnen vrijmaken om 
actief mee te werken aan bescherming van het landschap.

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven de inwoners aan te willen 
dat het agrarisch beheer van de akkers in stand blijft Het gaat goed, maar blijft een aandachtspunt

Tip:
• In Exel voeren inwoners zelf een aantal onderhoudswerkzaamheden uit, waardoor het buitengebied onderhouden kan worden 

ondanks dat er geen budget van de gemeente beschikbaar is.

Beeldkwaliteitsplan opstellen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven de bewoners aan een 
apart beeldkwaliteitsplan op te willen stellen

De behoefte aan een apart beeldkwaliteitsplan bleek 
overbodig, wel wordt het meegenomen in de herziening 
van het bestemmingsplan in 2012

Een van de grootste pluspunten van kleine kernen 
is vaak de rust en de landelijke ligging van het dorp. 
Omgeven door akkers en natuur hebben veel kleine 
dorpen een ideale omgeving waar mensen even tot rust 
kunnen komen en lekker kunnen wandelen of fietsen. 
Kleine dorpskernen hebben soms een verrassend 
centrum waar mensen graag even een kijkje nemen 
en wat gaan drinken. De meerderheid van de dorpen 
die een dorpsplan opgesteld hebben erkennen deze 
mogelijkheden en zetten in op toerisme om kleine 
bedrijvigheid en horeca te stimuleren en hun dorp op de 
kaart te zetten.

Daarnaast lijkt er in een aantal gemeenschappen een 
nieuw bewustzijn op te komen van de waarde van 

cultuurhistorische elementen in het landschap, het 
beschermen en benadrukken van deze elementen 
is dan ook een punt wat regelmatig terugkomt in de 
dorpsplannen.

Bij dit thema worden verschillende onderwerpen 
benoemd in de dorpsplannen. In de onderstaande 
tabellen staat de stand van zaken per dorp anno 2012 
met de specifieke toelichting die voor dat dorp van 
belang is. Per onderwerp geven we aan welke tips we 
kunnen geven of welke aandachtspunten meegenomen 
moeten worden bij de uitvoering.
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Beplanting bij de weg

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan graag meer 
beplanting langs de weg te zien

Wordt met de herinrichting van de Oversteeg meteen 
meegenomen

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan graag meer 
beplanting langs de weg te zien

Laanbeplanting is gerealiseerd, bekostigd door de 
belangenorganisatie zelf

Betere inpassing camping

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de camping 
beter in het dorpsbeeld te willen laten passen 

Visie is gereed, nu is het wachten op de realisatie van plan 
Middachten

Bewegwijzeren toeristische activiteiten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat de 
toeristische activiteiten beter moeten worden aangegeven

I.s.m. recreatie horeca ondernemers zijn er bordjes 
geplaatst

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat de 
bewegwijzering verbeterd kan worden

Door goede samenwerking tussen de gemeente en 
ondernemers zijn in 2011 nieuwe borden geplaatst

Exel
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat de 
wandelpaden beter moeten worden aangegeven d.m.v. 
paaltjes

De VVV is verantwoordelijk voor de wandelroutes, het is 
een voortdurend aandachtspunt

Tip: 
• In De Steeg zijn door goede samenwerking met de gemeente en ondernemers nieuwe borden mogelijk gemaakt. 
• Neem contact op met clubs en organisaties die het gebied willen promoten. In Ochten (Neder-Betuwe) is bijvoorbeeld 

samengewerkt met de historische kring Kesteren e.o. omdat deze club informatieborden over het verleden wilde plaatsen in 
het gebied. Door samenwerking verbindt de wandelroute nu de informatieborden en worden gebieden toegankelijk gemaakt. 
Professionele ondersteuning is verleend door Uit®waarde. 

Cultuurhistorische beplanting aanbrengen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan weer 
traditionele beplanting in het dorp te willen

Er zijn twee plantdagen georganiseerd voor particulieren. 
Deel van dit project werd gefinancierd en ondersteund 
door Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan 
cultuurhistorische beplanting te willen bevorderen Gebeurt mondjesmaat, kan meer aandacht krijgen

Fietsroutes aanleggen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan meer 
fietsroutes te willen Er zijn in 2011 nieuwe fietsroutes open gesteld

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan meer 
fietsroutes te willen Er zijn nog geen concrete stappen gezet
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Hermeanderen rivier

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de 
originele stroom van de Berkel te willen herstellen Plannen zijn nu in uitvoering en worden 2014 afgerond

Historische panden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan ruïne Baak 
te willen restaureren Restauratie gaat niet door

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan meer 
gebouwen met monumentale status te willen Er zijn geen concrete stappen genomen

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven bewoners aan het 
gebouw van de St. Martinusschool te willen behouden als 
dorpsgezicht bepalend gebouw

Er is nog geen verdere actie ondernomen

Valburg-Homoet
In het dorpsplan van 2009 gaven bewoners aan het 
historische karakter van de hervormde kerk te willen 
versterken

Dit project is uitgevoerd en heel mooi geworden, het 
terrein rond de kerk is erg toegankelijk

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan de koepel 
aan de gracht te willen restaureren De constructie is gerenoveerd en geverfd

Informatieborden plaatsen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een digitaal informatiebord

Er is een vernieuwde website met alle dorpsinformatie 
en een e-mail netwerk waarvoor iedereen zich kan 
inschrijven

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een digitaal informatiebord

Het bord is in 2009 geplaatst i.s.m. de 
ondernemersvereniging en Rabobank

Tip:
• Verzamel de e-mailadressen van alle huishoudens in een Excel-bestand en mail regelmatig informatie over het wel en wee van je 

dorp of buurtschap

Kerktoren verlichten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan graag de 
kerktoren verlicht te zien Er zijn nog geen concrete stappen genomen

Landgoed openstellen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan graag 
toegang te hebben tot de Leunkse kolk op landgoed 
Ampsen

De eigenaar wil de grond niet permanent openstellen

Hoog Soeren
In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan graag 
langer toegang te hebben tot de bossen van het 
Kroondomein

Het langer openstellen van het Kroondomein bleek 
onbespreekbaar
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Natuur behouden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de natuur 
te willen behouden Geen concreet actiepunt

Nieuwe landgoederen voorkomen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de stichting 
van landgoed de Rees te willen ontmoedigen

Plan is gekoppeld aan de meandering van de Berkel, het 
plan zal waarschijnlijk dit jaar in de gemeente raad komen

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan geen 
nieuwe landgoederen te willen

De gemeente heeft dit vastgelegd in het bestemmingsplan 
buitengebied

Onderhoud openbaar groen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat het 
openbaar groen beleid verbeterd kan worden

Er is gesproken met de gemeenteraad over het opstellen 
van de beheers notitie, maar dit moet in de gaten 
gehouden blijven worden i.v.m. bezuinigingen

Baak
In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan het 
belangrijk te vonden dat het openbaar groen goed 
onderhouden wordt

Deze activiteit is overbodig geworden als gevolg van 
verandering in omvormings-beleid van de gemeente

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat het 
onderhoud van openbaar groen verbeterd kan worden

De eerste schouw is gehouden door werkgroep groen. 
Groen aan de hoofdstraat is verbeterd

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan dat het 
Thusbos beter onderhouden moet worden Er wordt aan het onderhoud gewerkt

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat het 
onderhoud van houtopstanden verbeterd kan worden Het gaat goed, maar blijft een aandachtspunt

Tip:
• Regelmatig onderhoud aan openbaar groen is essentieel voor een verzorgde uitstraling van een dorp. Hoewel gemeenten goede 

intenties op papier hebben staan is het raadzaam een vinger aan de pols te houden aangezien dit een gebied is waar makkelijk 
op bezuinigd kan worden.

• Om kosten te drukken kunnen dorpsbewoners ook zelf werkzaamheden uitvoeren. Als er dan geld over is kan dit (in overleg) 
worden gebruikt voor andere projecten

Ontsluiting oevers van de IJssel

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners de oevers van 
de IJssel te willen ontsluiten op de Havikerwaard De oevers zijn in 2011 ontsloten

Plan beheer buitengebied en natuur

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan binding 
met landgoederen te willen verbeteren

I.s.m. landgoed Middachten en Natuurmonumenten is het 
landschap versterkings-plan geschreven. 
Bg De Steeg neemt deel aan klankbordgroep herstel 
Rhederoord. 

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan een 
landschapsversterkingsplan te willen ontwikkelen

Het plan is geschreven. De uitvoering is in de overlegfase 
met Het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer, 
waterschap, gemeente en provincie

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven de bewoners aan een 
beheersboek natuur en omgeving te willen ontwikkelen Er is nog geen verdere actie ondernomen



Dorpsplannen - Natuur, cultuur, toerisme en recreatie
Pagina 20 van 46

Terug naar de inhoudsopgave

Recreatiemogelijkheden uitbreiden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners behoefte te 
hebben aan meer recreatie bij de Berkel 

Er wordt momenteel over verschillende mogelijkheden 
nagedacht

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan graag een 
strandje aan de IJssel te zien

Dit initiatief gaat niet door want Rijkswaterstaat heeft het 
voorstel afgewezen

Tip:
• Voor sommige projecten is een DBO afhankelijk van overheidsinstanties. Hoewel De Steeg goede plannen had gemaakt, kon 

Rijkswaterstaat niet haar fiat geven. 

Ruiterpaden aanleggen/onderhouden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan beter 
onderhoud van de ruiterpaden te willen Geen concrete stappen genomen

Toeristisch Overstap Punt (TOP) realiseren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan graag een 
TOP te realiseren bij de Exelse molen

TOP blijkt na onderzoek niet haalbaar want het 
recreatieschap Gelderland ziet geen meerwaarde voor een 
TOP in Exel

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan graag een 
TOP te realiseren

TOP blijkt na onderzoek niet haalbaar want Achterhoeks 
bureau voor toerisme ziet geen meerwaarde voor een TOP 
in Harfsen

Wandelroutes aanleggen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan meer 
wandelroutes te willen

Met de meandering van de Berkel komt er ook ruimte 
voor ommetjes. Uitvoering zal rond 2014 beginnen

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan meer 
wandelpaden te willen

Een werkgroep is bezig met het ontwerpen van nieuwe 
routes

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan meer 
wandelpaden te willen Er zijn een aantal ommetjes gerealiseerd

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan meer 
wandelpaden te willen

Er moet nog een half klompenpad uitgezet worden. Er 
wordt goed samengewerkt met Het Geldersch Landschap, 
Staatsbosbeheer en verscheidene particulieren

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan meer 
wandelpaden te willen Een wandelpad rond Exel is gerealiseerd

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven de bewoners aan 
wandelpaden te willen Er worden wandelpaden ontwikkeld

Halle In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan het aanbod 
wandel- en fietsroutes te willen vergroten Er is geen verdere actie ondernomen

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan meer 
wandelpaden te willen

Er zijn i.s.m. Het Geldersch Landschap en de gemeente 
een aantal wandelpaden aangelegd

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan fiets- 
wandel- en ruiterroutes te willen ontwikkelen In 2010 zijn er vier nieuwe wandelroutes gepresenteerd

Mariënvelde In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan meer 
wandelpaden te willen

Na veel overleg met eigenaren van particuliere gronden 
is mede door goede samenwerking met het waterschap 
en de gemeente, het eerste pad opgeleverd. Momenteel 
wordt er gewerkt om het aanbod uit te breiden.
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Oosterhout
In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan meer 
wandelpaden te willen en de huidige paden aan te sluiten 
op andere netwerken

Door financiële ondersteuning van woonstichting Valburg 
worden de ommetjes nu ontwikkeld

Valburg-Homoet
In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners oude wandel- 
en fietspaden te willen opknappen zodat ze weer gebruikt 
kunnen worden

I.s.m. de historische kring wordt er gewerkt aan maken 
van twee ommetjes

Tip:
• Neem contact op met clubs en organisaties die het gebied willen promoten. In Ochten (Neder-Betuwe) is bijvoorbeeld 

samengewerkt met de historische kring Kesteren e.o. omdat deze club informatieborden over het verleden wilde plaatsen in 
het gebied. Door samenwerking verbindt de wandelroute nu de informatieborden en worden gebieden toegankelijk gemaakt. 
Professionele ondersteuning is verleend door Uit®waarde. 

• Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt het maken van klompenpaden, dit zijn ommetjes die niet over verharde wegen gaan.

Wandel- en fietsroutes inventariseren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Halle In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan een 
inventarisatie van de wandel- en fietsroutes te willen Een werkgroep heeft de inventarisatie uitgevoerd

Wandel- en fietsroutes promoten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de 
bekendheid van wandel- en fietsroutes te willen vergroten

De bestaande routes zijn op de website van Harfsen 
geplaatst

Wegbermen maaien

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan dat de 
wegbermen beter gemaaid moeten worden Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan dat de 
wegbermen beter gemaaid moeten worden

Er is overleg met de gemeente over de optie wegbermen 
(incl. wegen en sloten) door bewoners te laten 
onderhouden

Zwembad

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan het 
Leussinkbad open te willen houden

Het zwembad blijft ondanks een korting van 5% op de 
gemeentelijke bijdrage, open in 2012

http://www.harfsen.nl
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Ondernemen en 
economie

agrarische bedrijven beschermen, 
bedrijventerrein, buurtsuper starten, 

clusteren bedrijven, horeca behouden/
uitbreiden, kleine bedrijven stimuleren, 

markt formaliseren, minicampings weren, 
museum, nieuwe bedrijfslocaties onderzoeken, 

overnachtingsmogelijkheden uitbreiden, 
vrijkomende agrarische gebouwen benutten

Agrarische bedrijven beschermen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan agrarische 
bedrijven te willen behouden en beschermen

Er is rood-voor-rood nieuwbouw verplaatst naar de kern, 
voor andere bedrijven is het nog steeds een actueel 
probleem

Noordijk In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan agrarische 
bedrijven te willen behouden en beschermen

Is geen concreet project, maar wel een continu 
aandachtspunt

Bedrijventerrein

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan geen 
uitbreiding van het industrieterrein te willen

Plannen rond de industrieterreinen worden kritisch 
gevolgd

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven de inwoners aan het 
bedrijventerrein te willen revitaliseren Er is nog geen concrete actie ondernomen

Laren
In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een 
onderzoek te willen naar de locatie voor een nieuw 
bedrijventerrein

Tot 2016 is er geen behoefte aan een nieuw 
bedrijventerrein

Plaatselijke ondernemers zijn zeer belangrijk 
voor de leefbaarheid in een dorp om het dorp 
levendig te houden. Veel mensen werken overdag 
elders en daardoor is een dorp overdag ‘leeg’. 
Door bevolkingskrimp wordt de markt voor lokale 
ondernemers ook kleiner. Het wordt dan voor een 
ondernemer lastig  om zijn zaak draaiende te houden en 
verhuizen naar een gebied met een grotere afzetmarkt 
wordt aantrekkelijker. Het verdwijnen van winkels 
heeft echter ingrijpende gevolgen voor de leefbaarheid 
van een dorp. Het verdwijnen van de middenstand 
heeft ook gevolgen voor de sociale samenhang 
van een dorp. Als de winkel gesloten is mist er een 
ontmoetingspunt in het dorp. Mensen komen elkaar 
minder vaak tegen en moeten meer moeite doen om 
met elkaar in contact te komen. Tot slot organiseren 
ondernemers ook allerlei acties en ondersteunen zij 
evenementen die georganiseerd worden en verenigingen 

die in het dorp actief zijn. Verschillende dorpen die 
het vertrek van winkels hebben meegemaakt, hebben 
goede alternatieven gevonden voor de dagelijkse 
boodschappen en het ontmoetingspunt. 

Ook erkennen veel dorpen dat de agrarische sector een 
zeer belangrijk deel uitmaakt van de dorpsidentiteit en 
willen de agrariërs niet voor de voeten lopen. Sommige 
kernen hebben creatieve oplossingen bedacht waarmee 
de activiteiten van de boeren niet hoeven te laten lijden 
onder nieuwe plannen.

Bij dit thema worden verschillende onderwerpen 
benoemd in de dorpsplannen. In de onderstaande 
tabellen staat de stand van zaken per dorp anno 2012 
met de specifieke toelichting die voor dat dorp van 
belang is. Per onderwerp geven we aan welke tips we 
kunnen geven of welke aandachtspunten meegenomen 
moeten worden bij de uitvoering. 
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Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een 
kleinschalig bedrijventerrein te willen ontwikkelen

Het lijkt onder de huidige economische omstandigheden 
onwaarschijnlijk dat er een bedrijventerrein zal komen

Buurtsuper starten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een buurtsuper De buurtsuper is een feit, het huidige aanbod is naar wens

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een winkeltje met basisproducten

Er zijn nog geen concrete stappen genomen, maar een 
winkeltje kan mogelijk aan Kulturhus gekoppeld worden

Exel
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte 
te hebben aan een winkeltje met basisproducten, evt. in 
combinatie met andere voorzieningen

Er zijn nog geen concrete stappen genomen

Tip: 
• In Almen is Support&Co een buurtsuper gestart, deze keten richt zich speciaal op supermarkten in kleine kernen. Door gebruik te 

maken van vrijwilligers en een arbeidsreïntegratie traject worden personeelskosten gedrukt. 
• In Almen hielp de woningcorporatie bij de aanschaf van een geschikt winkelpand, zij hebben ook baat bij goede voorzieningen in 

het dorp.

Clusteren bedrijven

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Harfsen
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de 
mogelijkheid voor een bedrijfsverzamelgebouw en het 
clusteren van de detailhandel te onderzoeken

Vanwege de recessie wordt hier geen vervolg aan gegeven

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan de winkels 
te willen clusteren Er is geen draagvlak voor onder de ondernemers

Horeca behouden/uitbreiden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan een 
eetgelegenheid te willen realiseren om toerisme te 
stimuleren

De visie is gereed, het wordt meegenomen in 
ontwikkelingsplan Oud Middachten

Gaanderen In het dorpshart van 2011 gaven de inwoners aan een 
dorpshart met horecafunctie te willen creëren Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan graag het 
café-restaurant te behouden

De horeca inrichting is behouden i.s.m. de 
woningbouwvereniging en particulier initiatief

Tip: 
• Het café heeft een sterk sociale functie in een dorp. Daarom is het erg belangrijk dat de horecaondernemer goed binnen de 

dorpsgemeenschap past, zodat mensen zich thuis voelen in het café. Als dit niet het geval is zullen de dorpsbewoners weg blijven.

Kleine bedrijven stimuleren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Laren
In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan het 
winkelaanbod op peil te willen houden en mogelijk uit te 
breiden

De voorzieningen blijven op peil, er blijkt geen draagvlak 
te zijn voor een uitgebreider winkelaanbod 

Noordijk In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan kleine 
bedrijvigheid te willen stimuleren

De voorzieningen blijven op peil, er blijkt geen draagvlak 
te zijn voor een uitgebreider winkelaanbod 

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan 
dorpswinkels te willen stimuleren

De Spar werd Attent en draait nu goed. De vergrijzing van 
de huidige ondernemers is een punt van zorg voor de 
toekomst.
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Markt formaliseren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan een groter 
aanbod op de markt te willen Het aanbod op de markt is groter geworden

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan een groter 
aanbod op de markt te willen Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Noordijk
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de 
mogelijkheid tot kopen van eerste levensbehoefte te 
hebben

Een winkel bleek niet haalbaar, maar Noordijks Belang 
heeft een markt naar het dorp weten te halen

Tip:
• Voor een kleine warenmarkt met maximaal 5 kramen is geen verordening vereist. Met 5 kramen heb je het officieel nog niet over 

een kleine warenmarkt, maar over vijf solitaire standplaatsen. Zie het artikel ‘kleine warenmarkt’ onder het thema voorzieningen 
op de VKK website (Link: http://vkkgelderland.nl/node/4210) 

Minicampings weren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan geen 
nieuwe mini-campings te willen

Dit actiepunt is niet langer actueel, het gemeentelijk 
beleid is verscherpt

Museum

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven de inwoners aan een 
houtmuseum te willen realiseren

Er liggen plannen voor een museum, in 2012 wordt 
besloten welke stappen er gezet gaan worden om tot 
realisatie te komen

Nieuwe bedrijfslocaties onderzoeken

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de vraag en 
aanbod van kleinschalige bedrijven te willen stimuleren

Vanwege de recessie zijn er geen verdere stappen 
genomen

Overnachtingsmogelijkheden uitbreiden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan toerisme te 
willen stimuleren mede d.m.v. stimuleren bed&breakfast Er is een folder verspreid om de B&B’s te promoten

Vrijkomende agrarische gebouwen benutten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan 
leegstaande agrarische panden te willen benutten voor 
andere zaken

Er is nog geen concrete actie ondernomen

Tip:
• Onderzoek het draagvlak onder de bevolking en de bereidwilligheid van ondernemers die er is voor het ontplooien van 

activiteiten in leegstaande agrarische panden. In de buurtschappen rond Winterswijk is dit door middel van een enquête 
gedaan. Zie het stageverslag van Chris Frencken onder ‘Kleine kernen stage’ en ‘stage verslagen’ op de VKK website (Link: http://
vkkgelderland.nl/node/4249)

http://vkkgelderland.nl/node/4210
http://vkkgelderland.nl/node/4249
http://vkkgelderland.nl/node/4249
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Ouderen
activiteiten ouderen, steun- bezoekgroep ouderen

Activiteiten ouderen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan meer 
gezamenlijke activiteiten voor senioren te willen Er zijn geen concrete stappen gezet

Oosterhout In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan een 
kernpunt voor ouderen op te willen richten

Elke woensdag wordt er koersbal gespeeld en wordt hulp 
bij administratie en computervaardigheden geboden. 
Hierbij wordt er samengewerkt met Stichting Welzijn en 
maatschappelijke ondersteuning (STUW), het kernpunt en 
het dorpshuis

Tip: 
• Er zijn verschillende instanties die betrokken zijn met activiteiten voor ouderen. Door deze instanties met elkaar in contact te 

brengen kan er vaak beter zorg geleverd worden. 
• Om de participatie van de ouderen te verhogen is het belangrijk dat mensen persoonlijk benaderd worden voor activiteiten.

Steun- bezoekgroep ouderen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan het 
steunpunt senioren te willen uitbreiden

Gezien het aantal reacties is er voldoende aanbod. Er is 
dus geen verdere actie ondernomen

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan de 
ouderenbezoekgroep meer bekendheid te willen geven

Door de bezoekersgroep zelf en de kerk wordt de 
bezoekgroep bekend gemaakt

Kleine kernen hebben vaak te maken met (dubbele) 
vergrijzing en krimp. Ouderen die een groot deel van 
hun leven in een dorp geleefd hebben, blijven daar ook 
graag op hun oude dag. Zij zijn jarenlang actief geweest 
in de gemeenschap, maar door vermindering van 
mobiliteit wordt het sociale contact ook minder. Om te 
voorkomen dat mensen vereenzamen zijn verschillende 
dorpen actief bezig om de ouderen bij de gemeenschap 

te betrekken. Bij dit thema worden verschillende 
onderwerpen benoemd in de dorpsplannen. In de 
onderstaande tabellen staat de stand van zaken per 
dorp anno 2012 met de specifieke toelichting die voor 
dat dorp van belang is. Per onderwerp geven we aan 
welke tips we kunnen geven of welke aandachtspunten 
meegenomen moeten worden bij de uitvoering.
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Verenigingen en 
sociale samenhang
activiteiten, behoud verenigingsgebouw, 

dorpshuis onderhouden, dorpsfolder ontwikkelen, 
kermis revitaliseren, sociale participatie, sport- 

en recreatieplan opstellen, sportfaciliteiten 
realiseren/uitbreiden, onderhoud sportvelden

Activiteiten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan meer 
culturele evenementen te willen

Stichting Parel van Baak organiseert sinds 2011 Podium 
Boak. Drie à vier keer per jaar worden in de kerk 
muziekuitvoeringen verzorgd.

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan de kapel 
voor dorpsactiviteiten te willen gebruiken

Er blijkt geen behoefte te zijn voor meer buurtactiviteiten 
in de kapel, er wordt dus geen verdere actie ondernomen

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners behoefte te 
hebben aan een jeu de boules baan

Jeu de boulesbaan wordt onderdeel van de speel- en 
ontmoetingsplek die in 2012 gerealiseerd wordt.

Tip: 
• In Maurik hebben de verenigingen van het dorp zich gepresenteerd op een informatiemarkt. Inwoners konden zien dat het dorp 

uiteenlopende activiteiten biedt en verenigingen konden onderling afspraken maken over samenwerking en het organiseren van 
gezamenlijke activiteiten. Zie de film die gemaakt is voor het 25-jarig jubileum van de VKK. 

Behoud verenigingsgebouw

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven de bewoners aan de 
accommodatie en het terrein van de hondenvereniging te 
willen behouden

Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Het verenigingsleven is van groot belang voor de sociale 
samenhang in kleine kernen. Hier ontmoeten mensen 
elkaar, leren ze elkaar kennen en kunnen ze wat voor 
elkaar betekenen. Veel dorpen hebben traditioneel dan 
ook een bloeiend verenigingsleven. Door vergrijzing, 
verandering van de bevolking en bezuinigingen loopt het 
voorbestaan van sommige verenigingen gevaar. Hiervoor 
moeten creatieve oplossingen bedacht worden. Om 
de samenwerking tussen verenigingen te versterken, 
de betrokkenheid op elkaar te vergroten en de kosten 
van een accommodatie te drukken, richten veel dorpen 
een Kulturhus, dorpshuis of een multifunctionele 
accommodatie op. Door activiteiten op deze plekken 

te centraliseren neemt de sociale samenhang toe en 
nemen de huisvestingskosten voor de verenigingen vaak 
af. Ook zijn er een aantal andere initiatieven genomen 
om de sociale samenhang te vergroten.
Bij dit thema worden verschillende onderwerpen 
benoemd in de dorpsplannen. In de onderstaande 
tabellen staat de stand van zaken per dorp anno 2012 
met de specifieke toelichting die voor dat dorp van 
belang is. Per onderwerp geven we aan welke tips we 
kunnen geven of welke aandachtspunten meegenomen 
moeten worden bij de uitvoering.
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Clusteren gemeenschappelijke functies

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan 
sportverenigingen te willen samenvoegen

De verenigingen zijn samen plannen aan het uitwerken en 
halen samen geld op. Met een sponsorloop werd €40.000 
opgehaald

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de 
mogelijkheid voor een Kulturhus te willen onderzoeken De mogelijkheden worden onderzocht

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte 
hebben aan een MFA* Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan 
multifunctioneel gebruik van de kerk te willen 
onderzoeken

Het multifunctioneel gebruik wordt in kaart gebracht

Halle In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan behoefte 
hebben aan een dorpshuis Het dorpshuis zal in juni 2012 geopend worden

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte 
hebben aan een Kulturhus

Plaatselijk belang heeft initiatief genomen tot oprichting 
Stichting Kulturhus. De beslisfase is aangebroken. Er wordt 
samengewerkt met Lochem, de eigenaar van Buitenlust en 
stichting Hoeflo.

Mariënvelde
In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan 
gemeenschappelijke functies te willen clusteren rond de 
kerk

Na de bouw van de nieuwe sporthal wordt dit plan verder 
ontwikkeld

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan 
sportverenigingen te willen centraliseren Er zijn geen concrete stappen gezet

Oosterhout
In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan dat er 
behoefte is voor een betere samenwerking tussen de 
verschillende organisaties en verenigingen

De eerste bijeenkomst is geweest met school, kerkelijke 
organisaties, middenstand en verenigingen

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een multifunctioneel centrum

De massastudies zijn gereed, er moet nog een concreet 
beeld van gebruikers komen. Ondertussen is er een 
voorstel ingediend bij de gemeente welke door de 
regiekamer geweest is, maar nog niet is begroot.

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan behoefte 
hebben aan een Multifunctionele Accommodatie (MFA)

MFA is gerealiseerd voor jeugd, jeugdwerk, 
peuterspeelzaal en naschoolse opvang.

Tip: 
• Het realiseren van een multifunctioneel gebouw kan versneld worden als er particulier initiatief is. Dorpen zijn afhankelijk van de 

gemeente voor de nodige vergunningen, maar als bewoners zelf initiatief nemen en proactief bij het proces betrokken zijn, geeft 
dit een positief signaal naar de gemeente en kan dit de duur van het proces verkorten.

• Het is verleidelijk om te dromen over uitgebreid gebouw, maar het is belangrijk realistisch te zijn met de wensen zodat de 
exploitatiekosten binnen de perken blijven.

Dorpshuis Onderhouden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de het 
dorpshuis te willen behouden Achterstallig onderhoud is aangepakt

Dorpsfolder ontwikkelen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan de 
bekendheid van het dorp te willen vergroten Er is een dorpsfolder gedrukt en uitgedeeld

Tip:
• In elke keuken van Oosterhuizen hangt de jaarkalender met alle activiteiten. De foto’s zijn een feest van herkenning. De kalender 

en de website vormen de PR van het dorp. Link: www.oosterhuizen.eu 

http://www.oosterhuizen.eu
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Kermis revitaliseren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan de kermis 
nieuw leven in te willen blazen

Na goed overleg tussen de gemeente, plaatselijke horeca, 
het straattheater en de werkgroep is er een plan opgesteld 
welke in 2012 uitgevoerd zal worden

Sociale participatie

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan 
eenzaamheid tegen te willen gaan De doelgroep van de ouderenbezoekgroep is uitgebreid

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de sociale 
participatie te willen verhogen

Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd, 
initiatief belangen organisaties Rhedense dorpen is 
genomen en er is een discussie burgerparticipatie gestart

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan de sociale 
functie van het dorpshart te willen onderzoeken Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Sport- en recreatieplan opzetten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan een 
integraal sport en recreatieplan op te willen zetten Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Sportfaciliteiten realiseren/uitbreiden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat de 
sporthal opgeknapt moet worden Er is overleg met de gemeente

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven de bewoners graag een 
kunstgrasveld bij de voetbal vereniging te willen Er zijn nog geen stappen gezet

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven de bewoners aan het 
belangrijk te vinden dat de sporthal voldoende ruimte 
heeft voor de turnvereniging

Er zijn nog geen stappen gezet

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven de bewoners 
aan behoefte te hebben aan kleedkamers bij de 
voetbalvereniging

Er zijn nog geen stappen gezet

Mariënvelde In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een nieuwe sporthal

Het eerste plan was wat te hoog gegrepen, maar het 
huidige plan sluit beter aan bij het dorp. Er wordt 
momenteel overlegd met de gemeente

Onderhoud sportvelden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan onderhoud 
van de voetbalvelden belangrijk te vinden

Noordijks Belang heeft contact met het bestuur van de 
voetbal vereniging om de stand van zaken in de gaten te 
houden. De verantwoordelijkheid voor onderhoud ligt 
uiteindelijk bij de gemeente
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Verkeer en 
bereikbaarheid

gevolgen A18 onderzoeken, bewegwijzering 
verbeteren, conditie wegen inventariseren, 

doorgaand verkeer weren uit kern, fietspaden 
aanleggen/veiliger maken, geluidsoverlast 
bestrijden, binnenwegen verbreden, grens 

bebouwde kom opschuiven, handhaven 
verkeersveiligheid, weg herinrichten, kliko’s 

zichtbaar maken, kruispunten veiliger maken, etc..

Gevolgen A18 onderzoeken

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan de 
gevolgen van de A18 te onderzoeken

O.l.v. Zieuwents Belang zijn bezwaren geuit tegen de 
plannen

Bewegwijzering verbeteren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan overtollige 
borden weg te willen werken Door de gemeente geïnventariseerd en uitgevoerd

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan 
bewegwijzering bij de voormalige Rabobank te willen De gemeente heeft in 2010 de bewegwijzering geplaatst

Laren
In het dorpsplan van 2009 gaven de inwoners aan dat de 
bewegwijzering naar het sportcomplex verbeterd moet 
worden

Begin 2012 zal de bewegwijzering verbeterd worden

Verkeersveiligheid is vaak een van de hoogst 
geprioriteerde onderwerpen in een dorpsplan. De 
meeste kernen vinden dat de verkeersveiligheid in 
hun dorp sterk verbeterd kan worden door snelheid 
beperkende maatregelen te nemen zoals het invoeren 
van een 30km zone en het weren van vrachtverkeer uit 
de kern. Door zulk soort maatregelen wordt ook het 
sluipverkeer teruggedrongen.

Kinderen die buitenaf wonen, moeten een eind fietsen 
om op school te komen en dat geldt vaak voor de 
meeste middelbare scholieren. In het buitengebied 
wordt vaak te hard gereden door automobilisten 
en is er niet altijd een vrij liggend fietspad wat tot 
gevaarlijke situaties kan leiden. Gelukkig zijn gemeentes 

en de provincie vaak bereid mee te werken om de 
verkeersveiligheid te verbeteren.

Het openbaar vervoer is voor dezelfde scholieren 
en ouderen zonder auto van groot belang om op 
plaats van bestemming te komen. Wegens de lage 
bevolkingsdichtheid rijden de bussen niet regelmatig, 
met verschillende resultaten hebben DBO’s gewerkt 
om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te 
verbeteren. 

Bij dit thema worden verschillende onderwerpen 
benoemd in de dorpsplannen. In de onderstaande 
tabellen staat de stand van zaken per dorp anno 2012 
met de specifieke toelichting die voor dat dorp van 
belang is. Per onderwerp geven we aan welke tips we 
kunnen geven of welke aandachtspunten meegenomen 
moeten worden bij de uitvoering.
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Conditie wegen inventariseren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de staat 
van de wegen te willen verbeteren en inspecteren

In het kader van het gemeentelijk beleid is het gebeurd, 
maar niet voor Exel afzonderlijk

Doorgaand verkeer weren uit kern

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan vracht en 
landbouwverkeer in de kern te willen beperken

Het punt is opgenomen in de nota mobiliteit, maar het is 
wel een kostbare aangelegenheid.

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan 
verkeersdruk in de hoofdstraat te willen beperken

Er is overleg geweest met de gemeente, verder is er nog 
geen actie ondernomen

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan verkeer 
richting Radio Kootwijk om te willen leiden Er wordt voorlopig geen actie ondernomen

Laren
In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan te willen 
onderzoeken of doorgaand vracht- en landbouwverkeer 
uit de kom geweerd kan worden

Er is geen concrete actie ondernomen

Tip: 
• Alternatieve routes kunnen de verkeersdruk in de kern ontlasten, maar zullen elders weer voor extra druk zorgen. Om conflict te 

voorkomen moeten inwoners weten dat ze gehoord worden en het bestuur van de DBO moet met één gezicht naar buiten treden.

Fietspaden aanleggen/veiliger maken

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan vrij 
liggende fietspaden te willen Opgenomen in nota mobiliteit

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan veiligere 
fietspaden te willen Er wordt een werkgroep samengesteld

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan betere 
fietsverbindingen te willen

Omdat er bij de gemeente geen geld is kunnen de plannen 
niet worden uitgevoerd

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan veiligere 
fietspaden te willen Het plan gaat niet door

Exel In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan een 
veiligere fietsroute naar school te willen

Aparte fietspaden hoeven niet meer aangelegd te worden, 
er komt een alternatieve veilige route voorhanden

Halle In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan veilige 
fietsroutes voor de schoolgaande jeugd te willen I.s.m. de provincie is dit gedeeltelijk gelukt

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan een vrij 
liggend fietspad Harfsen-Epse te willen Er wordt geen nieuw fietspad aangelegd

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een veiliger 
fietspad bij de spoorbrug te willen De spoorbrug is verbreed en veiliger voor fietsers

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een veiliger 
fietspad bij de Deventerweg naar Harfsen te willen Er is betere markering aangebracht

Mariënvelde In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan veilige 
fietspaden van het buitengebied naar school te willen

Het buitengebied is 60km zone geworden, er zijn geen 
fietspaden aangelegd

Tip: 
• Vrij liggende fietspaden kosten veel geld en zijn niet altijd haalbaar. Een alternatieve oplossing die de veiligheid voor fietsers in 

het buitengebied al verbeterd is door een 60km zone voor het buitengebied in te stellen.
• Neem voor verkeersveiligheidsprojecten contact op met Veilig Verkeer Nederland. Door het hele land zijn afdelingen met 

vrijwillige adviseurs die ondersteuning kunnen bieden bij het maken van verbeterplannen. Zie: www.veiligverkeernederland.nl 

http://www.veiligverkeernederland.nl
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Geluidsoverlast bestrijden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan 
geluidsoverlast van de A348 te beperken Er zijn nog geen concrete stappen genomen

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven de inwoners aan 
geluidsschermen langs de snelweg te willen

Er is een minischerm geplaatst, maar auto- en spoorwegen 
blijven goed hoorbaar

Binnenwegen verbreden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners graag 
grasbetontegels langs de binnenwegen te willen

Langs een aantal wegen zijn er tegels gelegd, langs andere 
niet

Grens bebouwde kom opschuiven

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan de grens 
van de bebouwde kom op te willen schuiven De grens zal binnenkort worden opgeschoven

Handhaven verkeersveiligheid

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan graag een 
betere handhaving van de verkeersregels te zien

De gemeente geeft geen prioriteit aan handhaving en er is 
geen verdere actie ondernomen

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven de inwoners aan 
snelheidscontroles in het centrum te willen Controles worden uitgevoerd

Hoog Soeren
In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan te 
verwachten dat de parkeerregels beter gehandhaafd 
worden

Wordt pas gedaan als er een goede parkeeroplossing 
bestaat

Tip:
• In Hoog Keppel is naar aanleiding van klachten over verkeersveiligheid een buurtonderzoek gedaan onder aanwonenden. De 

inzichten en informatie die dit onderzoek opleverden, zijn gebruikt bij het zoeken naar oplossingen. Zie het volledige rapport 
over Verkeersveiligheid van Prinsenweg en Burg.Vrijlandweg op www.dorpsraad-ke.nl onder ‘werkgroepen’ en dan ‘verkeer en 
veiligheid’.

Weg herinrichten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de 
hoofdweg opnieuw in te willen richten Het is wachten op de gemeente

Gaanderen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de 
hoofdstraat opnieuw in te willen richten

De herinrichting is opgenomen in het 
uitvoeringsprogramma van de gemeente, maar er is nog 
geen actie ondernomen

Kliko’s zichtbaar maken

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat kliko’s 
die langs de weg staan slecht zichtbaar zijn ’s avonds

De zichtbaarheid van de kliko’s is verbeterd. De 
belangenvereniging heeft reflectorstickers op de kliko’s 
geplakt.

Burg.Vrijlandweg
http://www.dorpsraad-ke.nl
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Kruispunten veiliger maken

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de kruising 
Kerkhof-Oranjeweg overzichtelijker moet Het kruispunt is overzichtelijker geworden

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat de 
veiligheid van de kruispunten verbeterd moet worden

Provinciale plannen liggen klaar voor inzage en inspraak 
bewoners

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan dat de 
veiligheid van het kruispunt in het centrum verbeterd 
moet worden

Er is nog geen concrete actie ondernomen

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat het 
kruispunt bij de kerk veiliger moet worden In januari is het kruispunt verbeterd

Onderhoud wegen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat zand- 
en klinkerwegen en onderhouden moeten worden

De klinkerwegen zijn opgeknapt maar zijn door intensief 
gebruik weer aan opknapbeurt toe, aan de zandwegen is 
niets gedaan omdat er geen budget voor is

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat 
onverharde wegen beter onderhouden moeten worden Het gaat goed maar blijft een aandachtspunt

Ontsluiten wegen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Harfsen
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan te willen 
onderzoeken of Lochemseweg ontsloten kan worden bij 
plan Veldhoek en Paardenheide

Ontsluiting raadsvoorstel is aangenomen vervolgens na 
onderzoek gemeente afgewezen

Openbaar vervoer verbeteren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan een betere 
busverbinding te willen De bus rijdt vaker

De Steeg
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan een betere 
verbinding met Arnhem, Rheden en het ziekenhuis te 
willen

Eerst initiatieven met buurtbussen elders afwachten en 
mogelijke aansluiting daarop onderzoeken

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan meer mogelijkheden om met OV te reizen Onbespreekbaar, want er is niet genoeg klandizie

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan een 
opstapplaats voor het OV te willen De buurtbus rijdt nu

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een 
opstapplaats voor de trein te willen Er is geen station en zal ook niet komen

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan betere 
busverbinding te willen tijdens de spits Er rijdt een extra busje tijdens de spits

Oversteekplaatsen aanleggen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan dat er 
veilige oversteekplaatsen moeten komen Er zijn nog geen concrete stappen gezet
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Parkeergelegenheid verbeteren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan voldoende 
parkeergelegenheid te willen

Parkeergelegenheid moet in deelgebied Zuid II 
gerealiseerd worden. In de tussentijd is er nog behoefte 
aan een tijdelijke oplossing

Baak
In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan dat de 
parkeergelegenheid langs de ZE-weg verbeterd moet 
worden

Er zijn nog geen concrete stappen genomen

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat er 
meer parkeergelegenheid dient te komen Er zijn nog geen concrete stappen genomen

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven de inwoners aan 
voldoende parkeerruimte te willen voor busjes en 
vrachtwagens op het bedrijventerrein

Er is nog geen actie ondernomen

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat er 
meer parkeergelegenheid dient te komen Plan is afgewezen i.v.m. gebrek aan geld

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat er meer 
parkeergelegenheid beter afgestemd dient te worden

Er is na overleg met het Geldersch Landschap meer 
parkeergelegenheid gerealiseerd

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan 
parkeerbeleid te willen ontwikkelen

Er zijn tellingen gedaan en ideeën ontwikkeld, nu moeten 
er besluiten genomen worden

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan de 
parkeerproblematiek bij de scholen aan te willen pakken Alle beschikbare ruimte wordt benut

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan dat er 
gebrek aan parkeergelegenheid is rond de school

Gemeentelijke subsidies maakten het mogelijk drie vakken 
met grasbetontegels van ca. 15m2 aan te leggen

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven de inwoners aan meer 
parkeergelegenheid in het centrum te willen creëren

Er is het Molenhoekplein, dus er is geen behoefte aan 
extra parkeergelegenheid

Rondweg aanleggen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Halle In het dorpsplan van 2005 gaven de bewoners aan een 
rondweg van de N330 te maken Het plan gaat niet door

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven de bewoners aan een 
rondweg om Valburg te willen realiseren

Er komt geen rondweg, het wegprofiel van de provinciale 
weg is wel sterk verbeterd

Rotonde aanleggen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan een 
rotonde bij de Rondweg/Rutgersweg te willen

Er is overleg geweest met Noordijks Belang, de gemeente, 
provincie en VKK. Als onderzoek uitwijst dat de 
verkeersdruk toe zal nemen als gevolg van de N18, is de 
provincie bereid mee te werken.

Snelheidsbeperkende maatregelen binnen bebouwde kom

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan dat de 
verkeersveiligheid in de kom verbeterd moet worden Er zijn nog geen concrete stappen genomen

Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat ze een 
30km zone binnen de kom willen

Er is overleg met de gemeente geweest maar daar is nog 
geen gevolg aan gegeven

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan dat een 
30km zone te willen voltooien Er is geen verdere actie ondernomen

Halle In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat een 
30km zone binnen de kom te willen Plan is niet doorgegaan
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Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat ze een 
30km zone binnen de kom willen

Na goed overleg met de gemeente is er in 2009 een 30km 
zone gerealiseerd

Noordijk In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat een 
30km zone in woonwijk Vonderman te willen

Als eerste uitwerking worden er plateaus aangelegd in de 
kern. dorpsbewoners hebben zelf €10.000 bijgedragen 
maar voor de volledige uitvoering is vooralsnog niet 
genoeg geld beschikbaar

Oosterhout In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan dat ze een 
30km zone binnen de kom willen

De dorpsstraat is 30km zone geworden. De politie heeft 
snelheidsmetingen verricht, er blijkt niet heel hard 
gereden te worden

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan dat een 
30km zone te willen instellen binnen de kom

In 2008 is begonnen aan het werk en in 2011 was de 30km 
zone gereed

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan nog enkele 
verkeer remmende maatregelen te willen In de Broekstraat zijn enkele versmallingen aangebracht

Tip: 
• Oplossingen voor verkeer remmende maatregelen liggen niet alleen in fysieke aanpassingen, maar ook in mentale aanpassing. 

Door (regelmatig) mensen bewust te maken van het risico dat hun gedrag met zich meebrengt, kan onveilig gedrag afgeleerd 
worden. 

Snelheidsbeperkende maatregelen buiten bebouwde kom

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan een 60km-
zone buiten de kom willen

I.s.m. provincie en gemeente zijn de 60km wegen in 2011 
gerealiseerd

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan geen 
snelheid beperkende maatregelen buiten de kom te willen

Uitgevoerd in 2011, op verzoek van Noordijks Belang is de 
Rutgersweg wel een 60km weg geworden

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan dat een 
60km zone te willen realiseren

In 2008 is begonnen met het plan, in 2012 zijn alle wegen 
in het buitengebied waarschijnlijk opnieuw ingericht

Straatverlichting

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan 
lichtvervuiling door sportclubs tegen te gaan

Er zijn nog geen concrete stappen genomen, maar dit kan 
bij het clusteren van sportvoorzieningen worden bereikt

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan openbare 
verlichting in kaart te willen brengen Openbare verlichting is in kaart gebracht

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat de 
verlichting van de A50 hersteld moet worden

Na goed overleg met de gemeente en aanwonenden is de 
verlichting hersteld

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven de bewoners aan dat de 
verlichting bij het sportpark verbeterd moet worden

De gemeente Lochem wil de openbare verlichting in het 
buiten gebied zoveel mogelijk beperken, dus er is geen 
toestemming gekomen de verlichting te verbeteren

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan verlichting 
op kruispunten in het buitengebied te willen

Gaat niet door, dit past niet binnen het beleid van de 
gemeente

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan betere 
verlichting in het buitengebied te wensen Het plan is niet haalbaar gebleken

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan duurzame 
verlichting in de dorpskern te willen

De openbare verlichting in de dorpskern is grotendeels 
voorzien van LED-verlichting

Verkeersspiegel plaatsen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan graag een 
verkeersspiegel bij de Zandbergseweg te willen

De spiegel komt er niet, de gemeente heeft geen 
toestemming gegeven
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Verkeersveiligheid bij school verbeteren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 werd door de bewoners 
aangegeven graag een zebrapad bij de school te zien

Er wordt over gesproken binnen Almens Belang, er zijn 
nog geen concrete stappen gezet

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan dat de 
verkeerssituatie bij de school onveilig is

Er is in 2010 een veilig oversteekpunt en een kiss-and-ride 
zone gerealiseerd

Tip:
• Oplossingen voor verkeer remmende maatregelen liggen niet alleen in fysieke aanpassingen, maar ook in mentale aanpassing. 

Door (regelmatig) mensen bewust te maken van het risico dat hun gedrag met zich meebrengt, kan onveilig gedrag afgeleerd 
worden. In Kesteren (gem. Neder-Betuwe) is dit gedaan door het gedrag van ouders en kinderen rondom drie scholen te 
bespreken. Met een aanvullende training werden kinderen bewust gemaakt van hun gedrag in het verkeer en het herkennen van 
risico-situaties.   

Verkeersplan ontwikkelen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan een 
verkeersplan te willen ontwikkelen

Verkeersplan wordt geschreven en zal worden opgenomen 
in het gemeentelijk beleid

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan een 
verkeersveiligheidsplan te willen ontwikkelen Er zal geen verkeerveiligheidsplan geschreven worden

Voetpad aanleggen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een 
voetpad bij de Broekstraat te willen Dit plan is niet uitgevoerd

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat het 
trottoir langs de Holterweg verbeterd dient te worden

Het staat op de planning om de gehele Holterweg te 
verbeteren

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een 
voetpad bij de Tielsestraat te willen Bij de herinrichting van 2011 is dit voetpad aangelegd

Verkeerswerkgroep oprichten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hernen-Leur
In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een 
werkgroep op te willen richten die zich bezighoudt met 
ontwikkelingen rond de A50

De werkgroep is gevormd en heeft regelmatig overleg met 
de wethouder 

Wildrooster aanleggen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een 
wildrooster in de Soerenseweg te willen 

Er is geen rooster geplaats maar wel en redelijk effectief 
hek
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Voorzieningen
bibliotheek, digitale bereikbaarheid, geld 

opnamepunt realiseren, huidige voorzieningen 
handhaven, onderwijslocatie, peuterspeelzaal 

behouden, samenwerking onderwijsinstellingen, 
school behouden

Bibliotheek

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven de bewoners aan meer 
vrijwilligers voor de bibliotheek nodig te hebben Geen nadere actie genomen

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan de 
mogelijkheid tot vestiging van de bibliotheek in de nieuwe 
school te willen onderzoeken

Dit onderzoekt loopt

Digitale bereikbaarheid

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte 
te hebben aan vaste internet en tv aansluiting in het 
buitengebied 

Er is contact geweest met reggefiber i.v.m. pilot met 
glasvezel, het is wachten op een reactie

Exel In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de 
bereikbaarheid van mobiele netwerken onder de maat is Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Hoog Soeren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan behoefte 
hebben aan een antennebeleid

De gemeente bleek al een antennebeleid ontwikkeld te 
hebben, deze werd alleen niet gehandhaafd

Geld opnamepunt realiseren

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben om ergens geld op te kunnen nemen

Een Pinautomaat blijkt niet haalbaar, de Rabobank is niet 
bereid mee te werken

Voorzieningen zijn van grote invloed op het woongenot 
in een dorp. Het leven is een stuk simpeler als de 
kinderen in de buurt naar school kunnen en bovendien 
is een school een natuurlijke ontmoetingsplaats voor 
de bewoners. Digitale bereikbaarheid is een geheel 
andere voorziening die in deze tijd voor velen onmisbaar 
is om te kunnen functioneren. Toch staan dergelijke 
voorzieningen onder druk in dunbevolkte gebieden 
omdat er relatief weinig mensen zijn die er gebruik 
van maken. Er is dan ook veel energie nodig om zulke 
voorziening te behouden of te realiseren. Door samen te 

werken met omliggende dorpen hebben verschillende 
kernen bewezen dat dit echter niet onmogelijk is. 

Bij dit thema worden verschillende onderwerpen 
benoemd in de dorpsplannen. In de onderstaande 
tabellen staat de stand van zaken per dorp anno 2012 
met de specifieke toelichting die voor dat dorp van 
belang is. Per onderwerp geven we aan welke tips we 
kunnen geven of welke aandachtspunten meegenomen 
moeten worden bij de uitvoering.
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De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben om ergens geld op te kunnen nemen

Er zijn nog geen concrete stappen genomen, wellicht kan 
dit worden gekoppeld aan het Kulturhus

Huidige voorzieningen handhaven

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Mariënvelde In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan de huidige 
voorzieningen te willen behouden De bibliobus dreigt te verdwijnen

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan de 
voorzieningen voor ouderen te willen behouden

In samenwerking met de uitbaters van het parochiehuis 
worden de voorzieningen verzorgd

Onderwijslocatie

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een nieuwe onderwijslocatie

Er wordt een nieuwe locatie ontwikkeld bij sport- en 
cultuurcentrum de Pol

Laren
In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan om i.v.m. 
de huisvesting situatie de leerlingencijfers in kaart te 
brengen

De leerlingencijfers zijn in kaart gebracht

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een 
permanente locatie voor de BSO te willen realiseren BSO en kinderdagverblijf komen in de Jacobusschool

Peuterspeelzaal behouden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Mariënvelde In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan de 
peuterspeelzaal te willen behouden De peuterspeelzaal heeft voorlopig nog bestaansrecht

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan de 
peuterspeelzaal te willen behouden

Er zijn nu geen zorgen over het voortbestaan maar het 
blijft een aandachtspunt

Samenwerking onderwijsinstellingen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Valburg-Homoet
In het dorpsplan van 2009 gaven de inwoners aan 
samenwerking tussen de onderwijsinstellingen te willen 
verbeteren

In 2009 is een brede school gerealiseerd. Zorg is dat het 
aantal leerlingen wel weer af neemt

School behouden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Mariënvelde In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan de 
basisschool te willen behouden

De school is onlangs uitgebreid en heeft de komende jaren 
voldoende leerlingen

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan de 
basisschool te willen behouden

Er is nu geen reden tot zorg, er is contact met de 
gemeente over de leerling aantallen

Tip: 
• Het schoolgebouw in Hoog-Keppel is verbouwd tot dorpshuis. Het eigendom is van de gemeente overgegaan naar de Stichting 

Dorpshuis Keppel. De school – die met sluiting werd bedreigd – is nu hoofdhuurder van het dorpshuis. Zie het artikel ‘van 
dorpsschool tot dorpshuis’ onder het thema onderwijs op de website www.vkkgelderland.nl (Link: http://vkkgelderland.nl/
node/3843) en www.dorpshuiskeppel.nl

http://www.vkkgelderland.nl
http://vkkgelderland.nl/node/3843
http://vkkgelderland.nl/node/3843
http://www.dorpshuiskeppel.nl
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Zorg en welzijn
aed plaatsen, medische verzorging en 

welzijnswerk uitbreiden, meldpunt ouderen, 
ondersteuning mantelzorg, zorgboerderij opzetten

AED plaatsen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan een AED 
apparaat in de buurt te willen hebben

Er zijn 8 AED’s en veel mensen zijn getraind in het gebruik 
van de AED. Er is een AED-coördinator en de gemeente is 
begonnen met project hartveilig wonen

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan een AED 
apparaat in de buurt te willen hebben

Er is veel draagvlak voor dit project en is opgepakt 
door bewoners, maar er is nog onduidelijkheid over de 
financiële afhandeling

Tip:
• In Babberich (Gem. Zevenaar) zijn 7 AED’s aanwezig. 100 van de 1800 inwoners zijn gecertificeerd om als vrijwilliger te 

helpen in geval van nood. Het AED project van Babberich is een uniek project dat tot stand is gekomen door de inzet van vele 
vrijwilligers en de financiele bijdragen van de bedrijven en de bewoners. Het project is vanuit de Dorpsraad gestart met een 
initiatiefgroep van 10 enthousiaste mensen die een informatieavond hebben georganiseerd. Daarop volgde een dorpscollecte 
door de speciale werkgroep sponsoring en collecte, waarbij ook de campings werden aangedaan. De initiatiefgroep heeft o.a. 
via buurtverenigingen 26 vrijwilligers geworven die de cursus reanimatie wilden volgen. Dat was het startsein voor aankoop van 
de eerste AED. De aanschafkosten en onderhoudskosten komen globaal neer op 2000 euro. Iedere vijf jaar of na iedere keer dat 
een AED gebruikt wordt, moeten de batterijen en pads vervangen worden. Dit kost 225 euro.  Het is aan te raden om 1 type AED 
in het hele dorp te gebruiken zodat er ook maar op 1 type getraind hoeft te worden. Nadat  de 1e AED was opgehangen en de 
cursussen draaiden, werden mensen enthousiast, momenteel kent Babberich meer dan 100 gecertificeerde vrijwilligers. Ook op 
het bedrijventerrein is een AED geplaatst en medewerkers behaalden het certificaat. De bedrijven sponsoren jaarlijks het AED 
project. Het AED project is mogelijk dankzij diverse werkgroepen. Eén daarvan is de werkgroep materieel. Iedere maand worden 
de AED’s gecontroleerd door de vrijwilligers. Een andere werkgroep houdt zich bezig met de faciliteiten, zoals vergaderruimtes 
en oefenruimtes voor trainingen. Inmiddels heeft de werkgroep opleidingen ook een eigen instructeur vanuit  het dorp. Deze 
verzorgt samen met een instructrice uit Huissen de (her)-halings cursussen. De cursussen worden hierdoor aanzienlijk goedkoper. 
Een aandachtspunt is dat vrijwilligers en inwoners geïnformeerd worden over de procedure die volgt als 112 een melding krijgt. 
Niet altijd worden namelijk de vrijwilligers opgeroepen om een poging tot reanimatie te doen, wat op onbegrip kan stuiten. In de 
nieuwsbrief van de Dorpsraad, die door 21 vrijwilligers huis aan huis wordt verspreid, staat regelmatig uitleg en informatie over 
het AED project. Meer informatie en contactgegevens onder de portefeuille ‘AED’ op www.dorpsraad-babberich.nl. 

Zoals met alle voorzieningen, zijn er ook nieuwe ideeën 
nodig om de zorg in kleine kernen en op het platteland 
te garanderen. Omdat ook zorginstanties aan een 
budget zijn gebonden, is er soms minder mogelijk voor 
kleine kernen. Toch is het fijn om dichtbij huis terecht 
te kunnen als men zorg nodig heeft. Sommige dorpen 
weten zorg op peil te houden en dichtbij beschikbaar te 
hebben doordat zij de zorginstanties een plaats geven in 
het Kulturhus. Een voorbeeld van een project dat de zorg 
door betrokkenheid van de inwoners duidelijk verbeterd, 
is het plaatsen van een AED apparaat. Bewoners zijn 

hier vaak enthousiast voor te krijgen en het kan levens 
redden!

Bij dit thema worden verschillende onderwerpen 
benoemd in de dorpsplannen. In de onderstaande 
tabellen staat de stand van zaken per dorp anno 2012 
met de specifieke toelichting die voor dat dorp van 
belang is. Per onderwerp geven we aan welke tips we 
kunnen geven of welke aandachtspunten meegenomen 
moeten worden bij de uitvoering.

dorp.Deze
www.dorpsraad
-babberich.nl
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Medische verzorging en welzijnswerk uitbreiden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan voldoende goede zorg

Een uitgebreide huisartsenpraktijk wordt in 2012 
opgeleverd 

Gaanderen
In het dorpsplan van 2011 gaven inwoners aan het 
welzijnswerk in de Trefkuul te willen behouden en uit te 
breiden

Geen verdere actie ondernomen

Halle
In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan behoefte 
te hebben aan een overdraagbare tand- en huisartsen 
praktijk

T.z.t. zal de huisarts onder worden gebracht bij het 
dorpshuis. Er is een tandartsenpraktijk aanwezig in Halle

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een locatie 
voor basis medische dienstverlening te willen

Dit kan mogelijk in het multifunctionele centrum komen, 
maar exploitatie zal moeilijk worden

Meldpunt ouderenzorg

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan behoefte te 
hebben aan een meldpunt ouderenzorg

Het meldpunt is in ontwikkeling, er vindt constructief 
overleg plaats tussen alle belanghebbenden

Ondersteuning mantelzorg

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de 
ondersteuning voor mantelzorg te willen verbeteren

Er zijn nog geen concrete stappen genomen, dit kan aan 
het Kulturhus gekoppeld worden

Zorgboerderij opzetten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan zorg voor 
ouderen in de buurt belangrijk te vinden

Een dergelijk initiatief is afhankelijk van derden, tot nu toe 
zijn er geen concrete stappen gezet

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan de 
mogelijkheid voor een zorgboerderij te hebben

Particulier initiatief heeft geleid tot het opzetten van een 
zorgboerderij
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Overige onderwerpen
afval, afwatering herstellen, bestemming 
stortplaats, dorp herinrichten, dorpsplein 

aanleggen/onderhouden, hondenlosloopzone, 
inwoners betrekken bij uitbreiding golfbaan, 

pinzuil verplaatsen, post, tankstation verplaatsen, 
verlichting

Afval

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan het dorp 
schoon te willen houden

Er wordt geen extra dag georganiseerd, want in 
het voorjaar werd er altijd al een schoonmaak dag 
georganiseerd. Een extra dag is overbodig

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan extra 
blikvangers langs de weg te willen Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Gaanderen In het dorpsplan van 2011 gaven de inwoners aan 
behoefte te hebben aan een tuinafval afgiftepunt Er is nog geen verdere actie ondernomen

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan het 
belangrijk te vinden dat grofvuil opgehaald blijft worden Sinds 2008 is het ophalen van grofvuil gegarandeerd

Afwatering herstellen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan dat de 
afwatering van de kasteelgracht hersteld dient te worden Afwatering is hersteld

Bestemming stortplaats

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Exel
In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan 
duidelijkheid te willen over de bestemming van de 
stortplaats

De gemeente werkt samen met omwonenden aan een 
voorstel in het kader van project duurzaamheid

De meeste dorpsplannen kennen ‘geijkte’ thema’s, waar 
veel onderwerpen onder geplaatst kunnen worden. Er 
zijn echter ook diverse actiepunten in ieder dorpsplan 
die specifiek voor een bepaald dorp gelden en niet in 
een algemene categorie geplaatst kunnen worden.

In de onderstaande tabellen staat de stand van zaken 
per dorp anno 2012 over specifieke onderwerpen met 

de toelichting die voor dat dorp van belang is. Per 
onderwerp geven we aan welke tips we kunnen geven of 
welke aandachtspunten meegenomen moeten worden 
bij de uitvoering.
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Dorp herinrichten

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan de entrees 
van het dorp te willen verfraaien Entrees zijn hersteld

Harfsen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan het 
centrum van het dorp te willen herinrichten Plaatselijke hoveniers hebben geholpen met de aankleding

Hernen-Leur In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan de entrees 
van het dorp te willen verfraaien Diverse mogelijkheden worden onderzocht

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan meer een 
kern in het dorp te willen ontwikkelen

Er is een inrichtingsschets gemaakt en de gemeente heeft 
een plan m.b.t. de wegen opgesteld

Zieuwent In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan de kern te 
willen herinrichten Er ligt een schets bij de gemeente

Tip:
• Voor het maken van een ruimtelijk plan voor de inrichting van het dorp, kan een dorp beroep doen op de dorpsbouwkundige van 

het Gelders Genootschap. Meer informatie onder het thema ‘ruimtelijke inrichting’ op de website www.vkkgelderland.nl. Link: 
http://vkkgelderland.nl/node/3715 

Dorpsplein aanleggen/onderhouden

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Almen In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan dat er 
meer zitplaatsen bij het dorpsplein moeten komen 

Het vernieuwde schoolplein voorziet in de behoefte, 
samen met een bankje bij de buurtsuper

Emst In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan graag een 
centraal dorpsplein te willen De plannen zijn voorlopig in de koelkast gezet

Halle In het dorpsplan van 2005 gaven inwoners aan graag een 
dorpsplein te willen Sinds 2011 is er een plein in Halle

Laren In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners de 
haalbaarheid van een dorpsplein te willen onderzoeken Er blijkt geen geld te zijn

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan een 
dorpsplein te willen

Het nieuw ingerichte kerkplein is een soort dorpsplein 
geworden

Hondenlosloopzone

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan meer 
ruimte te willen om honden uit te laten Er zijn nog geen concrete stappen genomen

De Steeg In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan meer 
ruimte te willen om honden uit te laten Er ligt een folder bij de gemeente

Inwoners betrekken bij uitbreiding golfbaan

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Hoog Soeren
In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan graag 
betrokken te worden bij plannen over uitbreiding van de 
golfbaan

De golfclub heeft de komende 10 jaar geen plannen voor 
uitbreiding

Pinzuil verplaatsen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan de pinzuil 
te willen verplaatsen De zuil is 6 meter opgeschoven

http://www.vkkgelderland.nl
http://vkkgelderland.nl/node/3715
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Post

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Noordijk In het dorpsplan van 2007 gaven inwoners aan een eigen 
postcode te willen

Een eigen postcode is niet haalbaar gebleken. De kosten 
voor een postcode zijn €50.000 en daar komen de 
particuliere kosten voor verhuisberichten evt. bezwaar-/
beroepskosten nog bovenop

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven de inwoners de TNT-
brievenbus te willen verplaatsen De brievenbus blijft waar hij staat

Tankstation verplaatsen

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

De Steeg In het dorpsplan van 2008 gaven inwoners aan een 
tankstation te willen verplaatsen naar buiten het dorp

Plan gaat niet door, er is wel actie gevoerd tegen 
verruiming milieuzonering. Het bezwaar werd echter niet 
gehonoreerd door de raad

Verlichting

Dorp Aandachtspunt uit het dorpsplan Stand van zaken anno 2012

Baak In het dorpsplan van 2010 gaven inwoners aan verlichting 
bij de PIN automaat te willen i.v.m. gevoel van veiligheid De verlichting is verbeterd

Baak Openbare verlichting verminderen Er zijn nog geen concrete stappen gezet

Valburg-Homoet In het dorpsplan van 2009 gaven inwoners aan de 
verlichting in de kern te willen verbeteren

De verlichting rondom de kerk is aangebracht en erg mooi 
geworden
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Algemene tips

Ieder Gelders dorp dat naar aanleiding van een 
dorpsplan hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld het maken 
van een uitvoeringsplan, of het doen van onderzoek, 
kan daarvoor contact opnemen met de VKK Gelderland. 
Wij zijn er om dorpen verder te helpen! Wij kunnen u 
verwijzen naar dorpen die succesvolle resultaten hebben 
geboekt op hetzelfde thema, we kunnen u verwijzen 
naar onze adviseurs, misschien kunnen we u koppelen 
aan een stagiair die u met onderzoek of het uitvoeren 
van praktische zaken kan helpen enz. Benut de kennis en 
expertise van het VKK kantoor! 

Voor procesbegeleiding bij een project kan de VKK u 
ook ondersteunen. Dit is handig als er bijvoorbeeld 
verschillende partijen bij een project betrokken zijn 
en als de belangen van een project ook persoonlijk 
kunnen wegen voor de deelnemers. In overleg wordt 
bepaald hoe de financiële bijdrage aan de VKK voor 
ondersteuning gedaan kan worden. Vaak is dat op no-
cure, no-pay basis. 

Tot slot kan de VKK u helpen bij het vinden van en 
aanvragen van subsidie. 

Maak uw gemeente deelgenoot van het project. 
Probeer daarom de beleidsterreinen te benoemen 
die met uw project worden ingevuld. Bijvoorbeeld het 
aspect ‘beweging en gezondheid’ als u het idee voor 
wandelpaden wilt uitwerken. Een project kan daardoor 
meerdere doeleinden krijgen. Het project wordt 

daarmee meer compleet en er zullen meer mensen mee 
gediend zijn.

Maar maak ook maatschappelijk betrokken organisaties 
deelgenoot van uw project. Dit kunnen lokale clubs, 
verenigingen en organisaties zijn zoals een historische 
kring of de school. Aan de andere kant kunnen het 
gemeente breed werkende organisaties zijn of gemeente 
overstijgende organisaties zoals het welzijnswerk, de 
woningcorporatie of een ondernemerskring. Met de 
kennis, contacten en ondersteuning die deze partijen 
kunnen inbrengen, wordt uw project eerder een 
succes. Een succes dat u weliswaar moet delen, maar 
samenwerking maakt vaak meer mogelijk! 

Op de website www.kennisplatformbewoners.nl kunt u 
over uiteenlopende thema’s informatie en ervaringen 
vinden. Struin daarom ook rond op deze site. 

Daarnaast biedt de VKK informatie aan over diverse 
thema’s op haar eigen site: www.vkkgelderland.nl. Bij 
de meeste voorbeelden wordt verwezen naar specifieke 
websites waar weer contactinformatie gevonden kan 
worden van clubs die met het onderwerp betrokken zijn. 

Het projectbureau van de Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij ondersteunt bewonersinitiatieven. 
Voor het aanvragen van ondersteuning kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de KNHM afdeling 
Gelderland. Lees hier meer over onder het kopje 
‘projectbegeleiding’ onder de optie ‘realiseer je idee’ op 
de website www.knhm.nl.

http://www.kennisplatformbewoners.nl
http://www.vkkgelderland.nl
http://www.knhm.nl
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Verantwoording
Deze gids kon worden samengesteld 
dankzij de ervaringen die de 
onderstaande dorpen hebben 
gedeeld met het uitwerken van de 
aandachtspunten uit hun dorpsplan: 

Almen 
Vereniging Almens Belang 
Dorpsplan: Almen… BELEEF’T! - 2007 
Website: http://www.almen-info.nl/
vab/vab_home.htm 
Secretaris: Coby Wiltink 
Tel.: 0575-431927 
E-mail: vab@almen-info.nl

Baak 
Baaks Belang 
Dorpsplan: Dorpsplan Baak 2010/2020 
Website: www.baaksbelang.nl 
Secretaris: Antonel Heijckmann 
Tel.: 0575-441181 
E-mail: info@baaksbelang.nl

De Steeg 
Belangengemeenschap De Steeg en 
Havikerwaard 
Dorpsplan: Visie op Steeg - 2008 
Website: www.bgdesteeg.nl 
Secretaris: Arie den Bakker 
Tel.: 026-4954153 
E-mail: ariedenbakker@bgdesteeg.nl

Emst 
Emster Belang 
Dorpsplan: Dorpsplan Emst - 2008 
Website: www.emsterbelang.nl 
Secretaris: Dorothee van der Ende-
Gorter 
Tel.: 0578-661068 
E-mail: info@emsterbelang.nl

Exel 
Belangenvereniging Exel en Omstreken 
Dorpsplan: Vóór de coulissen -2008 
Website: www.beo-exel.nl 
Secretaris: Mevr. J.H. Stokkink-Eggink 
Tel.: 0573-421393 
E-mail: info@beo-exel.nl

Gaanderen 
Dorpsraad Gaanderen 
Dorpsplan: Gaanderen aan zet - 2011 
Website: www.dorpsraadgaanderen.nl 

Secretaris: Petra Pothof 
Tel.: 0315-330547 
E-mail: info@dorpsraadgaanderen.nl

Halle 
Halle’s Belang 
Dorpsplan: Dorpsplan Halle - 2005 
Website: www.hallegelderland.nl 
Secretaris: Robert Colenbrander 
Tel.: 0314-631059 
E-mail: info@hallegelderland.nl

Harfsen 
Vereniging plaatselijk belang Harfsen – 
Kring van Dorth 
Dorpsplan: Dorpsplan Harfsen – Kring 
van Dorth - 2008 
Website: www.harfsen.nl  
Secretaris: Harry Lobeek 
Tel.: 0573-430839 
E-mail: dorpsraad@harfsen.nl

Hernen-Leur 
Leefbaarheidsgroep Hernen-Leur 
Dorpsplan: Dorps Toekomst Plan, blijf 
meebouwen aan de toekomst van 
Hernen Leur - 2009 
Voorzitter: Toon Janssen 
Tel.: 06-10926646 / 0487-531883 
E-mail: toonjanssen1953@hotmail.
com

Hoog Soeren 
Buurt- en belangenvereniging Hoog 
Soeren 
Dorpsplan: Kroonjuweel van de Veluwe 
– dorpsplan Hoog Soeren 2009 
www.hoogsoeren.info 
Secretaris: dhr. M.H. Boersma 
Tel.: 055-5191266 
E-mail: hoogsoeren.bbv.secretariaat@
gmail.com

Laren 
Wakker Loarne 
Dorpsplan: Alles drei’jt um Loarne - 
2009 
wakkerloarne.nl 
Secretaris: Joke Koeslag 
Tel.: 0573-402744 
E-mail: secretariaat@WakkerLaorne.nl

Mariënvelde 
Mariënvelds Belang 
Dorpsplan: Mariënvelde, een dorp om 
in te blijven geloven 2007-2017 
Website: www.marienvelde.eu 

Secretaris: Anne Mombarg 
Tel.: 06-25192666 
E-mail: anne@mombarg.nl

Noordijk 
Noordijks Belang 
Dorpsplan: Dorpsplan Noordijk - 2007 
Website: www.noordijksite.nl 
Secretaris: Annet Brunshorst 
Tel.: 0545-481941 
E-mail: info@noordijksite.nl

Oosterhout 
Dorpsraad Oosterhout 
Dorpsplan: Dorpsontwikkelingsplan 
Oosterhout 2010-2020  
Website: www.dorpsraadoosterhout.nl 
Secretaris: Lea van Kessel 
Tel.: 0481-481813 
E-mail: secretariaat@
dorpsraadoosterhout.nl

Valburg-Homoet 
Dorpsraad Valburg-Homoet 
Titel: Dorpsplan Valburg + Homoet 
2008-2020 
Website: www.dorpsraadvalburg-
homoet.nl 
Secretaris: Krijno Horlings 
Tel.: 06-28196083 
E-mail: krijno@online.nl

Zieuwent 
Zieuwents Belang 
Dorpsplan: Dorpsplan Zieuwent 2005-
2015 
Website: www.zieuwentsbelang.nl 
Secretaris: Sandra Jansen 
Tel.: 0544-352389 
E-mail: sandrajansen@
zieuwentsbelang.nl

http://www.almen-info.nl/vab/vab_home.htm
http://www.almen-info.nl/vab/vab_home.htm
mailto:vab@almen-info.nl
http://www.baaksbelang.nl
mailto:info@baaksbelang.nl
http://www.bgdesteeg.nl
mailto:ariedenbakker@bgdesteeg.nl
http://www.emsterbelang.nl
mailto:info@emsterbelang.nl
http://www.beo-exel.nl
mailto:info@beo-exel.nl
http://www.dorpsraadgaanderen.nl
mailto:info@dorpsraadgaanderen.nl
http://www.hallegelderland.nl
mailto:info@hallegelderland.nl
http://www.harfsen.nl
mailto:dorpsraad@harfsen.nl
mailto:toonjanssen1953@hotmail.com
mailto:toonjanssen1953@hotmail.com
http://www.hoogsoeren.info
mailto:hoogsoeren.bbv.secretariaat@gmail.com
mailto:hoogsoeren.bbv.secretariaat@gmail.com
http://wakkerlaorne.nl/
mailto:secretariaat@WakkerLaorne.nl
http://www.marienvelde.eu
mailto:anne@mombarg.nl
http://www.noordijksite.nl
mailto:info@noordijksite.nl
http://www.dorpsraadoosterhout.nl
mailto:secretariaat@dorpsraadoosterhout.nl
mailto:secretariaat@dorpsraadoosterhout.nl
http://www.dorpsraadvalburg-homoet.nl
http://www.dorpsraadvalburg-homoet.nl
mailto:krijno@online.nl
http://www.zieuwentsbelang.nl
mailto:sandrajansen@zieuwentsbelang.nl
mailto:sandrajansen@zieuwentsbelang.nl
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2005:
• Halle
• Harreveld
• Kranenburg
• Lievelde
• Zieuwent

2007:
• Barchem
• Mariënvelde
• Uddel
• Oosterhuizen
• Almen
• Haarlo
• Noordijk
• Spankeren

2008:
• Emst
• Exel
• Gorssel
• Harfsen
• Terborg
• Valburg-Homoet
• Vierhouten
• Westendorp
• Zwartebroek-Terschuur

2009:
• De Steeg/Havikerwaard
• Hoog Soeren
• Otterlo
• Silvolde
• Zwolle
• Leuvenheim
• Hernen-Leur

2010:
• Overasselt 
• Stroe
• Laren
• Oosterhout
• Wekerom
• Eefde
• Buurtschappen Winterswijk
• Baak
• Rietmolen
• De Glind
• Slijk-Ewijk/Loenen
• Voor- en Achter-Drempt
• Hummelo
• Braamt

2011:
• Gaanderen (21 maart)
• Niftrik (1 april)
• Sinderen (13 april)
• Bergharen (15 april)
• Epse/Joppe (18 april)
• Herveld-Andelst (24 mei)
• Ijzerlo (27 mei)
• Balgoy (23 september)
• Beltrum (9 november)
• Wapenveld (22 november)

2012:
• Wenum-Wiesel (27 februari) 
• Spijk (2 maart)
• Driel (29 maart)

Dorpsplannen in ontwikkeling
• De dorpen Toldijk, Megchelen en Rhenoy zijn op dit 

moment bezig met het maken van een dorpsplan.

Bijlage 2: Dorpen met een dorpsplan

Onderstaande dorpsplannen zijn gemaakt volgens de VKK methodiek. 
Wanneer u geïnteresseerd bent in de inhoud van deze dorpsplannen, kunt u 
een kijkje nemen op de websites door op de naam van het dorp te klikken.

U kunt deze lijst ook zien op http://vkkgelderland.nl/node/901

http://www.hallegelderland.nl/
http://sdh.harreveld.nl/
http://www.kranenburgsbelang.nl/
http://www.lieveldsbelang.nl/
http://www.zieuwent.info/
http://www.contact-barchem.nl/
http://www.marienvelde.eu/
http://www.uddelsbelang.nl/
http://www.dorpsraad-oosterhuizen.nl/
http://www.almen-info.nl/
http://www.noordijksite.nl/
http://www.belangenverenigingspankeren.nl/
http://www.emsterbelang.nl/
http://www.beo-exel.nl/
http://www.dorpsraadgorssel.nl/
http://www.harfsen.nl/
http://www.terborgsbelang.nl/
http://www.dorpsraadvalburg-homoet.nl/
http://www.dorpvierhouten.nl/
http://www.westendorpsbelang.nl/
http://www.zwartebroekterschuur.nl/
http://www.bgdesteeg.nl/
http://www.hoogsoeren.info/
http://www.vendel-ict.nl/otterlosbelang/
http://www.silvoldsbelang.nl/
http://www.contactgroepzwolle.nl/index.php?id=49
http://www.leuvenheimsbelang.nl/
http://www.vkkgelderland.nl/fileskpb/Dorpsplan%20Hernen%20Leur.pdf
http://www.dorpsplatformoverasselt.nl/bestanden/Dorpsplan_definitief_15_juni_2009.pdf
http://www.barneveld.nl/index.php?simaction=content&mediumid=5&pagid=84&fontsize=12&stukid=18547
http://wakkerlaorne.nl/wp-content/uploads/2010/02/Dorpsplan.pdf
http://www.dorpsraadoosterhout.nl/wp-content/uploads/2010/07/dop-oosterhout.pdf
http://www.wekerom.com/2009/01/26/dorpsplan-wekerom/
http://www.dorpsraadeefde.nl/sites/default/files/Dorpsplan%20Eefde%202010.pdf
http://www.buurtschappenvisiewinterswijk.nl/media/3468/buurtschapsvisie_snij.pdf
http://www.baaksbelang.nl/bestanden/file/Dorpsplan%20Baak_brochure%20proef%202.pdf
http://www.tctubantia.nl/multimedia/archive/01621/dorpsplan_1621505a.pdf
http://www.glind.nl/index.php?title=Toekomstvisie_De_Glind_naar_2020
http://www.josvandoorn.nl/slijk-ewijk%20DOP%20brochure%2018mei2010.pdf
http://www.dorpsraaddrempt.nl/images/downloads/dorpsplan-drempt-met-bijlage.pdf
http://www.dorpsraad-hummelo.nl/dorpsraad-downloads/DORPSPLAN_HUMMELO_LANDSCHAP_EN_RECREATIE.pdf
http://www.dorpsraadgaanderen.nl/UserFiles/DorpsplanGaanderenmaart2011.pdf
http://www.sinderen.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119:dorpsplan&catid=34:homepage&Itemid=79
http://www.bergharen.nu/wp-content/uploads/2010/04/Dorpsplan-Bergharen.pdf
http://www.epse.info/documents/definitiefdorpsplan_000.pdf
http://www.dop-herveld-andelst.nl/pagina3.html
http://www.ijzerloindesteigers.nl/
http://balgoy.nl/DOP.pdf
http://beltrum-online.nl/2011%20Dorpsplan%20Beltrum.PDF
http://dorpsplan.wapenveld.nu/wp-content/uploads/2011/11/Dorpsplan-Wapenveld.pdf
http://www.wwnna.nl/?page=cms&sub=showpage&id=166&SID=uuo5tqbonaqdiopj3bil13cnb1
http://www.vkkgelderland.nl/fileskpb/Dorpsplan%20Spijk.pdf
http://www.dopdriel.nl/
http://vkkgelderland.nl/node/901
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