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Doornenburgers geven hun visie
Voorwoord
Stichting Leefbaar Doornenburg bestaat nu bijna 3 jaar en is opgericht op de honderdste vergadering van Platform
Doornenburg. Veel Doornenburgers waren daar aanwezig en één van de opmerkingen was: “Mensen, laat jullie wat
meer zien en stel je wat proactiever op!”. Dit was niet tegen dovemans oren gezegd, want het leidde tot het initiatief om
een nieuw fenomeen in Lingewaard te introduceren: het aanstellen van een dorpscontactpersoon. Stichting Leefbaar
Doornenburg werd toen in het leven geroepen om als werkgever op te treden.
Na een lange voorbereidingstijd en met volop hulp van Helga Witjes, die toen nog geen wethouder was, kregen we
een mooie subsidie van de provincie en van de gemeente. Het werd uiteindelijk niet één dorpscontactpersoon, maar
twee en veel Doornenburgers kennen ze inmiddels: Eveline Claassen en Geert Claassen. Beiden zijn niet meer weg te
denken uit onze dorpsgemeenschap.
Nadien kwam ons tweede huzarenstuk, het creëren van een dorpsontwikkelingsplan, kortweg DOP. Samen met de
stichting DKK Gelderland (Dorpshuizen en Kleine Kernen) en met de gemeente Lingewaard werd een werkgroep
samengesteld onder voorzitterschap van Louis Steeman. Ook hiervoor stelde het college van B&W een subsidie
beschikbaar.
Er is keihard gewerkt door tientallen Doornenburgers aan dit visionaire stuk, waarin de inwoners van Doornenburg
laten zien hoe ze hun dorp zich graag zouden zien ontwikkelen in de komende 10 jaar. Het hele proces heeft ongeveer
anderhalf jaar geduurd.
Het bestuur van Stichting Leefbaar Doornenburg dankt de inwoners van Doornenburg voor hun inzet en enthousiasme
en is iedereen die een bijdrage aan dit dorpsontwikkelingsplan heeft geleverd zeer erkentelijk. De leden van de dorpswerkgroep, de vele Doornenburgers die de startbijeenkomst hebben bezocht, de partijen die aanwezig waren op de
klankbordbijeenkomst en het college van B&W van de Gemeente Lingewaard, zij allemaal hebben dit dorpsontwikkelingsplan mogelijk gemaakt.
Wij zijn ontzettend trots op dit fraaie plan en gaan hierna er ook alles aan doen om te blijven volgen hoe de ideeën
van dit dorpsontwikkelingsplan verder vorm krijgen en in praktijk gebracht gaan worden.

Een zeer trotse voorzitter van Stichting Leefbaar Doornenburg,
Will Volleberg.

3

4

Leeswijzer

HOOFDSTUK 3

pagina 17

Thema: Verkeer, Veiligheid
en Bereikbaarheid
Samenvatting

pagina 9

Kort overzicht van het ontstaan en het perspectief van
het dorpsontwikkelingsplan, van de speerpunten en van
de visie van de dorpswerkgroep op de toekomst van
Doornenburg.
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noodzakelijk (termijn 0-2 jaar).

Hier komt aan de orde wie dit dorpsontwikkelingsplan
heeft gemaakt, met welk doel voor ogen, aan wie het
gericht is en waarin dit plan zich onderscheidt van de
vele andere visiedocumenten.
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betrekken bij het opstellen van een verkeersvisie
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Doornenburgers …
wie zijn dat eigenlijk ?
Een kennismaking met de Doornenburgse dorpsgemeenschap, die vertelt over haar wortels, haar tradities
en kenmerkende sociale cohesie.
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hun visie… maar hoe dan ?

HOOFDSTUK 4

pagina 23

Thema: Zorg en Welzijn
SPEERPUNT 1
pagina 23
Het huidige brede aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen moet behouden blijven (termijn
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Een beschrijving van het proces waarlangs het dorpsontwikkelingsplan met een breed draagvlak onder de
bevolking tot stand is gekomen.
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gelijkvormige en systematische wijze de ambities en
plannen van de Doornenburgers in de vorm van zogeheten “speerpunten” worden gepresenteerd.
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“Merlijn”.
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van de speerpunten.
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Een lijst van iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan
het dorpsontwikkelingsplan.
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Samenvatting
Het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan
Doornenburgers houden van hun dorp en met reden,
want Doornenburg biedt een unieke combinatie van
prachtig natuurschoon, tastbare historie en sociale
samenhang. Er zijn echter ook problemen zoals bijvoorbeeld de toenemende vergrijzing van het dorp. Daarom
heeft Stichting Leefbaar Doornenburg het initiatief
genomen om een dorpsontwikkelingsplan te laten
opstellen. Dit heeft als doelstelling de leefbaarheid
in Doornenburg te verbeteren, dat wil zeggen om Doornenburg nog geschikter en aantrekkelijker te maken
om er te wonen of te werken. De stichting heeft een
dorpswerkgroep samengesteld uit Doornenburgers van
zeer diverse pluimage onder voorzitterschap van Louis
Steeman en heeft de Vereniging Dorpshuizen en Kleine
Kernen Gelderland (DKK) gevraagd het opstellen van
een dorpsontwikkelingsplan voor Doornenburg te begeleiden. De dorpswerkgroep is verantwoordelijk voor het
samenstellen van het dorpsontwikkelingsplan.
Visiestuk met speerpunten van bewoners zelf
In dit dorpsontwikkelingsplan komen de inwoners van
Doornenburg zelf aan het woord. Zij kennen hun dorp
en hun omgeving als geen ander en zijn de experts bij
uitstek als het gaat om wat in het dorp goed gaat, maar
ook over wat beter kan en soms moet. Het perspectief is
hier dus “van onderaf”, vanuit de bevolking. De procesmatige aanpak van de DKK zorgt ervoor dat het dorpsontwikkelingsplan een breed draagvlak heeft onder de
inwoners en dat de dorpswerkgroep bij het opstellen van
het dorpsontwikkelingsplan zoveel mogelijk stemmen
van zo veel mogelijk inwoners heeft gehoord. De dorps-

werkgroep heeft de ideeën en ambities van de inwoners
verzameld en kernachtig verwoord in concrete aanbevelingen, de zogeheten “speerpunten”. Deze speerpunten vormen de kern van het dorpsontwikkelingsplan en worden daarin gerangschikt en behandeld per
thema. De volgende thema’s komen aan de orde: verkeer, zorg en welzijn, kunst, cultuur, historie en identiteit,
wonen, onderwijs, toerisme, ondernemers en sport. Bij
de speerpunten staan waar mogelijk ook een wenselijke
termijn en concrete oplossingsrichtingen vermeld.
Vier algemene lijnen in de speerpunten
In de gepresenteerde speerpunten zijn de volgende
algemene lijnen aan te geven:
1. Een lijn van bezorgdheid om het behoud van
voorzieningen.
Doornenburgers zijn bezorgd dat belangrijke voorzieningen (school, winkels, kerk, consultatiebureau,
ontmoetingscentrum) dreigen te verdwijnen en willen
zich sterk maken voor het behoud ervan. Zorgen zijn
er ook over de vergrijzing in Doornenburg. Jonge
mensen trekken weg, waarbij een gebrek aan starterswoningen mede een rol speelt.
2. Een lijn met ergernissen over achterstallig onderhoud.
Vaak genoemde pijnpunten zijn onveilige verkeerssituaties, een gymzaal die niet voldoet en achterstallig onderhoud van groenvoorzieningen, trottoirs
en fietspaden.
3. Een lijn van samenwerking.
Meer samenwerking en onderlinge afstemming van
activiteiten tussen vrijwilligers, verenigingen en ondernemers is nodig en kan bevorderd worden door het
samen organiseren van activiteiten, elkaar opdrachten
gunnen, digitale uitwisseling en door concentratie
van activiteiten op één plaats.

De startbijeenkomst
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4. Een Iijn van nieuwe initiatieven en bruisende ideeën.
Ondernemers brengen ideeën en initiatieven naar voren
om het toerisme te bevorderen. GVA en basisschool
de Doornick willen zich ontwikkelen tot respectievelijk
een ”open club” en een “integraal kind centrum”
met een open houding naar de dorpsgemeenschap.
De eerste twee lijnen zijn meer behoudend van karakter,
terwijl de laatste twee meer zelfbewust en innovatief
zijn. Het is belangrijk om beide groepen speerpunten
recht te doen.
Onze dorpsvisie:
vier ontwikkelingslijnen en burgerparticipatie
Aansluiten bij de sterke kanten van Doornenburg biedt
de meeste kans op een succesvolle realisatie van speerpunten. Ook biedt dat het dorp de meeste kansen op
een voorspoedige ontwikkeling.
Wij zien vier ontwikkelingslijnen, die elkaar versterken
en die aansluiten bij de sterke kanten van Doornenburg:
1. Het is schitterend wonen in Doornenburg. Jonge
mensen hebben echter wel voldoende starterswoningen nodig.
2. De voorzieningen zijn goed, maar moeten dat ook
blijven. Dat is ook van belang voor jonge mensen,
die overwegen om in Doornenburg te gaan wonen.

3. Kleinschalige zorgvoorzieningen die zorg in een
woonomgeving bieden zijn in Doornenburg goed
op hun plaats. Meer van dergelijke voorzieningen
zouden hier goed passen.
4. Doornenburg moet toeristisch goed op de kaart
gezet worden, want toerisme biedt het dorp goede
kansen.
Deze ontwikkelingslijnen dienen als uitgangspunt voor
de aanbevelingen van de dorpswerkgroep voor de implementatiefase van het dorpsontwikkelingsplan. (bijlage 2)
De kansen op succes bij de uitvoering van deze plannen
worden veel groter indien burgers en overheid elkaar
tegemoet treden als partners. Burgerparticipatie houdt
in dat burgers zelf keuzes kunnen maken en kunnen
meebeslissen over hun eigen woonomgeving. De uitvoering van dit dorpsontwikkelingsplan kan zo uitgroeien
tot een vernieuwend project in directe democratie.
Het dorpsontwikkelingsplan als beleidsinstrument
Tenslotte, dit dorpsontwikkelingsplan is bestemd voor
iedereen die met Doornenburg te maken heeft. Het is
bedoeld om overheden, instanties en organisaties een
toetsingskader en een praktische leidraad voor beleid te
bieden door nadrukkelijk de stem van de Doornenburgers
zelf te laten horen.

Iedereen denkt mee, ook de jeugd.
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Inleiding
Doelstelling van het dorpsontwikkelingsplan
Stichting Leefbaar Doornburg heeft bij het nemen van
het besluit om een dorpsontwikkelingsplan (DOP) te
laten opstellen diverse doeleinden voor ogen gehad.
Allereerst vond de stichting het belangrijk om van
zoveel mogelijk inwoners van Doornenburg de wensen
en visies over hun eigen leefomgeving in kaart te brengen.
Vervolgens dienden de concrete aanbevelingen van de
bewoners voor het verbeteren van de leefbaarheid in
Doornenburg op overzichtelijke wijze en in hun onderlinge samenhang gepresenteerd te worden. De eerder
genoemde stichting heeft Doornenburgers uit diverse
lagen van de bevolking aangezocht om een dorpswerkgroep te vormen, die als taak kreeg om een DOP te
gaan opstellen. De dorpswerkgroep is zo samengesteld
dat deze een afspiegeling vormt van de bevolking van
Doornenburg. Aangezien de methodiek voor het opstellen
van een DOP zoals die ontwikkeld is door Vereniging
voor Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK)
goed aansloot bij deze doelstellingen, heeft Stichting
Leefbaar Doornenburg de DKK opdracht gegeven het
proces van het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan te begeleiden.
Door het initiatief te nemen voor het opstellen van het
DOP streeft Stichting Leefbaar Doornenburg er bovendien
naar de bewoners van Doornenburg aan te zetten tot
onderlinge samenwerking en tot een proactieve houding
ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen. De inspiratie
en energie bij het maken van een DOP komt immers uit
de bewoners zelf!
Een breed gedragen visie van Doornenburgers
Een gestructureerd proces van overleg en besluitvorming onder brede lagen van de Doornenburgse
bevolking vormt de solide basis voor de aanbevelingen
in het DOP. Door dit brede draagvlak onder de bevolking onderscheidt het zich van andere visiedocumenten
en vormt daarop een waardevolle aanvulling. Het DOP
is een visiedocument vanuit de bevolking, dus “van
onderaf” en kiest daarmee een ander perspectief dan
overige visiedocumenten die “van bovenaf” geschreven
worden. Overigens zijn ook de gemeente Lingewaard
en andere betrokken instanties en organisaties wel
betrokken bij het opstellen van aanbevelingen in het
DOP.
De basisgedachte die aan het DOP ten grondslag ligt is
het inzicht dat het waardevol is dat burgers zelf keuzes
kunnen maken over hun eigen leefomgeving, dat dit de
kwaliteit van de gemaakte keuzes ten goede komt en de
uitvoering ervan bevordert. Door het opstellen van het

dorpsontwikkelingsplan nemen burgers zelf het initiatief
en nemen daarmee ook verantwoordelijkheid voor hun
eigen directe leefomgeving. Overheden en instanties
zijn belangrijke partners om de plannen te realiseren.
De ideeën en voornemens in het DOP hebben betrekking
op het gebied van de bebouwde kom van Doornenburg
en het omliggende buitengebied (zie kaart). In dit DOP
staan zowel plannen die reeds op korte termijn kunnen
worden uitgevoerd als plannen voor de middellange en
lange termijn. Voor dit laatste wordt een periode van
maximaal 10 jaar aangehouden.
Speerpunten
De ideeën en plannen van de Doornenburgse bevolking
worden in het DOP weergegeven op een wijze die de
nadruk legt op concrete plannen en oplossingsmogelijkheden. De basis van het DOP wordt gevormd door de
zogeheten “speerpunten”. Deze heldere aanbevelingen
vormen de kern van ieder themahoofdstuk; alle overwegingen en plannen zijn geordend rond deze speerpunten. De volgende thema’s worden behandeld: verkeer,
zorg en welzijn, kunst, cultuur, historie en identiteit,
wonen, onderwijs, toerisme, ondernemers en sport.
Ieder themahoofdstuk in het DOP beschrijft speerpunten
en de overwegingen die daartoe hebben geleid volgens
een vast schematisch patroon:
•
•
		
•
•
		
•
		
•
		

Inleiding met korte beschrijving van het thema.
Beschrijving van de huidige situatie met
benoemen van het knelpunt.
Analyse van de oorzaken en van het belang van
dit knelpunt.
Aangeven van de gewenste situatie of het na te
streven doel.
Vermelden van de uitkomsten van de klankbordbijeenkomsten.
Benoemen van oplossingsrichtingen en middelen
om de gestelde doelen te bereiken.

Voor wie is dit dorpsontwikkelingsplan bestemd?
Dit DOP is bestemd voor allen die Doornenburg een
warm hart toedragen: de bevolking, de gemeentelijke
en provinciale overheid en een grote verscheidenheid
aan instanties en organisaties die bij Doornenburg
betrokken zijn. Zij treffen hier een overzicht van ideeën
en aanbevelingen aan van de Doornenburgse bevolking
zelf over het heden en de toekomst van hun eigen dorp.
Dit dorpsontwikkelingsplan kan daardoor als leidraad
fungeren om ambities van Doornenburgers in overleg
met genoemde partners concreet te verwezenlijken,
bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies en dorpsprojecten. De aanbevelingen in het DOP kunnen de
beleidsagenda’s van overheden en instanties mede
richting geven. Het is nu aan overheid en instanties om
deze stem van Doornenburgers te horen en te laten
doorklinken in concreet beleid.
11
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Doornenburgers… wie zijn dat eigenlijk?
De Doornenburgse identiteit
Van oudsher neemt Doornenburg in de Overbetuwe een
speciale plaats in. Door de ligging, zeker, maar stellig ook
door de mensen die er wonen. Trots als zij zijn op hun
dorp en op hun saamhorigheid, ervaren veel dorpelingen
een gevoel van een eigen identiteit: zij voelen zich echt
“Doornenburger”. Deze eretitel kunnen ook mensen
krijgen die van elders in Doornenburg komen wonen.
Deze zogeheten ”import-Doornenburgers” worden ruimhartig opgenomen, indien zij zich daarvoor inzetten.
Dit gevoel van eigenheid dat de Doornenburgse mensen
met elkaar verbindt, waar komt dat vandaan ?
Het heeft zeker te maken met de wat geïsoleerde ligging,
ingeklemd tussen grote rivieren, die dit plattelandsdorp
een rustieke uitstraling geeft. Hier kan men rustig leven
en wonen. Vergezichten verbinden het dorp met de
directe omgeving, die gedomineerd wordt door de rivierdijken met de lieflijke Linge daartussenin. Doornenburg
en rivieren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo
hebben mensen het landschap vormgegeven in hun

pogingen het rivierwater te temmen. Andersom heeft de
strijd om het bestaan langs de grillige rivieren op zijn
beurt de mensen en het dorp gevormd. Veel Doornenburgers kunnen wel tegen een stootje en geven niet
gauw op bij tegenslag.
Deze ligging van het dorp aan grote stromen heeft ook de
geschiedenis van Doornenburg sterk bepaald. Doornenburg is al sinds minstens 1200 jaar een punt van militair
strategisch belang, waar machthebbers eerst een kasteel,
toen een schans en daarna een fort hebben gebouwd.
De sporen van deze bewogen geschiedenis zijn in het
dorp nadrukkelijk aanwezig in de vorm van historische
gebouwen en monumenten, die een belangrijke rol
vervullen in het dorpsleven. Veel Doornenburgers zijn
trots op hun grootse gemeenschappelijke verleden.
Het rijke verenigingsleven in een hechte
dorpsgemeenschap
Dit verleden wordt ook tastbaar gemaakt in de rijke
tradities van het verenigingsleven, dat vele Doornen-
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burgers met elkaar verbindt. De schutterij staat centraal
in de dorpsgemeenschap met als hoogtepunt de jaarlijkse kermis, waar Doornenburgers met elkaar “uit hun
dak gaan”. De harmonie St Caecilia staat garant voor
een kwalitatief hoogstaande en doorleefde muziekcultuur. Samen de handen uit de mouwen steken is het
devies van de speeltuinvereniging en van de knotploeg.
Vele sportverenigingen, zoals de voetbalvereniging GVA
en wel vijf koren, zorgen voor gemeenschappelijke ontspanning en creëren sociale netwerken. En voor kinderen
organiseert de Stichting Kinderdorp al vele jaren aan het
eind van de zomervakantie een fantastisch kinderdorp!
Hechte familiebanden en nabuurschap dragen ook in
belangrijke mate bij aan de grote sociale cohesie. Veel
Doornenburgers kennen elkaar en zorgen ook voor
elkaar, zien naar elkaar om. De geborgenheid binnen
de gemeenschap kleurt het leefklimaat in het dorp, dat
door velen als plezierig en warm wordt beleefd.
Kunstwerken als uitdrukking van dorpsidentiteit
Deze wortels van de Doornenburgse identiteit- te weten
het landschap, de geschiedenis en de sociale samenhang- zijn ook op verschillende manieren door kunstenaars tot uitdrukking gebracht. Omdat de kunstwerken
in en rond het dorp ons wellicht iets dichter bij de kern
van het “Doornenburg-gevoel” kunnen brengen, passeren
ze hier kort de revue:
1. Wie het puntje van de Overbetuwe betreedt, over de
pont of over de dijken, wordt op de Rijndijk verwelkomd door het kunstwerk “de Archipel”, een ode aan
het landschap met de wisselwerking tussen land,
lucht en water.
2. Vlak daarbij verbeeldt het ontroerende beeld “de
Vlucht” het lijden van de Doornenburgers tijdens de
evacuatie in de tweede wereldoorlog.
3. Midden in het dorp staat het herdenkingsmonument
van de Tweede wereldoorlog met de mythische vogel
Phoenix, die uit zijn as herrijst.

4. In de schitterende omgeving van het kasteel staan
panelen met poëtische en filosofische teksten die de
beschouwer tot nadenken aanzetten. Langs de Linge
is ook een bronzen kop te zien.
5. Het beeldje van de Gijsbrecht voor het schuttersgebouw staat symbool voor de onderlinge broederschap en het gemeenschapsgevoel als centraal
gedachtengoed van de schutterij.

6. De christelijke wortels van de dorpsgeschiedenis
komen tot uitdrukking in het landkruis en de kunstschatten in de parochiekerk St. Martinus.
Uitdagingen voor de toekomst
Bezinning op de eigen identiteit is van belang, omdat de
huidige maatschappelijke dynamiek niet aan Doornenburg voorbij gaat. Individualisering, ontkerkelijking en
vergrijzing veranderen ook de Doornenburgse samenleving, waarin zich allochtonen en leefgemeenschappen
van gehandicapten en probleemjongeren vestigen. Het
is een uitdaging voor de toekomst om deze ontwikkelingen te integreren binnen de dorpsgemeenschap en
mensen van elders te verwelkomen met behoud van de
eigen identiteit, die de Doornenburgers als zo belangrijk
ervaren voor het leven in hun dorp.
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HOOFDSTUK 2

“Doornenburgers geven hun visie“
… maar hoe dan ?
Inwoners van Doornenburg kennen hun dorp met zijn
pareltjes en pijnpunten van zeer nabij, maar hun meningen over hoe het is en hoe het moet worden in Doornenburg lopen vaak nogal uiteen. Om uit deze grote
verscheidenheid aan meningen en belangen toch een
gezamenlijke dorpsvisie te destilleren en die vervolgens
op een overzichtelijke wijze te presenteren, dat groeit al
snel uit tot een behoorlijk ingewikkelde klus. Een tevoren
beproefd stappenplan zoals voorgesteld door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) kan
dan goede diensten bewijzen om uit deze prettige chaos
toch inzichten en plannen te formuleren, die kunnen
rekenen op een breed draagvlak binnen de bevolking.
Dorpsontwikkelingsplan: stap voor stap
Achtereenvolgens werden de volgende stappen doorlopen:
1. Stichting Leefbaar Doornenburg (SLD) heeft eerst
gekeken of er voldoende draagvlak was onder de
Doornenburgse bevolking om mee te werken aan
het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan. Toen
dat er bleek te zijn heeft deze stichting de DKK
verzocht om het proces te gaan begeleiden. De
gemeente heeft daarvoor subsidie ter beschikking
gesteld.
2. De stichting Leefbaar Doornenburg heeft vervolgens
het initiatief genomen om een dorpswerkgroep te
vormen onder voorzitterschap van Louis Steeman.
Zij stelden voor Doornenburg relevante thema’s vast
en hebben toen Doornenburgers gevraagd deel te
nemen aan de themagroepen. Bij de samenstelling
van die groepen is ernaar gestreefd dat die een
representatieve afspiegeling zouden vormen van de
Doornenburgse bevolking.
3. Onder begeleiding van twee procesbegeleiders van
de DKK hebben de dorpscontactpersonen een zogeheten ”dorpsschouw” georganiseerd. Dit is een
gezamenlijke fietstocht door het dorp door de leden
van de dorpswerkgroep om de actuele stand van
zaken in het dorp op te nemen: wat is goed en moet
behouden blijven en wat kan of moet beter?
4. De dorpswerkgroep heeft alle inwoners van Doornenburg uitgenodigd voor de startbijeenkomst om daar
voor alle thema’s hun wensen en hun prioriteiten aan
te geven. De opkomst was hoog, alleen jonge gezinnen waren relatief ondervertegenwoordigd.
5. De themawerkgroepen gingen daarna met deze
inzichten en verlangens aan de slag. Zij inventari-

6.

7.
8.

9.

seerden en analyseerden de ideeën. Vervolgens
stelden de leden van de dorpswerkgroep op basis
daarvan voor ieder thema een zogeheten “speerpuntnotitie” op, waarin zij niet alleen de inzichten
over de afzonderlijke thema’s beschreven, maar ook
duidelijke aanbevelingen formuleerden als uitgangspunten voor actie: de zogeheten “speerpunten”.
Themagroepen overlegden met elkaar over thema’s
die de afzonderlijke groepen overstijgen.
Deze speerpunten werden vervolgens in de zogeheten
“klankbordbijeenkomst“ ingebracht om ze daar te
bespreken en te bediscussiëren met daarvoor uitgenodigde belanghebbenden: overheden, andere instanties, verenigingen, bedrijven en inwoners van
Doornenburg.
Daarna werden in de speerpuntnotities de nu verkregen
inzichten verwerkt.
Tenslotte hebben de leden van de dorpswerkgroep
de standpunten en ideeën over termijnen en haalbaarheid neergelegd in de definitieve speerpuntnotities
over de afzonderlijke thema’s.
Deze speerpuntnotities vormen het kernbestanddeel
van het dorpsontwikkelingsplan.

Dorpsontwikkelingsplan met breed draagvlak
De procesbegeleiders van de DKK bewaakten de uitvoering van de afzonderlijke stappen en zagen erop
toe dat geen stappen werden overgeslagen. Het is deze
procesmatige benadering, die de basis vormt om het
dorp ontwikkelingsplan te kunnen presenteren als
berustend op een breed draagvlak onder de bevolking
van Doornenburg. De dorpswerkgroep is ervan overtuigd dat dit dorpontwikkelingsplan een verantwoorde
weergave is van de meningen, inzichten en wensen van
de inwoners van Doornenburg over hun leefomgeving
en hun dorpsgemeenschap.
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HOOFDSTUK 3

Verkeer, Veiligheid
en Bereikbaarheid
Algemene verkeerssituatie en bereikbaarheid
Doornenburg ligt in het puntje van de Overbetuwe,
omsloten door rivieren: de Waal, de Linge en het
Pannerdensch kanaal. Door deze bijzondere ligging is
Doornenburg zowel over land als over water bereikbaar.
De belangrijkste ontsluitingswegen voor de bewoners,
de hulpdiensten en het openbaar vervoer zijn de Duisterestraat en de van der Schuerenweg, die in de bebouwde
kom overgaat in de Pannerdenseweg. Deze laatste is
de belangrijkste ontsluitingsroute voor het centrum van
Doornenburg. De Rijndijk en de Waaldijk, gelegen aan
beide zijden van het dorp, zijn opengesteld voor bestemmings- en recreatieverkeer.
Het autoveer over het Pannerdensch kanaal vormt een
belangrijke verbindingsschakel tussen de Overbetuwe
en de Liemers. Bij ernstige verkeersdrukte of calamiteiten
in de regio Arnhem-Nijmegen (A15, A50, A12, N325)
gebruikt het verkeer de verbinding via Doornenburg en
het veer over het Pannerdensch kanaal als omleidings- en
sluiproute.
Fietsers kunnen Doornenburg goed bereiken via de aanwezige fietspaden langs de ontsluitingswegen, via de
dijken, via het fietspad langs de Linge, via de gierpont
over het Pannerdensch kanaal en in de zomer via het
recreatieve voetveer over de Waal.

SPEERPUNT 1

Onveilige verkeerssituaties in
het dorp en het buitengebied
dienen met voortvarendheid
te worden verbeterd.
(termijn 0-2 jaar)

In het recente verleden heeft de gemeente regelmatig
maatregelen genomen om de verkeersveiligheid in
Doornenburg te bevorderen, zoals het plaatsen van
verkeersdrempels in straten en zogeheten punaises op
kruispunten. Desondanks blijven veel Doornenburgers
klachten uiten over onveilige verkeerssituaties. Zo is het
middenin het dorp gelegen kruispunt bij bakkerij van
Kol is al meerdere malen op de schop gegaan, maar dat
heeft niet geleid tot een oplossing voor de verkeersproblemen.
Knelpunten in de huidige situatie
Tijdens de startbijeenkomst gaven de bewoners aan de
navolgende verkeerssituaties als problematisch te ervaren:
1. het centraal gelegen kruispunt bij van Kol;
2. de situatie rond het fietspad langs de Duisterestraat
op het kruispunt met de Molenstraat;
3. de oversteekplaats van het Lingefietspad over de
Krakkedel;
4. de bocht in de Krakkedel.
Oorzaken en belang van deze knelpunten

Het openbaar vervoer wordt verzorgd door streekbussen,
die tussen Arnhem en Nijmegen via Doornenburg rijden
met een frequentie van eens per half uur tussen 6.00
uur en 20.30 uur en één keer per uur tot middernacht.
Er is geen directe verbinding met Elst. Doornenburgers
ervaren deze dienstregeling als voldoende.

Het kruispunt bij van Kol
De verkeerssituatie op dit kruispunt is onduidelijk en
daardoor gevaarlijk. Dit klemt te meer, daar veel schoolkinderen vlakbij dit kruispunt de drukke Pannerdenseweg
oversteken.

De hulpdiensten kunnen Doornenburg bereiken via
bovengenoemde ontsluitingswegen, waarbij de aanrijtijden van de ambulance, die gestationeerd is in Arnhem of
Nijmegen Noord, de norm vaker overschrijden dan wenselijk is. Doornenburg heeft een eigen brandweerkorps en
een huisartsenpraktijk. De wijkagent vanuit politiepost Elst
zorgt voor de uitvoering van politietaken in Doornenburg.
De dorpswerkgroep heeft als doelstelling dat de veiligheid van alle verkeersdeelnemers in Doornenburg
gewaarborgd is, zowel binnen de bebouwde kom als in
het buitengebied en zowel van kinderen en bejaarden
als van minder validen.
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Krakkedel
Zowel bij de oversteek van het Lingefietspad over
de Krakkedel als in de bocht van de Krakkedel zal de
verkeerssituatie veel veiliger worden door de maximumsnelheid te verlagen. Immers, het kleinere snelheidsverschil tussen passerende auto’s en overstekende fietsers
maakt de oversteek veiliger terwijl de verraderlijke bocht
in de Krakkedel minder gevaarlijk is bij lagere snelheid.

Het fietspad aan het kruispunt Duisterestraat/
Molenstraat.
		
Hier is de situatie onoverzichtelijk en is de voorrangssituatie onlogisch, waardoor gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan.

Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
Volgens de gemeente Lingewaard gebeuren weinig
ongevallen met letsel in alle genoemde verkeerssituaties.
Daar staat echter tegenover dat bijna-ongevallen en
ongevallen met alleen materiële schade of licht letsel
vaak niet voorkomen in officiële registraties. Er is hier
waarschijnlijk sprake van onderrapportage.
Wanneer inwoners concreet uitgewerkte plannen indienen
betreffende het kruispunt bij van Kol, waarin rekening
wordt gehouden met overzicht, veiligheid en een korte
rustige route voor het oversteken van schoolkinderen,
staat de gemeente ervoor open deze plannen in het
verkeersplan te betrekken. Een andere oversteekroute
voor schoolkinderen is ook mogelijk.
Wat betreft de Krakkedel stelt de gemeente dat dit een
provinciale weg is en dat er bij de aanvraag voor verlaging van de maximumsnelheid bij de provincie een z.g.
mobiliteitsplan ingediend moet worden.

Krakkedel
De oversteekplaats van het Lingefietspad is onveilig
door met hoge snelheid rijdend verkeer en weinig zicht
en dat terwijl fietsers en recreanten met kano’s deze
oversteek vaak gebruiken! Automobilisten schatten de
bocht in de Krakkedel nogal eens verkeerd in, waarbij te
hoge snelheid leidt tot eenzijdige auto-ongevallen door
uit de bocht vliegen.
Gewenste situaties
Het kruispunt bij van Kol
Dit kruispunt moet opnieuw en ditmaal overzichtelijk ingericht worden, waarbij de voorrangssituatie voor alle
verkeersdeelnemers duidelijk moet zijn. Vanuit de nabijgelegen oversteekplaatsen moet een goed zicht op het
verkeer mogelijk zijn om veilig oversteken voor schoolkinderen te waarborgen. Een verplaatsing van de oversteekplaatsen voor schoolkinderen is ook mogelijk.
Het fietspad op de kruising Duisterestraat/Molenstraat
Een verandering in de voorrangssituatie op dit kruispunt
zal naar verwachting leiden tot een vermindering van
het aantal verkeersincidenten.
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Het Platform Doornenburg geeft aan dat men in het
verleden bezig is geweest met een ovale rotonde ter
hoogte van de vijfsprong van Duisterestraat, Molenstraat
Angerensestraat, Flierensestraat en Krakkedel. Hierbij zou
dan ook een oplossing gevonden worden voor de situatie
op het kruispunt Duisterestraat/Molenstraat.
Conclusie
Verbetering van meerdere onveilige verkeerssituaties in
het dorp en buitengebied is noodzakelijk.
Oplossingsgerichte acties
Kruispunt bij van Kol
Aangezien eerdere pogingen tot herinrichting van dit kruispunt niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid zal
een te vormen werkgroep Veilig Verkeer Nederland om
advies vragen om te komen tot een concreet uitgewerkt
voorstel aangaande de herinrichting van dit kruispunt. De
gemeente zal dit plan dan meenemen in de besluitvorming.
Fietspad kruispunt Duisterestraat/Molenstraat
Fietsers op dit fietspad dienen voorrang te krijgen op het
verkeer dat uit de Molenstraat komt.
Krakkedel
Er komt een voorstel aan de provinciale overheid om
de maximumsnelheid op de Krakkedel te verlagen naar

60km/u. Tevens zal gevraagd worden om langs de Krakkedel in de bocht een vangrail van hout te plaatsen ter
bescherming van de fietsers op het fietspad. Door hout
als materiaal te kiezen past deze vangrail goed in de omgeving, die gekenmerkt wordt door een open polderlandschap met monumentale boerderijen.

SPEERPUNT 2

Een structurele verbetering
van het periodiek onderhoud
van fietspaden en trottoirs is
dringend noodzakelijk.
(termijn 0-2 jaar)

Zowel tijdens de dorpsschouw als tijdens de startbijeenkomst uitten veel Doornenburgers kritiek op de slechte
toestand van fietspaden en trottoirs, die zij toeschrijven
aan achterstallig onderhoud.
Knelpunten in de huidige situatie
Fietspaden langs de voornaamste uitvalswegen zoals de
van der Schuerenweg, de Pannerdenseweg en de Duisterestraat, alsmede de voetpaden in de Rijnstraat en op
het kapelaan Waltersplein liggen er verwaarloosd bij.
Oorzaak en belang van deze knelpunten
De slechte staat van fietspaden en trottoirs wordt voornamelijk veroorzaakt door opdrukkende boomwortels.
Bomen en struiken zorgen voor overlast en gevaar doordat zij oneffenheden, losse tegels en belemmering van
uitzicht veroorzaken.
Gewenste situatie
Uitgangspunt is dat fietspaden en trottoirs veilig moeten
zijn voor alle weggebruikers, ook bij slecht weer en in
het donker.

Conclusie
Verbetering van de kwaliteit van fietspaden en trottoirs
is van belang ter voorkoming van onveilige situaties.
Beter onderhoud is dringend noodzakelijk.
Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
In het gemeentelijk beleid komt veiligheid op de eerste
plaats. Bij aantoonbaar gevaar zal de gemeente het
betrokken stuk fietspad of trottoir vernieuwen, maar
in principe zal men geen gezonde bomen kappen. De
gemeente staat open voor concrete beplantingsplannen
van de bewoners, waarin ook lange termijnvisies zijn
verwerkt, zoals het planten van nieuwe bomen om op
termijn de bestaande bomen te vervangen. De gemeente
zal bewonersorganisaties inzicht geven in de onderhoudsplanning van fietspaden en trottoirs en van het
groenonderhoud.
Oplossingsgerichte acties
Een te vormen werkgroep neemt het initiatief om te
komen tot een overleg tussen gemeente en inwoners van
Doornenburg, dat moet leiden tot een onderhoudsplan
waarin duurzaam onderhoud gewaarborgd wordt. Aanwonenden en het platform Doornenburg worden uitgenodigd aan dit overleg deel te nemen. Bij herbeplanting
moet rekening gehouden worden met de groeiwijze van
de beplanting en dan met name of deze past in het landschapsbeeld en of deze geen nadelig effect heeft op de
verkeersveiligheid. Gemeente en inwoners kunnen zo
samenwerken bij het (preventief) groenonderhoud.

SPEERPUNT 3

De onveilige verkeerssituatie
op de dijken en de
geluidsoverlast vragen om
invoering en handhaving
van overheidsmaatregelen.
(termijn 0-5 jaar)

Het intensieve en lawaaierige verkeer op de dijken,
vooral in de weekenden en op zomeravonden, is al lang
een steen des aanstoots voor veel Doornenburgers. Ook
nu weer uiten zij hierover veel klachten en zorgen.
Knelpunten in de huidige situatie
Vooral in de weekenden is er veel en divers verkeer.
Het harde geluid van motoren wordt als erg storend
ervaren, niet alleen omdat het de rust van dijkbewoners
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verstoort, maar ook omdat het een schrikeffect heeft op
andere weggebruikers.
Oorzaken en belang van deze knelpunten
Op de smalle en bochtige dijken is er vooral in weekenden
intensief verkeer met grote snelheidsverschillen tussen
auto’s en motoren enerzijds en fietsers en voetgangers
anderzijds. De maximumsnelheid en geluidsnormen worden
met name door motorrijders vaak overschreden. Handhaving van verkeersregels en normen voor geluidshinder
op deze locatie heeft voor de politie “geen prioriteit”.
Gewenste situatie
Uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk de ruimte
krijgt om de dijken te gebruiken en ervan te genieten.
Het is een kwestie van geven en nemen, waarbij weggebruikers zich zo moeten gedragen dat zij elkaar of

aanwonenden niet hinderen. Daar zou geen overdaad
aan verkeeregels en verkeersborden voor nodig moeten
zijn. De keerzijde van de medaille is echter dat de hoge
snelheden en lawaai gevaar en inacceptabele overlast
veroorzaken. Een samenhangend pakket aan regels en
handhaving daarvan is daarom toch noodzakelijk.
Conclusie
Om het verkeer op de dijken veiliger te maken en geluidoverlast te beperken moet de overheid een samenhangend pakket aan verkeersregels invoeren en vooral
ook handhaven.
Uitkomst van het klankbordoverleg
De gemeente Lingewaard komt binnenkort met een
pakket aan maatregelen om iedereen in staat te stellen
veilig gebruik te maken van de dijken. Dit verkeersplan
zal in 4 jaar gerealiseerd worden. De dijken zullen daarin
voor alle weggebruikers open blijven met de navolgende
beperkingen:
1. de dijken worden een 60 km zone;
2. verkeersdrempels worden aangelegd;
3. er komen rood gemarkeerde fietspaden tussen
Angeren en Huissen;
4. motoren worden geweerd in weekenden en op
feestdagen.
Oplossingsgerichte acties
De bovengenoemde gemeentelijke visie gaat het verkeer
op de dijken de komende jaren reguleren. Voor het probleem van overlast gevende motoren en het gebrek aan
handhaving van normen voor maximumsnelheid en
geluidhinder is overleg met de politie noodzakelijk.
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SPEERPUNT 4

Herinrichting van drukke
straten is wenselijk.
(termijn 5-10 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
Sommige straten (b.v. de van Aemstelstraat, van Bylandstraat, Zwarte Hofstraat en Langerakstraat) staan vol
met geparkeerde auto’s. Hoewel dit probleem tijdens de
dorpsschouw naar voren kwam hebben slechts enkele
inwoners dit tijdens de startbijeenkomst aangegeven.
Oorzaken en belang van dit knelpunt
Er zijn te weinig parkeerplaatsen en een helder parkeerbeleid ontbreekt. Vaak zijn er meerdere auto’s per
woning. Te weinig parkeergelegenheid geeft overlast
voor de bewoners, terwijl de bereikbaarheid voor de
hulpdiensten in het gedrang kan komt.
Gewenste situatie
Als de gehele bebouwde kom een 30 km zone wordt,
kunnen straten opnieuw ingericht worden, bijvoorbeeld
door de ruimte voor trottoirs anders te benutten. Als
voorbeeld kunnen straten in nieuwbouwwijken met
30 km zones dienen.
Conclusie
Herinrichting van drukke straten is wenselijk om parkeermogelijkheden en toegankelijkheid op een adequaat
niveau te houden.
Oplossingsgerichte acties
Het platform Doornenburg gaat samen met aanwonenden plannen maken voor de herinrichting van drukke

straten, rekening houdend met verkeersintensiteit, parkeergelegenheid, beplanting en spelende kinderen. Deze
concrete plannen worden aan de gemeente gepresenteerd, zodat met de wensen van bewoners rekening kan
worden gehouden, wanneer de gemeente een straat
gaat opbreken en opnieuw wil inrichten.

Tenslotte nog…
De visie van de dorpswerkgroep
Om de verkeersveiligheid in en rond het dorp te bevorderen is een bont palet aan maximum snelheden ingesteld: een groot gedeelte van de bebouwde kom is thans
een 30 km-zone, op een deel van de Pannerdenscheweg is de maximumsnelheid 50 km/u, in de Duisterestraat 60 km/u, op de van de Schuerenweg en Krakkedel
80 km/u.. De dorpswerkgroep stelt voor een 30 km
zone voor de gehele bebouwde kom in te stellen en
het aantal verkeersborden te verminderen. Verder acht
de dorpswerkgroep inspraak van de inwoners van
Doornenburg essentieel voor een goed functionerend
verkeersbeleid.

SPEERPUNT 5

Het is noodzakelijk
Doornenburgers actief te
betrekken bij het opstellen
van een verkeersvisie voor
Doornenburg .
(termijn 5-10 jaar)

21

22

HOOFDSTUK 4

SPEERPUNT 1

Zorg en Welzijn
Een gevarieerd zorglandschap
Doornenburgers zijn in het algemeen tevreden over de
voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn. Zij
ervaren het aanbod aan zorg als goed van kwaliteit en
voldoende breed. Naast professionele zorgverleners zijn
in Doornenburg veel families, vrienden en buren actief
als mantelzorgers en is er een groot netwerk van vrijwilligers. Dit maakt het “landschap” van zorg en welzijn
in het dorp levendig en gevarieerd, maar soms wat onoverzichtelijk.
Professionele zorgverleners en organisaties zijn: huisartsen, tandartsen, apotheek, fysiotherapeuten, thuiszorgorganisaties (Buurtzorg, STMR), maatschappelijk
werk Rijnstad, praktijken voor logopedie, ergotherapie,
diëtisten en coaching, zorgvoorziening voor ouderen
“Merlijn” en het consultatiebureau voor zuigelingen en
kleuters.
Veel vrijwillige hulpverleners en organisaties zijn voorbeelden van burgerinitiatief, zoals het Participatiepunt,
de Stichting Ouderenwerk Doornenburg, de Katholieke
Bond voor Ouderen afd. Bemmel-Doornenburg (KBO),
de Stichting Welzijn Lingewaard (SWL), de EHBO-vereniging, de Zonnebloem, de Stichting Maatschappelijke
Gezondheidszorg (MGZ), de Parochiaal Charitatieve
Instelling PCI, Stichting Tafeltje Dekje, Stichting Leefbaar
Doornenburg en de dorpscontactpersonen.
Het door de gemeente opgerichte platform Doornenburg speelt een belangrijke rol in de contacten van de
Doornenburgse bevolking met de gemeente Lingewaard.
In 2015 heeft de Stichting Ouderenwerk Doornenburg
een enquête onder ouderen uitgevoerd over hun leefwijze en behoeften op het gebied van zorg en welzijn.
De resultaten staan beschreven in het rapport “Onderzoek
Leefbaarheid Doornenburg“ (hierna te noemen “OLD”).1

1

Stichting Ouderenwerk Doornenburg, Onderzoek Leefbaarheid

Doornenburg (2015)

Het huidige brede aanbod van
zorg- en welzijnsvoorzieningen
moet behouden blijven.
(termijn 0-10 jaar)

Knelpunten in de huidige situatie
Het voortbestaan van zorgvoorzieningen in Doornenburg kan onder druk komen te staan, omdat zij in een
kleine en wat geïsoleerd liggende kern wellicht minder
efficiënt kunnen functioneren. Een voorbeeld daarvan is
het consultatiebureau in Doornenburg, dat thans acuut
wordt bedreigd met opheffing en dreigt te worden
verplaatst naar een naburige kern (... en in de toekomst
wellicht nog verder weg?).
Oorzaak en belang van deze knelpunten
Overwegingen van efficiency brengen beleidsmakers
ertoe zorg- en welzijnsvoorzieningen uit kleine kernen te
verplaatsen. Echter, om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven is het belangrijk dat zij zorgvoorzieningen op eigen gelegenheid in hun eigen woonomgeving kunnen bereiken, zonder daarvoor afhankelijk te
zijn van anderen. Vooral alleenstaande ouderen hebben
problemen met hun zelfstandigheid (OLD, p. 9).
Maar ook voorzieningen voor de allerkleinsten zijn van
het allergrootste belang om Doornenburg aantrekkelijk te houden als vestigingsplaats voor jonge gezinnen.
Indien een laag geboortecijfer aanleiding geeft om sluiting
van het consultatiebureau te overwegen kan het gevolg
zijn dat minder jonge gezinnen zich in het dorp vestigen.
Daardoor wordt het geboortecijfer nog lager en is de
vicieuze cirkel gesloten!
Gewenste situatie
Vele Doornenburgers zijn van mening dat er niet beknibbeld mag worden op het huidige voorzieningenniveau.
Dit geldt overigens niet alleen voor voorzieningen in de
zorg maar bijvoorbeeld ook voor bestaande winkels,
onderwijsvoorzieningen en voor de peuterspeelzaal. Het
consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters moet in
Doornenburg blijven.
Uitkomst klankbordbijeenkomst
Alle deelnemers, inclusief de gemeente, onderschrijven het inzicht dat behoud van voorzieningen in kleine
kernen belangrijk is voor de leefbaarheid. Dit betekent
dat bij het bepalen van beleid efficiëntie-overwegingen
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en financiële argumenten niet allesbepalend horen te
zijn. Beleidsmakers doen er goed aan de te verwachten
negatieve effecten van het sluiten van zorgvoorzieningen
op de leefbaarheid nadrukkelijk in hun overwegingen te
betrekken.
Conclusie
Doornenburgers zijn weliswaar tevreden met bestaande
zorg- en welzijnsvoorzieningen, maar zijn bezorgd over
de continuïteit ervan. Zij vinden in grote meerderheid
dat het handhaven van bestaande voorzieningen essentieel is voor een goed leefklimaat in het dorp. Ze zijn
tegen het sluiten van het consultatiebureau.
Oplossingsgerichte acties
Een werkgroep van de stichting MGZ is in gesprek met
de gemeente en de Veiligheidsregio Gelderland Midden,
die het consultatiebureau (CB) organiseert, om het CB
voor Doornenburg te behouden. De gemeente is bereid
te bezien of men het CB kan behouden met extra geld
of het beschikbaar stellen van een locatie. Het platform
Doornenburg en de dorpscontactpersonen dienen er
alert op te zijn, dat bestaande voorzieningen niet verdwijnen.

SPEERPUNT 2

Gewenste situatie
Vrijwilligers in Doornenburg willen dat de gemeente
Lingewaard een meerjarige financiële ondersteuning
verschaft, die een solide basis voor continuïteit vormt.
Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
De Stichting Welzijn Lingewaard subsidieert het participatiepunt, een overleg van de dorpscontactpersonen en
een wijkverpleegkundige, die mantelzorgondersteuning
biedt. Tevens organiseren zij welzijnsprojecten als “de
Open tafel”, de koffietafel “Efkes ’n Bekske” en een
ruilbibliotheek. De gemeente wil geldelijke ondersteuning
overwegen.
De aanwezige vrijwilligers zouden graag zien dat de
gemeente geld investeert in vrijwilligersorganisaties met
als leidraad “loslaten en vertrouwen“. De regie over de
besteding van de gelden dient bij de vrijwilligers zelf te
liggen, zonder overmatige en ondoelmatige controles.
Conclusie
De gemeente wordt dringend verzocht de activiteiten
van vrijwilligers financieel op zodanige wijze ondersteunen, dat deze zelf de regie houden over de bestedingen.
Oplossingsgerichte acties
Een te vormen werkgroep overlegt met de gemeente over
het toekennen van een “zorgbudget” aan vrijwilligersorganisaties zoals b.v. het participatiepunt.

De gemeente wordt met
klem verzocht vrijwilligersorganisaties op het gebied
van zorg en welzijn financieel
te ondersteunen, waarbij deze
het vertrouwen krijgen om zelf
de regie te voeren.
(termijn 2-5 jaar)

Knelpunten in de huidige situatie
Actieve vrijwilligersorganisaties zijn voor geldelijke
ondersteuning vrijwel geheel aangewezen op private
sponsoring. Deze situatie doet geen recht aan hun
belangrijke bijdrage aan de gemeenschap.
Oorzaken en belang van dit knelpunt
De huidige financieringsstructuur is historisch zo gegroeid. Gebrek aan geld beperkt de mogelijkheden van
de vrijwilligers om hulp te verlenen.
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Wijkverpleegkundige aan het werk

SPEERPUNT 3

Het is noodzakelijk de
activiteiten van mantelzorgers
en vrijwilligers te ondersteunen
en te stroomlijnen.
(termijn 2-5 jaar)

&
SPEERPUNT 4

In Doornenburg is er behoefte
aan een informatievoorziening
over zorg en welzijn, zowel
schriftelijk als digitaal.
(termijn 2-5 jaar)

Knelpunten in de huidige situatie
De breed gedragen inzet van vrijwilligers en mantelzorgers
in Doornenburg heeft ook keerzijden. Doordat er zoveel
instanties en mensen betrokken bij zorg- en welzijnsactiviteiten is niet iedereen altijd goed op de hoogte van wat
de ander doet. Bovendien kunnen zorgverleners overbelast
raken zonder dat dit direct en duidelijk herkenbaar is.
Bij ouderen komt overbelasting van mantelzorgers veel
voor. (OLD, p. 14)
Oorzaken en belang van deze knelpunten
Door gebrek aan coördinatie dreigen kansen op productieve samenwerking en onderlinge uitwisseling van kennis
en ondersteuning verloren te gaan. Overbelasting van
hulpverleners veroorzaakt persoonlijk leed en draagt niet
bij aan goede zorg.

Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
De Zonnebloem begeleidt vrijwilligers en geeft voorlichting en instructies aan vrijwilligers over tiltechnieken en
hulpmiddelen. Ook het participatiepunt en professionele
zorgverleners van Buurtzorg geven voorlichting, instructie
en ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers,
gecombineerd met preventie en opsporing van overbelasting. Overleg tussen zorgprofessionals en vrijwilligersorganisaties vindt plaats in de woonkerngroep. De reeds
bestaande initiatieven gericht op overleg en coördinatie
zouden verder uitgebreid dienen te worden.
Conclusie
Meer ondersteuning en onderlinge afstemming van de
inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is noodzakelijk.
Oplossingsgerichte acties
1. Er is behoefte aan een duidelijk aanspreekpunt, een
soort van “helpdesk”, waar iedereen terecht kan met
vragen over zorgbehoefte of welzijnsactiviteiten.
Vandaar kan men dan doorverwezen worden naar de
juiste persoon of instelling. Het ligt voor de hand om
aan te sluiten bij bestaande initiatieven zoals het
participatiepunt.
2. Een apart te vormen werkgroep kan een databank
samenstellen met gegevens over inzetbaarheid en
bereikbaarheid van alle vrijwilligers. Verder zou deze
werkgroep een duidelijke agenda kunnen maken
van welzijnsactiviteiten, die voor iedereen in te zien
is, dus zowel digitaal als op schrift.
3. De gemeente wordt gevraagd deze initiatieven
financieel te ondersteunen.

Tenslotte nog…
Aanvullende aandachtspunten vanuit de
dorpswerkgroep
In de dorpswerkgroep zijn de volgende punten besproken over behoeften die bij ouderen leven, maar die niet
op de startersbijeenkomst zijn genoemd.
1. Er is behoefte aan meer plaatsen voor dagopvang
voor ouderen in het dorp. Zorgvoorziening Merlijn
biedt deze voorziening nu al aan op kleine schaal.
2. Ouderen missen een bibliotheekvoorziening (OLD,
p. 18). Een ruilbibliotheek georganiseerd door het
participatiepunt groeit snel. Het ontmoetingscentrum
zou een geschikte plaats zijn voor een eigentijdse
bibliotheekvoorziening.
.

Gewenste situatie
De vele Doornenburgers die actief betrokken zijn bij
zorg en welzijn zijn gebaat bij een goede ondersteuning,
afstemming en samenwerking. Arbeidsvreugde van
zorgverleners en de zorg zelf kunnen daardoor verbeteren.
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HOOFDSTUK 5

Kunst, Historie,
Cultuur en Identiteit
Bouwwerken van belang
De meest in het oog springende monumenten in Doornenburg zijn Kasteel Doornenburg en Fort Pannerden.
Maar andere gebouwen en instellingen zoals bijvoorbeeld het schuttersgebouw zijn ook belangrijk voor het
leefklimaat in het dorp. Doornenburgers zijn met name
bezorgd over het behoud van de parochiekerk St. Martinus
en van het Ontmoetingscentrum.

SPEERPUNT 1

Het kerkgebouw St Martinus
moet behouden blijven door
het een andere bestemming
te geven.
(termijn 0-10 jaar)

De monumentale kerk St. Martinus is een beeldbepalend architectonisch element midden in het dorp en een
belangrijk voorbeeld van wederopbouwarchitectuur.
Tevens bevat het interieur kerkschatten van kunsthistorische betekenis.
Knelpunt in de huidige situatie
Door sterke afname van het aantal praktiserende parochianen zijn de inkomsten van waaruit de exploitatie van
het kerkgebouw en pastorie moet worden bekostigd sterk
teruggelopen. De pastorie en het verbindingsstuk met het
kerkgebouw hebben een nieuwe bestemming gekregen
in de gezondheidszorg. De huisartsen hebben zich in 2013
gevestigd in de pastorie, terwijl in het naastgelegen
gebouw in 2015 een apotheek is geopend. Ook het kerkgebouw zelf is aangepast om het voorste gedeelte van de
kerk geschikt te maken voor bijeenkomsten zoals kunstmarkten, tentoonstellingen e.d. De exploitatie van het
kerkgebouw zelf is nu evenwel niet sluitend.
Oorzaak en belang van dit knelpunt
Tegen de achtergrond van teruglopend kerkbezoek
dreigt het bisdom Utrecht nu de kerk te sluiten voor de
eredienst. Het voorbestaan van het kerkgebouw loopt

dan gevaar. Teloorgang van het kerkgebouw zou niet
alleen het dorpsgezicht in het hart aantasten, maar ook
nadelig zijn voor het dorpsleven. De parochiekerk speelt
immers een grote rol bij belangrijke gebeurtenissen in
de dorpsgemeenschap, zoals het gezamenlijk afscheid
nemen van overledenen.
Gewenste situatie
Ook al zou de kerk aan de eredienst worden onttrokken,
dan nog dient het kerkgebouw voor het dorp behouden
te blijven. Een sluitende financiële exploitatie is daarvoor een vereiste. Verontruste Doornenburgers hebben
daarom de Stichting St. Martinuskerk Doornenburg opgericht, die zich ten doel stelt de kerkelijke goederen in
Doornenburg te behouden.
Opbrengst van de klankbordbijeenkomst
In het overleg met de bovengenoemde stichting en met
parochie de Levensbron kwam naar voren dat de kosten
van onderhoud van het gebouw tienduizenden euro’s
per jaar bedragen. Om deze kosten te dekken wil men
het kerkgebouw een andere bestemming geven. De stichting is in gesprek met gegadigden die het kerkgebouw
willen exploiteren. Een bestemming als rouwcentrum acht
men in een kleine gemeenschap als Doornenburg niet
levensvatbaar.
Oplossingsgerichte acties
Om het kerkgebouw te behouden is het ondersteunen
van de Stichting St. Martinuskerk Doornenburg de meest
voor de hand liggende weg. Mogelijkheden voor herbestemming zijn verkoop of verhuur aan een particuliere
investeerder, maar ook denkbaar zijn gebruik als expositieruimte, als dorpsgehoorzaal of als een soort toeristisch
informatiecentrum voor historische monumenten en
culturele activiteiten in Doornenburg.
Ook zou het nuttig kunnen zijn om door een enquête
meer inzicht te verkrijgen in hoeverre de Doornenburgse
bevolking bereid is om een financiële bijdrage te leveren
tot de instandhouding van het kerkgebouw.

SPEERPUNT 2

Het ontmoetingscentrum
moet behouden blijven.
(termijn 0-2 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
Bewoners van Doornenburg beschouwen het ontmoetingscentrum als een basisvoorziening in het dorp,
vanwege de spilfunctie die het vervult in het gemeen27

schapsleven. Ze zijn bezorgd of deze voorziening wel
behouden kan blijven.
Oorzaken en belang van dit knelpunt
De exploitatie van het ontmoetingscentrum is afhankelijk
van gelden van de gemeente Lingewaard, die zich evenwel genoodzaakt ziet fors te bezuinigen. Dit leidt tot
onzekerheid over de haalbaarheid van de toekomstige
exploitatie van het ontmoetingscentrum. De gemeente
heeft recentelijk voorgesteld om de huurprijs voor verenigingen fors te verhogen, maar die kunnen die hoge
huurprijzen veelal niet opbrengen.

SPEERPUNT 3

De veldoven in de Roswaard
moet dringend voor verder
verval worden behoed.
(termijn 0-2 jaar)

Gewenste situatie
Vele Doornenburgers willen juist uitbreiding van de
activiteiten van het Ontmoetingscentrum en een verbetering van voorzieningen en accommodatie tegen een
betaalbare huurprijs. Wensen van Doornenburgers zijn
een goed functionerende internetverbinding, het opknappen van de “theaterzaal” en aansluiting zoeken bij
het Scandinavische concept van het “Kulturhus”.

De Roswaard is een uitgestrekte polder in het Doornenburgse buitengebied met veel natuurschoon, waarin een
grote 19e-eeuwse veldoven gelegen is (zie foto). Historici beschouwen deze oven als een uniek stuk industrieel erfgoed van de baksteenfabricage1. Daarmee vormt
dit een betekenisvol monument dat verwijst naar een
belangrijk element van de sociale identiteit van de bevolking in de Overbetuwe.

Opbrengst van de klankbordbijeenkomst
Het gemeentelijk beleid blijkt recent vrij radicaal te zijn
gewijzigd. De gemeente streeft er nu naar dat er in alle
kernen één gebouw is waar een concentratie van vele
activiteiten onder één dak kan plaatsvinden. Daar wil
de gemeente participatiepunten vestigen en daar kan
de bevolking laagdrempelig ambtenaren benaderen
voor voorlichting en vragen. Behoud van het ontmoetingscentrum in Doornenburg past zeer goed binnen dit
beleid. Geldelijke ondersteuning door de gemeente is
afhankelijk van de ontplooide activiteiten. Het bestuur
van het ontmoetingscentrum heeft plannen om de ruimtes
en voorzieningen te moderniseren.

Knelpunt in de huidige situatie
Ondanks het feit dat de veldoven al jaren de status heeft
van gemeentelijk monument is deze ernstig in verval
geraakt. Thans is het binnenste deel van de oven zelfs in
gebruik als paardenstal. De geïsoleerd gelegen locatie is
niet voor publiek toegankelijk.

Oplossingsgerichte acties
Behoud van het ontmoetingscentrum heeft de steun van
de gemeente en lijkt daardoor financieel haalbaar. Het
bestuur van het ontmoetingscentrum streeft naar verdere
uitbreiding van activiteiten vooral in de uren overdag
en roept daarom de inwoners van Doornenburg op om
met concrete suggesties en ideeën te komen.

De veldoven is niet vrij toegankelijk omdat de polder in
privébezit is en de huidige gebruikers geen bezoekers op
hun terrein willen toelaten.

1

G.B. Janssen “Stenen en brood : twee eeuwen baksteenfabricage in de

oostelijke Over-Betuwe” (1997)

Oorzaken en belang van dit knelpunt
Het verval van de veldoven is dusdanig ernstig, dat deze
totaal verloren dreigt te gaan. Oorzaak van het verval is in
de eerste plaats de ongecontroleerde wildgroei van bomen
en struiken, waarvan de wortels het metselwerk vernietigen. Mogelijk tast ook paardenurine het metselwerk aan.

Gewenste situatie
Omdat een historisch monument zo sluipenderwijs en
praktisch onopgemerkt dreigt te verdwijnen, zet de
Historische Kring Doornenburg zich in voor het behoud
van de veldoven. Nadat het verval van de veldoven
tot staan is gebracht, zou het wenselijk zijn de oven te
restaureren en open te stellen voor bezichtiging. Door
gedeeltelijke ontsluiting van de prachtige Roswaard voor
publiek zou de veldoven als educatieve en toeristische
bezienswaardigheid kunnen gaan fungeren.
Opbrengst van de klankbordbijeenkomst
De gemeente is een uitgewerkt stappenplan tot behoud
van de veldoven aan het opstellen. De voorkeur gaat
uit naar redelijk overleg met eigenaar en gebruiker van
de Roswaard en niet zozeer naar het toepassen van
bestuursdwang. Rond de oven heeft zich een speciale
flora en fauna ontwikkeld, waarmee de gemeente en
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de ingezette vrijwilligers rekening moeten houden bij
de uitvoering van een plan tot behoud van de oven.
De gemeente stelt dat de eigenaar wel een instandhoudingsplicht voor dit gemeentelijk monument heeft.

Oorzaken en belang van dit knelpunt
Te veel steen en te weinig groen veroorzaken een gebrek
aan sfeer op het plein. Dat doet afbreuk aan het landelijke karakter van het dorp.

De eigenaar, den Daas Baksteen B.V., geeft aan de huidige toestand weliswaar acceptabel te vinden, maar is
bereid medewerking te verlenen aan het behoud van de
veldoven, mits dit geen hoge kosten met zich meebrengt.

Gewenste situatie
Het plein kan een veel gevarieerder en levendiger
uitstraling krijgen door het minder strak in te richten.
Minder steen, meer groen en passend straatmeubilair en
kunstwerken op het plein zorgen voor een veel vriendelijker plein, waar het prettig vertoeven is.

Bij gemeente en eigenaar lijkt de bereidheid aanwezig
te zijn om ondanks verschillen van inzicht de veldoven
te redden.
Oplossingsgerichte acties
Herstel en openstelling van een oud kerkepad dwars door
de Roswaard zou de veldoven op fraaie wijze voor het
publiek kunnen ontsluiten. Ook zou een fietspad langs
het Pannerdensch kanaal een unieke verbinding vormen
tussen kasteel Doornenburg en Fort Pannerden en daarmee het fiets- en wandeltoerisme in Doornenburg kunnen
bevorderen. Dit laatstgenoemde plan zal waarschijnlijk op
ernstige bezwaren van de huidige bewoners stuiten.
De Historische Kring Doornenburg treedt op als trekker en
bewaker van de voortgang van het proces dat moet leiden
tot het behoud van de veldoven. De kring overlegt al
met de gemeente Lingewaard, Gelders Landschapsbeheer en met de eigenaar van de Roswaard.

SPEERPUNT 4

Herinrichting van het
dorpshart met meer groen
en beeldende kunst zal de
sfeer en het leefklimaat in het
dorp ten goede komen.
(termijn 2-5 jaar)

De dorpskern van Doornenburg wordt gevormd door het
zogeheten “kerkeiland” en het centraal gelegen plein voor
het schuttersgebouw. Terwijl op het “kerkeiland” monumentale gebouwen staan omringd door veel groen, is het
centrale plein in zijn geheel op eenvormige wijze bestraat.
Knelpunt in de huidige situatie
Ondanks pogingen tot herinrichting in het recente verleden vinden veel Doornenburgers de inrichting van het
plein voor het schuttersgebouw saai.

Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
Er is gemeentelijke steun voor de herinrichting van het
centrale dorpsplein en het verfraaien van het dorpshart
door kunstprojecten. Wel stelt de gemeente de voorwaarde dat de projecten onderdeel uitmaken van een
totaalplan en dat de kunstwerken een permanent
karakter hebben. Inwoners kunnen concreet uitgewerkte
plannen indienen bij de gemeente.
Oplossingsgerichte acties
Concrete voorstellen zijn het aanbrengen van groenstroken en van beplanting en het toepassen van zitbanken
en klassieke lantarenpalen op het plein. In de zomer is het
plein een geschikte plek voor een terras.
Plannen van Marjo Wiltingh
Marjo Wiltingh, een Doornenburgse kunstenares, wil
op het plein het eigen karakter van Doornenburg tot
uitdrukking brengen met beeldende kunst. In een door
haar voorgesteld project maken vele Doornenburgers
kleine wassen beeldjes, die dan bijeengebracht worden
in één gezamenlijke compositie. In brons gegoten en
geplaatst op het centrale plein symboliseert dit kunstwerk
de gemeenschapszin, die in Doornenburg zo belangrijk is.
In de dorpswerkgroep heeft zij ook andere kunstprojecten
voorgesteld om het dorpshart te verlevendigen:
1. Op het grasveld langs de kerk kunnen lange tafels
en banken met begroeiing worden aangebracht voor
het organiseren van gezamenlijke maaltijden in de
open lucht.
2. In de huidige inrichting van het dorpshart rond de
Pannerdenseweg overheersen rechte lijnen en een
open straatbeeld. Om een wat meer omsloten dorpskern te creëren, die meer in overeenstemming is met
het kronkelige landschap van de rivieren, zouden
rondom de Pannerdenseweg heggen geplaatst kunnen
worden.

Tenslotte nog….
Er zijn al langer bestaande plannen om in de tuin bij de
oude pastorie, die thans in gebruik is als huisartsenpraktijk,
een beeldentuin te scheppen. Dit zou een heilzame plaats
kunnen zijn voor bezinning en reflectie, midden in het dorp.
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HOOFDSTUK 6

Wonen
Wonen in Doornenburg door de jaren heen
Eeuwenlang bestond Doornenburg uit een kasteel, een
kerk en een klein aantal verspreide woningen en boerderijen. Na de tweede wereldoorlog is de huidige kern
tussen de oude dorpswegen geleidelijk volgebouwd.
De eerste bebouwing vond plaats tussen de Rijnstraat,
de Duisterestraat en de Kerkstraat. Vervolgens bouwde men aan de Slangenburgstraat en ten oosten van de
Kerkstraat. In de jaren ‘80 werd woningbouw gerealiseerd in de wijk “de Kamp”, waarna eind jaren ’90 de
wijk “de Blauwe Hoek” aan de zuidoostzijde van Doornenburg de laatste uitbreiding van het woningbestand
vormde. Deze wijk bestaat uit vrije sector woningen,
sociale woningbouw en seniorenwoningen.
Sinds dit laatstgenoemde nieuwbouw project zijn er
in Doornenburg maar enkele woningen gebouwd, op
particulier initiatief. Ook in andere kleine kernen van
Lingewaard zijn sindsdien aanzienlijk minder huizen gebouwd. Daarentegen is er in de periode 2004 - 2014
veel nieuwbouw ontwikkeld in Huissen (1630 woningen,
dat is een derde deel van het totaal aantal nieuwbouwwoningen in Lingewaard), en in mindere mate in Bemmel.

1

(bron www.lingewaard.nl.)

Sinds de laatste grote uitbreiding in Doornenburg zijn
door de gemeente Lingewaard weliswaar onderzoeken
gedaan naar de woningbehoefte in Doornenburg - die
was er zeker - en zijn er plannen gemaakt, maar geen
van deze plannen heeft geleid tot woningbouw.
Bevolkingsopbouw
Omdat voor het doelmatig plannen van woningbouw
bevolkingsstatistieken van groot belang zijn volgen hier
enkele cijfers over Doornenburg1:
Aantal inwoners van Doornenburg per jaar
Jaar
Inwoners
1

2012
2729

2013
2716

2014
2715

2015
2719

2016
2728

(bron www.lingewaard.nl.)

De leeftijdsverdeling van de bevolking in Doornenburg
is als volgt:
Categorie
Inwoner aantallen
0-4 jaar
63
4-12 jaar
204
12-18 jaar
256
18-25 jaar
200
25-35 jaar
201
35-50 jaar
536
50-65 jaar
714
65-75 jaar
343
75 jaar en ouder
211
Totaal
2728

Percentage
2,31%
7,48%
9,38%
7,33%
7,37%
19,65%
26,17%
12,57%
7,73%
100%
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Uit deze demografische gegevens blijkt dat het inwonersaantal in Doornenburg weliswaar stabiel blijft, maar dat
er sprake is van een relatief meer ouderen en dito minder
jongeren. Als deze tendens tot vergrijzing doorzet bestaat
het risico dat dit in de toekomst zal leiden tot aantasting
van de leefbaarheid in het dorp, onder meer doordat
voorzieningen dan dreigen te worden opgeheven.

SPEERPUNT 1

Het beschikbaar komen in
Doornenburg van voldoende
betaalbare woningen
voor starters heeft de
hoogste prioriteit.
(termijn 0-5 jaar)

&
SPEERPUNT 2

Woonvoorzieningen
voor senioren moeten in
Doornenburg op veel ruimere
schaal beschikbaar komen.
(termijn 0-5 jaar)
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Knelpunten in de huidige situatie
Er is onvoldoende aanbod van woningen voor zowel
voor starters als voor senioren, zoals blijkt uit de onderstaande gegevens:
In de koopsector stonden per 4 april 2016
op www.funda.nl 46 woningen te koop:
Aantal Prijsklasse (€)
4
< 175.000
			
			
			
			
12
175.000 - 250.000
13
250.000 - 300.000
			
			
17
> 300.000

Opmerking
1 bouwkavel, 2 mogelijke
starterswoningen (moet
geïnvesteerd worden en
dan zijn ze toch te duur),
1 oude boerderij
1 appartement (mogelijkheid voor senioren),
3 bouwkavels

In de huursector is er bij wooncorporatie Waardwonen
op 4 april 2016 maar één appartement beschikbaar.
Starters
De markt voor koopwoningen in Doornenburg biedt
voor starters nauwelijks mogelijkheden. Zij zoeken veelal
grondgebonden gezinswoningen tot maximaal 172.000
euro vrij op naam. In deze goedkopere prijsklasse zijn er
echter nauwelijks bestaande gezinswoningen beschikbaar; de wel beschikbare koopwoningen zijn veelal te
duur. De enkele woningen die beschikbaar komen zijn
vaak voormalige huurwoningen die gerenoveerd moeten
worden. Ook het aanbod aan huurwoningen in het goedkopere segment is minimaal.
Senioren
In Doornenburg zijn momenteel nagenoeg geen seniorenwoningen beschikbaar, terwijl er veel senioren zijn
die binnen Doornenburg willen doorstromen naar een
woonvoorziening op maat, zoals een seniorenwoning,
aanleunwoning of woonunit bij de kinderen.

Belang en oorzaak van deze knelpunten.
Door het uitblijven van nieuwbouwprojecten hebben
jongeren en senioren in Doornenburg niet de kans om
betaalbare (nieuwe) woningen te kopen of te huren.
Zij zien zich daarom genoodzaakt elders te gaan wonen.
Datzelfde geldt voor senioren die voor mantelzorg
afhankelijk zijn van familie en relatienetwerken in Doornenburg en worden geconfronteerd met lange wachtlijsten voor seniorenwoningen.
De belangrijkste oorzaken van de leemte op de woningmarkt voor starters en senioren zijn:
• beleidsmakers stellen geen bouwlocaties ter beschikking en leggen tot voor kort geen prioriteit bij het
bouwen in Doornenburg;
• er zijn vrijwel geen initiatiefnemers met concrete
plannen voor de bouw van nieuwe woningen;
• seniorenwoningen worden ook verhuurd en verkocht
aan andere doelgroepen;
• senioren gaan veelal pas na de verkoop van de eigen
woning de woningmarkt op. Omdat zij vaak grote
huizen op grote kavels bezitten, waar weinig markt
voor is, ondervinden zij vaak problemen om hun eigen
woning te verkopen. (24 vrijstaande woningen verkocht in Doornenburg in de periode 2013-2016). Dit
maakt het moeilijker de reële behoefte aan seniorenwoningen in te schatten.
Gewenste situatie.
Voor de toekomst van de leefbaarheid in Doornenburg is
het van essentieel belang dat jongeren toegang krijgen
tot de lokale woningmarkt. Een voldoend aantal jongere
inwoners in het dorp zorgt ervoor dat voorzieningen, zoals
de basisschool, winkels, zorgvoorzieningen en verenigingen, in stand blijven.
Ook in de gesprekken binnen de dorpswerkgroep en
met B&W van de gemeente Lingewaard zijn als belangrijke zorgpunten naar voren gekomen de vergrijzing
en de op termijn mogelijke daling van de bevolkingsomvang van Doornenburg. Voor het handhaven en op
niveau houden van de voorzieningen in Doornenburg
is het van groot belang dat er voor de verschillende
bewonersgroepen en dan met name voor ouderen en
jongeren aantrekkelijke en betaalbare woningen beschikbaar zijn. Betaalbare en aantrekkelijke woningen voor de
verschillende doelgroepen vormen een belangrijke randvoorwaarde om het inwoneraantal in Doornenburg op
niveau te houden, maar dat is niet voldoende. Er is er
meer voor nodig. Als voorbeeld kan genoemd worden:
het bevorderen van werkgelegenheid in het dorp door
een goed ondernemersklimaat, dat tot stand kan komen
door samenwerking tussen ondernemers met name in
de sectoren toerisme en zorg. In beide sectoren heeft
Doornenburg iets unieks te bieden en liggen er kansen
2

Stichting Ouderenwerk Doornenburg, Onderzoek Leefbaarheid
Doornenburg (2015)

voor verdere ontwikkeling. Ook kan het voor jongeren
- en ouderen - aantrekkelijk zijn in Doornenburg te wonen
vanwege de bijzondere ligging te midden van prachtige
natuur in combinatie met werk op relatief korte afstand
(Arnhem, Nijmegen). Belangrijke redenen om zich te
vestigen kunnen ook zijn een actief verenigingsleven en
de grote sociale cohesie met hechte familiebanden.
Het vraagt nader onderzoek of dit het antwoord is op de
hierboven genoemde zorgpunten en derhalve de spiraal
vergrijzing, mogelijke dalende bevolkingsomvang en
verdwijnen van voorzieningen kan helpen doorbreken.
Het bouwplan Homoethof is een lokaal woningbouwinitiatief met als doel het realiseren van starterswoningen.
Starters haakten echter af, omdat het plan te vrij was en
te grote financiële risico’s met zich mee bracht. Starters
geven de voorkeur aan kant en klare plannen met modelwoningen en een vaste prijs.
Tenslotte, ouderen geven duidelijk aan in Doornenburg
te willen blijven wonen. Bij verhuizen geeft men de
voorkeur aan een seniorenwoning in Doornenburg
(OLD p.7).2 Ouderen vinden het belangrijk dat jongeren
in Doornenburg kunnen blijven wonen. (OLD p.21).
Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
Vertegenwoordigers van de gemeente Lingewaard
brachten de volgende punten naar voren:
• Het college van B&W van gemeente Lingewaard
geeft thans prioriteit aan bouwen in de kleine kernen
van Lingewaard.
• De provincie Gelderland is leidend in het woningbouwbeleid. De wettelijke toetsingscriteria die de
provincie hanteert voor bouwplannen worden aangeduid als de “ladder van duurzaamheid”.
o Eerst aantonen dat er behoefte aan woningbouw
		 is en dit regionaal afstemmen.
o Deze behoefte opvangen met inbreidingslocaties.
o Mocht dit niet lukken, dan zijn uitbreidingslocaties
		bespreekbaar.
Omdat de provincie Gelderland in principe alleen inbreiding binnen bestaande bebouwing wel en uitbreiding
nagenoeg niet toestaat, heeft alleen een goed doordacht plan kans van slagen. In Doornenburg bestaan
vrijwel geen mogelijkheden voor inbreiding en is men
voor de bouw van nieuwe woningen aangewezen op
uitbreidingsprojecten. De verantwoordelijk wethouder
van Lingewaard zegt toe dat hij zal proberen toestemming van de provincie te verkrijgen voor nieuwbouw in
Doornenburg.
Conclusie
Om Doornenburg aantrekkelijk te maken en te houden
als vestigingsplaats voor jongeren is de beschikbaarheid
van starterswoningen een belangrijke randvoorwaarde.
Tevens zijn seniorenwoningen in Doornenburg nodig
om de steeds grotere groep ouderen zo te huisvesten,
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dat hun mantelzorgnetwerk in stand blijft. De gemeente
Lingewaard wil in Doornenburg nieuwbouw ontwikkelen,
maar wordt daarin gestuit door provinciaal beleid.
Oplossingsgerichte acties
De dorpswerkgroep wonen heeft in juni 2016 op de
gemeentelijke inspraakavond over de nota ‘Wonen
2016-2020 gemeente Lingewaard’ aangegeven het
oneens te zijn met de in deze nota opgenomen raming
van de woningbehoefte voor de kern Doornenburg.3
De werkgroep heeft naar voren gebracht dat er geen
behoefte is aan 55 woningen in het duurdere segment,
zoals gesteld in deze nota, maar dat in Doornenburg
juist veel behoefte bestaat aan starters- en seniorenwoningen. Daarnaast heeft de werkgroep duidelijk
aangegeven, dat er in Doornenburg ook een uitbreidingslocatie vrijgegeven moet worden. Deze inspraak
heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad bijna unaniem
een motie heeft aangenomen waarin het college wordt
opgeroepen om met de provincie in gesprek te gaan.
De provincie wordt dringend om toestemming gevraagd
om grotere woningbouwprojecten op uitbreidingslocaties
in Doornenburg te mogen bouwen. Tevens zal de wethouder de provincie mededelen dat er in Doornenburg
op korte termijn behoefte is aan betaalbare starters- en
seniorenwoningen.
Doornenburg Oost blijft de meest geschikte uitbreidingslocatie. In het rapport “Dorpsvisie Doornenburg”
uit 2005 wordt deze locatie ook als zodanig aangewezen.
Dit blijft actueel, omdat er sindsdien niets gewijzigd is.
De dorpswerkgroep pleit daarom voor het volgende actieprogramma:
• actief in contact treden met de doelgroep van starters
en senioren om mogelijkheden en wensen in kaart te
brengen en zo de precieze woonbehoefte vast te
stellen: woonvoorkeuren, budgetten, motieven om
in Doornenburg te wonen, enz. Daarbij kan uiteraard
gebruik worden gemaakt van eerder onderzoek;
• Doornenburg op de kaart zetten als aantrekkelijke
woonkern vanuit de thema’s toerisme, zorg, wonen/
werk en voorzieningen;
• overleggen met alle betrokken partijen, zoals gemeente, woningcoöperaties en grondeigenaren, om
concrete plannen te maken voor uitbreidingslocaties
en nieuwbouw.
Daarbij gaat de dorpswerkgroep ervan uit dat:
o de gemeente Lingewaard bouwplannen en herontwikkeling van locaties ondersteunt en bevordert;
o de gemeente Lingewaard het project Pannerdense		weg Oost vaststelt als uitbreidingslocatie.

3

Nota wonen 2016-2020 gemeente Lingewaard p.36
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SPEERPUNT 3

Doornenburgers willen dat
de gemeente flexibel omgaat
met bestemmingsplannen.
(termijn 2-5 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
Bestemmingsplannen zijn bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit te bewaken en ongewenste ontwikkelingen daarin
tegen te gaan. Doornenburgers ervaren vaak dat de
gemeente aanvragen voor verbouwingen afkeurt, omdat
bestemmingsplannen daartoe geen ruimte bieden.
Oorzaken en belang van dit knelpunt
Bestemmingsplannen bevatten regels, die niet altijd
goed te begrijpen zijn voor burgers en onvoldoende aansluiten bij veranderende situaties. Vooral in de woningbouw worden strakke regels als knellend ervaren, met
als gevolg het ontstaan van onvrede, financiële schade
en een ongunstig vestigingsklimaat voor bedrijven.
Gewenste situatie
Inwoners en bedrijven in Doornenburg willen gemakkelijker kunnen bouwen en verbouwen. Het gaat hier
vooral om het plaatsen van bijgebouwen, het splitsen
van huizen om de verkoopbaarheid te bevorderen, het
aanpassen van een woning om ouderen in huis te kunnen
nemen of om het vestigen van bedrijven.
Flexibiliteit in bestemmingsplannen vraagt meer om
kaders dan om regels. Binnen de gestelde kaders moet
het dan ook voor de burgers duidelijk zijn wat in deze
toegestaan is en wat niet.

Uitkomst van het klankbordoverleg
De gemeente Lingewaard geeft aan dat er al flexibiliteit
is ingebouwd in het bestaande bestemmingsplan. De
bestemmingsplannen binnen de gemeente Lingewaard
zijn de afgelopen jaren herzien en vereenvoudigd. Het
probleem bij splitsing van woningen is dat er administratief meer woningen ontstaan, waardoor de bouwcapaciteit vermindert.
De gemeente Lingewaard heeft ook de beschikking over
een aantal eigen mantelzorgunits, die geplaatst kunnen
worden bij mensen thuis.
Conclusie
Inwoners en bedrijven in Doornenburg willen een flexibeler omgang met bestemmingsplannen, die beter aansluiten op maatschappelijke veranderingen. De gemeente
geeft aan hier al mee doende te zijn, maar stuit vaak op
strak toegepaste provinciale beleidsregels.
Oplossingsgerichte acties
Bij Doornenburgers bestaat behoefte aan één of meerdere
bijeenkomsten, waar medewerkers van de gemeente de
nieuwe vereenvoudigde en flexibele bestemmingsplannen
toe komen lichten aan de Doornenburgers.
Omdat vele Doornenburgers niet goed op de hoogte
zijn van de mogelijkheid van plaatsing van een mantelzorgunit, gaan medewerkers van de gemeente deze voorziening toelichten tijdens één of meerdere voorlichtingsbijeenkomsten.

SPEERPUNT 4

Het is noodzakelijk om op
korte termijn een snelle
internetverbinding in het
buitengebied van Doornenburg
te realiseren.
(termijn 0-2 jaar)

Knelpunten in de huidige situatie
Medio 2014 is in de dorpskern glasvezel aangelegd ten
behoeve van een snelle internetverbinding. Deze breedband verbinding is niet beschikbaar gemaakt voor het
buitengebied.

zijn op 38 adressen bedrijven en op 18 adressen agrariërs
gevestigd. De provincie Gelderland wil dat in 2019 het
hele buitengebied van Gelderland van een breedband
verbinding is voorzien. De regels voor staatssteun en
marktwerking beperken de mogelijkheden voor de overheid om zelf breedband aan te leggen of te financieren.
Oorzaak en belang van dit knelpunt
De overheid heeft het aanleggen van het glasvezelnetwerk overgelaten aan de markt. De glasvezelaanbieder
heeft uit kostenoverwegingen er niet voor gekozen om
het buitengebied te voorzien van glasvezel.
Bedrijven, organisaties, maar ook scholieren en studenten
hebben echter veel hinder van de trage internetverbindingen in het buitengebied. Voor bedrijven in het buitengebied is een goede verbinding een basisvoorwaarde om
in de markt te kunnen concurreren. Bovendien wordt
internet -ook door de overheid- steeds intensiever gebruikt voor de ontwikkeling van steeds meer nieuwe
diensten, die een oplossing bieden voor maatschappelijke
vraagstukken. Hierbij kan men denken aan online diensten
voor onderwijs (digitaal onderwijs) en zorg (patiëntbegeleiding op afstand), maar ook aan de vermindering
van de files op de wegen door de mogelijkheden van
online thuiswerken. Concluderend is snel internet te
beschouwen als een basisvoorziening. De beschikbaarheid
ervan is medebepalend voor de aantrekkelijkheid van
het buitengebied als plaats voor vestiging van particulieren en bedrijven.
Gewenste maatregelen
De gemeente Lingewaard moet actief participeren in
het doen aanleggen van glasvezel verbindingen in het
buitengebied, zodat op de kortst mogelijke termijn de
bewoners van het buitengebied van Doornenburg voorzien zijn van betaalbaar breedband internet.
Uitkomst van het klankbordoverleg
De gemeente Lingewaard is in gesprek met een aantal
partijen om glasvezel voor het buitengebied mogelijk te
maken. Onlangs heeft zich een partij gemeld die glasvezel voor het buitengebied aanbiedt. Bij deelname van
een ruime meerderheid van de woningen bedragen de
kosten 400-500 euro per aansluiting met een maandelijkse opslag van 10 euro op de abonnementskosten.
Conclusie
Doornenburgers hebben dringend behoefte aan snel
internet in het buitengebied.
Oplossingsgerichte actie
Een te vormen werkgroep wonen zal het proces van
besluitvorming en realisatie van het glasvezelnetwerk in
het buitengebied bewaken en waar nodig bijsturen.

Het buitengebied in Doornenburg telt 275 adressen die
nu verstoken zijn van snel breedbandinternet. Daarvan
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HOOFDSTUK 7

Gewenste situatie
Vanwege het grote belang van de school voor het leefklimaat in het dorp moet de basisschool gehandhaafd blijven.

Onderwijs en Opvang

Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
Behoud van de basisschool in Doornenburg is ook nadrukkelijk het streven van “Stichting de Linge”, de overkoepelde stichting waartoe de school behoort. Deze stichting
is voornemens om in alle kleine kernen (zoals Doornenburg, Angeren en Haalderen) een school te behouden.
Zij stellen met nadruk dat, zolang de kwaliteit van het
onderwijs niet te lijden heeft onder een laag aantal leerlingen, het beleid van de stichting zal zijn om de school
in Doornenburg open te houden. Zelfs als de ondergrens
van 130 leerlingen bereikt wordt, kan op basis van het
gemiddeld aantal leerlingen binnen bovengenoemde
stichting de basisschool in Doornenburg open blijven.

De Doornick en Gijsje
In Doornenburg is er sinds 2014 maar één school:
basisschool “de Doornick”. De kinderen van de meeste
gezinnen uit Doornenburg zitten op deze school; enkele
kinderen bezoeken een basisschool in Gendt of een
school voor speciaal onderwijs buiten het dorp. Er is een
peuterspeelzaal genaamd “Gijsje”.

SPEERPUNT 1

Doornenburgers willen dat er
in hun dorp een basisschool
blijft. Zij vinden een school
in hun dorp essentieel voor

Conclusie
Zowel inwoners van Doornenburg als de Stichting de Linge
zijn het erover eens dat de basisschool in Doornenburg
behouden moet blijven. Een belangrijk aandachtspunt in
deze is de betekenis van de school voor het vestigingsklimaat in het dorp voor jonge gezinnen.
Oplossingsgerichte acties
Voorlopig lijkt het behoud van basisschool “de Doornick”
bij Stichting de Linge in veilige handen.

de leefbaarheid.
(termijn 0-10 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
Al jaren daalt het aantal leerlingen van de Doornick. In
de Startnotitie Demografische Ontwikkelingen Lingewaard wordt vermeld dat in 2016 151 leerlingen de
school bezoeken. In 2025 zal naar verwachting het
dieptepunt worden bereikt met 138 leerlingen om
vervolgens te stijgen naar ongeveer 142 leerlingen in
2030. Deze getallen liggen net boven de leerlingenaantallen die de gemeente hanteert als opheffingsnorm.
Oorzaak en belang van dit knelpunt
Het dalend aantal leerlingen heeft te maken met een
al jaren gestaag dalend geboortecijfer. Dit verschijnsel
beperkt zich overigens niet tot Doornenburg, maar treedt
ook op in de andere kleine kernen van Lingewaard en
zelfs in de kern Bemmel. Opheffing van de basisschool
zou de vestiging van jonge gezinnen in het dorp nog
veel moeilijker maken en bovendien het leefklimaat in
het dorp in ernstige mate aantasten. Hierdoor zouden
op hun beurt ook andere voorzieningen dreigen te
verdwijnen. De beruchte vicieuze cirkel van de kleine
kernen zou dan ook voor Doornenburg gesloten zijn.

SPEERPUNT 2

Ouders willen in Doornenburg
een zogeheten “brede school”,
waarbij goede kinderopvang
binnen de school
geïntegreerd is.
(termijn 2-5 jaar)

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een voorziening
voor kinderen van 0 tot 12 jaar, die de gehele dag open is
en een breed pakket van onderwijs en opvang aanbiedt.
Belangrijk kenmerk is dat hier wordt samengewerkt
door één team met een gedeelde visie op onderwijs en
opvang. Meerdere faciliteiten gericht op kinderen van
0-12 jaar zijn hier onder één dak gehuisvest.
Om een begin te maken met het realiseren van een IKC in
Doornenburg biedt Stichting de Linge in Doornenburg per
begin van het schooljaar 2016-2017 ruime faciliteiten voor
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buitenschoolse kinderopvang (BSO) vóór en na schooltijden. Tevens is peuterspeelzaal “Gijsje” per dezelfde
datum in het gebouw van de Doornick gehuisvest. Daarmee streeft de school naar eenduidigheid en continuïteit
van het pedagogisch klimaat gedurende de hele dag.
Knelpunten in huidige situatie
Aanbieders van op kinderen gerichte zorg zijn verspreid
over verschillende plekken in het dorp. Zij werken ieder
apart van elkaar zonder onderlinge afstemming. Ze ondervinden vaak problemen om een geschikte en betaalbare
locatie te vinden, waardoor deze voorzieningen die zorg
dichtbij huis bieden dreigen te verdwijnen.
Oorzaken en belang van deze knelpunten
De versnippering in de voorzieningen voor kinderen in de
leeftijdsgroep tussen 0-12 jaar is historisch zo gegroeid.
Door ze nu onder één dak te brengen wordt de onderlinge
samenwerking en afstemming tussen de verschillende
instanties en disciplines bevorderd. Het bieden van een
goede accommodatie voor een redelijke prijs vergroot
de levensvatbaarheid van deze voorzieningen.
Gewenste situatie
De opzet is dat de Doornick gaat functioneren als Integraal Kind Centrum (IKC), waarbij de faciliteiten voor
onderwijs, opvang en (para-)medische zorgverleners allen
onder één dak gehuisvest zijn.
Binnen de school is dan plaats voor:
• opvangmogelijkheden,
• een peuterspeelzaal,
• de schoolbibliotheek,
• praktijk voor logopedie,
• praktijk voor kinderfysiotherapie,
• het consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters,
• sportverenigingen in de gymzaal.
Uitkomsten van de klankbordbijeenkomst
De directeur van de Doornick ziet graag dat de school
een belangrijke spil vormt binnen de dorpsgemeenschap
van Doornenburg. Hij staat volledig achter het idee
om de Doornick om te vormen tot een Integraal Kind
Centrum (IKC). Hierbij zijn alle zorg, onderwijs en opvang gericht op kinderen van 0-12 jaar welkom om een
plekje te krijgen binnen de school.
Praktijken gericht op zorg voor kinderen zoals logopedie
en het consultatiebureau voor kleuters en zuigelingen
kunnen hier tegen gereduceerd tarief ruimtes huren om
zo kinderen onder schooltijd te begeleiden. Zorg komt
zo dichtbij huis met een minimum aan tijdverlies.
De schoolbibliotheek drijft op vrijwilligers, zoals ouders en
grootouders die onder schooltijd aanwezig zijn. De school
wil wel mogelijkheden bekijken om ook een bibliotheek
voor volwassenen te huisvesten, mits er deskundig personeel van elders deze voorziening gaat beheren.
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Conclusie
Er is draagvlak bij inwoners en bij de school om de Doornick te laten uitgroeien tot een Integraal Kind Centrum,
waar de kinderopvang integraal deel van uitmaakt.
Oplossingsgerichte acties
De dorpscontactpersonen hebben regelmatig contact
met de school om de vorming van een IKC in Doornenburg
te helpen bevorderen.
In de nabije toekomst is het streven van de Doornick
om ook de 0-2 jarigen op te kunnen vangen, als dit plan
tenminste financieel haalbaar is. Het aantal 0-2 jarigen in
Doornenburg is immers beperkt. De schatting is dat het
dit project pas over minimaal 2 jaar kan starten.
De huisvesting van het consultatiebureau is onderwerp
van overleg tussen vertegenwoordigers van de stichting
MGZ, de dorpscontactpersonen en de schooldirectie.

SPEERPUNT 3

Inwoners van Doornenburg
willen dat de school het
zogeheten continurooster
gaat invoeren.
(termijn 0-2 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
Momenteel is in het lesrooster een uur pauze ingepland
tussen de middag. Veel ouders ervaren dat als onpraktisch.
In een zogeheten continurooster gaan kinderen een
aaneengesloten periode per dag naar school.
De Doornick heeft in 2015 een enquête onder de ouders
van de leerlingen gehouden om hun mening over de
invoering van een continurooster te peilen. 57% van de
ouders was voor de invoering van een continurooster.
Oorzaak en belang van dit knelpunt
Het belangrijkste argument voor de invoering van het
continurooster is dat het praktischer is. Het onderwijsteam van de Doornick is na ampele overweging tot de
conclusie gekomen dat met de huidige samenstelling van
het schoolteam met weinig teamleden en een kleine school
de invoering van een continurooster niet haalbaar is.
Gewenste situatie
Kinderen verblijven een aaneengesloten periode op
school en komen dan niet tussen de middag naar huis.

Uitkomsten van de klankbordbijeenkomst
Naar aanleiding van de gebleken voorkeur van veel
ouders voor het continurooster heeft het team van De
Doornick besloten om tussenschoolse opvang (TSO)
tot een speerpunt te maken voor 2016.
Conclusie
De wens om een continurooster in te voeren vraagt om
een creatieve oplossing.
Oplossingsgerichte acties
Het schoolteam heeft de aanpak van de tussenschoolse
opvang plan “TSO 2.0” gedoopt. Het plan voorziet in
het creëren van een doorgaande lijn van pedagogisch en
didactisch handelen, waarbij onderwijs en opvang een geïntegreerd geheel vormen. De school is het afgelopen half
jaar aan de slag gegaan met het schrijven van een “protocol tussentijdse school opvang”. Daardoor is het voor alle
betrokkenen duidelijk wat ze van elkaar mogen verwachten en hoe de opvang gestalte moet krijgen. Deze vorm
van opvang zal per 2016-2017 ingevoerd gaan worden.
De school biedt de TSO aan in eigen beheer. Het team
streeft er nog niet naar om Stichting “De Linge” ook
de verantwoordelijkheid te geven over de TSO, omdat
daardoor de kosten voor de ouders te hoog worden.

SPEERPUNT 4

Het is wenselijk dat ouderen
meer betrokken raken bij het
onderwijs op de Doornick.
(termijn 0-2 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
Ouderen zijn nog weinig betrokken bij de basisschool.
Om meer van contacten tussen jong en oud te kunnen
profiteren zijn initiatieven nodig van school en vanuit het
verenigingsleven. Tot op heden zijn nog lang niet alle
mogelijkheden van deze vruchtbare wisselwerking benut.
Belang en oorzaak van dit knelpunt
Schoolleerlingen kunnen veel leren van de kennis en
ervaring van ouderen, terwijl deze jongeren op hun
beurt ouderen kunnen stimuleren en inspireren.
Gewenste situatie
Door ouderen en jongeren met elkaar in contact te
brengen kan een win-win situatie ontstaan waarbij
jongeren en ouderen elkaar regelmatig binnen maar
ook buiten school ontmoeten.

Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
Het schoolteam is voorstander van een actievere aanwezigheid van ouderen op school. Er zijn al succesvolle
lopende projecten, zoals het moestuinproject en de gastlessen van de Historische Kring.
Conclusie
Er is eensgezindheid om ouderen meer in de school te
laten participeren.
Oplossingsgerichte acties
Het schoolteam van de Doornick heeft de volgende
actiepunten :
• ouderen uitnodigen om gastlessen te geven;
• ouderen uitnodigen om op school bepaalde taken uit
te voeren (voorlezen, bieb-opa/oma, vertellen
enzovoorts;
• ouderen uitnodigen te helpen bij het onderhoud;
• het doorzetten en stimuleren van het moestuinproject met de dorpscontactpersonen;
• kinderen op bezoek laten gaan bij ouderen (voor
lezen, vertellen een praatje maken, interviewen
enzovoorts.
De dorpscontactpersonen kunnen een bemiddelende rol
spelen tussen dorp en school en zullen het initiatief nemen
voor nieuwe samenwerkingsprojecten van oud en jong.
Met name de nabijheid van zorgvoorziening “Merlijn” biedt
ruime mogelijkheden voor contacten tussen jong en oud.
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HOOFDSTUK 8

Toerisme en Recreatie
Toerisme als ontwikkelingskans voor Doornenburg
Doornenburg is gesitueerd in een prachtig rivierenlandschap, dat gekenmerkt wordt door rust, ruimte, natuur,
vergezichten en cultuurhistorische monumenten. Deze
kernkwaliteiten gecombineerd met de gunstige ligging
tussen Arnhem en Nijmegen vormen voor de gemeente
Lingewaard de basis van de ontwikkelingsrichting inzake
toerisme en recreatie. De nadruk ligt daarbij op kleinschalige ontwikkelingen en route-gebonden recreatie.
In deze plannen is een belangrijke plaats ingeruimd voor
de verdere toeristische ontwikkeling van Kasteel Doornenburg en Fort Pannerden. Deze twee monumenten
zijn unieke parels in een streek met grote toeristische
mogelijkheden. Gemeente en ondernemers zullen dit
erfgoed optimaal moeten inzetten voor de ontwikkeling
van het toerisme.
Toeristische ontwikkeling is gebaat bij de presentatie
van een samenhangend beeld van landschap en cultuurhistorie. De volgende drie verhaallijnen kunnen dienen
om thema’s en monumenten met elkaar te verbinden:
• de strijd tegen het water;
• oorlog en defensie;
• de mens in het landschap.
Door middel van deze verhaallijnen ontstaat samenhang
tussen de twee grote erfgoedinstellingen en de overige
aanbieders en ondernemers in het toerisme.
Toeristische instanties in de regio Arnhem-Nijmegen
streven er actief naar het gebied beter op de kaart te
zetten. Zo is er een publiciteitscampagne onder het
motto “Gelderland levert je mooie streken ........”. De
toeristische infrastructuur wordt verbeterd door het aantal
zogeheten “Toeristische Opstap Punten” (TOP) te
vergroten. Via een TOP kan men het gebied met de fiets
of wandelend ontdekken.
Er is een groeiende markt voor stilte, eenvoud, ruimte en
ontspanning. Steeds meer mensen bezoeken deze streek
om te recreëren, de natuur te beleven en historische
monumenten te bezoeken. Dit betreft niet alleen Nederlanders, maar in toenemende mate ook Duitsers. Om als
dorp Doornenburg optimaal gebruik te maken van deze
ontwikkelingen in de toeristische markt is het niet alleen
noodzakelijk dat bestaande recreatieve voorzieningen
goed onderhouden worden, maar ook dat toeristische
faciliteiten op een weloverwogen wijze worden uitgebreid. Concreet kan men denken aan een hotel, groepsverblijfsaccommodaties, B&B’s en eetgelegenheden.

Burgerinitiatieven van bewoners en ondernemers zijn in
deze onmisbaar. Een open houding van zowel overheid,
toeristische instanties als burgers is nodig om samen als
partners te kunnen optrekken in de ontwikkeling van het
toerisme. Dit zal ten goede komen aan de economische
ontwikkeling van het dorp en haar bewoners. Hier liggen
dus kansen voor Doornenburg!

SPEERPUNT 1

Groenvoorzieningen
en wandelpaden moeten beter
onderhouden en waar nodig
verbeterd worden.
(termijn 0-2 jaar)

Knelpunten in de huidige situatie
Doornenburg heeft fraaie wandelpaden in het buitengebied en rond het kasteel met in het dorp zelf veel openbaar groen. Het onderhoud van deze groenvoorzieningen
en wandelpaden door provincie, gemeente Lingewaard,
aanwonenden en eigenaars laat echter vaak te wensen
over. Behalve de knotploeg die in de Roswaard en langs
de Linge knotwilgen onderhoudt, zijn er geen andere
vrijwilligers actief in het groenonderhoud.
Oorzaken en belang van dit knelpunt.
De gemeente heeft haar beleid met betrekking tot de
groenvoorziening aangepast: er is minder onderhoud
en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is
beperkt. Achterstallig onderhoud van openbaar groen
en wandelpaden heeft niet alleen een nadelig effect op
de leefbaarheid in het dorp maar schaadt ook de uitstraling van het dorp en daarmee het toerisme.
Verwaarloosd groen laat op de bezoeker een slordige
en rommelige indruk achter. In het themahoofdstuk over
verkeer is al gewezen op het nadelig effect van achterstallig onderhoud van groenvoorzieningen op de verkeersveiligheid.
Gewenste situatie
Goed onderhouden groenvoorzieningen en wandelpaden
zijn een sieraad voor het dorp. Een voorbeeld vormen
bloembakken aan de lantaarnpalen, die het dorp opfleuren; een goed initiatief van Platform Doornenburg!
Uitkomsten van de klankbordbijeenkomst
De gemeente staat open voor initiatieven en concrete
plannen van de bewoners. Dit geldt ook voor de planning
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van groenonderhoud waarin ook lange termijnvisies zijn
verwerkt, zoals het planten van nieuwe bomen om op
termijn de bestaande bomen te vervangen.
Conclusie
Goed onderhoud en verbetering van openbaar groen en
wandelpaden is van belang niet alleen voor de toeristische uitstraling van het dorp maar ook voor de leefbaarheid en voor de verkeersveiligheid. Samenwerking van
gemeente en burgers is in deze belangrijk.
Oplossingsgerichte acties
Naast overleg met de gemeente over uitbreiding van het
groenonderhoud, lijkt hier ruimte voor burgerinitiatief om
de door overheidsbeleid ontstane leemte in het onderhoud op te vullen. In dit verband kan men denken aan
het uitbesteden van groenonderhoud aan een burgerplatform met het ter beschikking stellen van een dorpsbudget. Andere mogelijkheden zijn het werven van vrijwilligers en het verzoeken aan aanliggende bewoners
om een deel van het onderhoud te plegen. Ook kan
gekeken worden kijken naar de mogelijkheden van duurzame en onderhoudsvrije wijze van beheer van groen en
(wandel)paden.

SPEERPUNT 2

De bewegwijzering van
bezienswaardigheden en de
vermelding van activiteiten
op borden langs de weg moet
sterk verbeterd worden.
(termijn 0 – 2 jaar)

Knelpunten in de huidige situatie
Bezienswaardigheden en activiteiten staan niet op een
duidelijk waarneembare en overzichtelijke manier aangegeven op borden langs de toegangswegen naar het
dorp en ook niet in de dorpskern zelf.
Oorzaken en belang van dit knelpunt
Bezoekers en toeristen krijgen te weinig informatie over
bezienswaardigheden en evenementen. Dit heeft een
nadelig effect op de bezoekersaantallen en op de uitstraling van ons dorp als een plek waar veel te beleven
valt. Het gebrek aan toeristische informatie is nadelig
voor het ondernemersklimaat in de toeristische sector en
daarmee voor de economische bedrijvigheid in het dorp.
Gewenste situatie
Nodig is een duidelijke, actuele, uniforme en overzichtelijke
aanduiding van alle evenementen en bezienswaardigheden
op alle toegangswegen, bij pontveren, langs fietspaden en
in de dorpskern.
Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
De gemeente staat open voor initiatieven van inwoners
en ondernemers op het gebied van toerisme en zal deze
zoveel mogelijk ondersteunen.
Oplossingsgerichte acties
Een te vormen werkgroep toerisme gaat zich sterk maken
voor goede aanduidingen op duidelijke borden in Doornenburg. Maar ook een benadering Lingewaard-breed is
wenselijk: je kunt al vanaf de snelweg laten zien wat je
te bieden hebt, op de twee uitvalswegen vanaf de A15
in Lingewaard en op alle plaatsen waar je de gemeente
binnenkomt.
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SPEERPUNT 3

Ondernemers in de toeristische
sector moeten meer
activiteiten en evenementen
organiseren.

gaan werken. Ondernemers in een bredere regio hebben
zich verenigd in “Beleef Rijn Waal”. Op de website is een
uitgebreid aanbod aan uiteenlopende toeristische activiteiten te zien.1 Door samen PR te maken kun je zorgen dat
de regio “boven komt drijven” in het toeristisch aanbod.
Waarom wel een dagje Giethoorn of Zaanse Schans maar
geen dagje Doornenburg?
1

www.beleefrijnwaal.nl

SPEERPUNT 4

(termijn 0-10 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
Ondernemers organiseren te weinig activiteiten en evenementen om toeristen naar Doornenburg te trekken.
Oorzaken en belang van dit knelpunt.
De onderlinge samenwerking van de ondernemers in
Doornenburg is nog niet optimaal. Een actiever beleid in
het organiseren van evenementen gericht op toeristen
zou niet alleen inkomsten en werkgelegenheid in de
toeristische sector genereren, maar heeft ook een uitstralend effect op andere ondernemers en voorzieningen
in Doornenburg.
Gewenste situatie
Door met grote regelmaat activiteiten ter bevordering
van het toerisme te organiseren gaan ondernemers
optimaler gebruik maken van het toeristisch potentieel
van Doornenburg en omgeving. Hiervoor is goede en
intensieve samenwerking tussen ondernemer en gemeentelijke en provinciale overheid, Regionaal Bureau voor
Toerisme Knooppunt Arnhem Nijmegen (RBT KAN), het
Waterschap en Rijkswaterstaat een vereiste.
Uitkomsten van de klankbordbijeenkomst
Gemeente Lingewaard staat open voor allerlei initiatieven
die een positieve bijdrage leveren aan toerisme en cultuur.
De gemeente is momenteel bezig met de beleidsnota
Toerisme in samenwerking met de gemeente Overbetuwe.
Door samen te werken proberen beide gemeentes meer
draagkracht te krijgen voor toerisme in de regio.
Conclusie
Intensievere samenwerkingsverbanden en een proactieve
houding van alle betrokken ondernemers, overheden
en toeristische instanties zijn nodig om het toerisme in
Doornenburg goed op de kaart te zetten.
Oplossingsgerichte activiteiten
De eerste stappen in het bundelen van de krachten van de
diverse toeristische ondernemers worden gezet in de ondernemerssamenwerkingsverband “Bruisend Doornenburg”.
De intentie is om in de toekomst steeds hechter samen te

Er is in Doornenburg behoefte
aan een kinderboerderij en een
uitlaatplek voor honden.
(termijn 2–5 jaar).

Knelpunten in de huidige situatie
Er zijn te weinig plaatsen in het dorp voor het uitlaten
van honden, waardoor irritaties ontstaan tussen inwoners.
Daarnaast is er behoefte aan een kinderboerderij. Er is
nog geen plek waar kinderen kennis kunnen maken met
het leven van kleine dieren.
Oorzaken en belang van dit knelpunt.
Het aanwijzen van plaatsen die speciaal bestemd zijn
voor het uitlaten van honden kan ruzies en problemen
in woonwijken helpen voorkomen. Nu zie je regelmatig
“visitekaartjes” van de diverse viervoeters van het dorp
in de straten liggen.
De aanwezigheid van een voorziening waar kinderen leren
omgaan met kleine dieren bevordert de leefbaarheid.
Het kan een ontmoetingsplek worden voor gezinnen en
kinderen, een speelplaats waar kinderen samenkomen en
dieren kunnen verzorgen.
Gewenste situatie
Het is nuttig om aan de rand van het dorp plekken in te
richten voor het uitlaten van honden. Een kinderboerderij
zou een aanwinst voor het dorp zijn.
Oplossingsgerichte activiteiten
inwoners van Doornenburg kunnen het initiatief nemen
om speciale plekken voor het uitlaten van honden aan
te wijzen aan de randen van de bebouwde kom. Deze
kunnen dan door de gemeente duidelijk gemarkeerd
worden. Een idee is om op diverse plaatsen punten te
maken waar hondenbezitters een plastic zakje kunnen
verkrijgen. Het kasteel Doornenburg is van plan op de
binnenplaats een voorziening te creëren waar kinderen
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kleine dieren kunnen bekijken en verzorgen. Een inwoonster van Doornenburg neemt het initiatief om een
kinderboerderij bij de speeltuin op te zetten.

SPEERPUNT 5

SPEERPUNT 6

Het is wenselijk fietsroutes
in het buitengebied rond

Het realiseren van een natuur-

Doornenburg uit te zetten.

zwembad in het buitengebied

(termijn 2-5 jaar)

van Doornenburg verbetert
het leefklimaat en stimuleert
het toerisme.
(termijn 5-10 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
ln de buitengebieden zijn voldoende historische en toeristische plekken die verbonden kunnen worden door
prachtige fietsroutes. Er zijn echter geen goed gemarkeerde fietsroutes voor toerfietsers en ook geen uitgezette routes voor ATB’s, hoewel daar bij Doornenburgers
en bij bezoekers wel behoefte aan bestaat.

Knelpunten in de huidige situatie
Door het ontbreken van een goede zwemvoorziening
zijn de Doornenburgers en alle bezoekende toeristen
aangewezen op zwemvoorzieningen in andere woonkernen. De fraaie zwemvoorzieningen op camping de
Waay zijn alleen toegankelijk voor campinggasten.

Oorzaak en belang van dit knelpunt
Routes voor recreatieve toerfietsers die aansluiten op de
bestaande fietsveerverbindingen zijn belangrijk om het
toerisme te stimuleren. De sportmogelijkheden in Doornenburg kunnen worden uitgebreid met mountainbike
routes.

Oorzaken en belang van het knelpunt
Het aanleggen van een natuurzwembad zou niet alleen
het leefklimaat voor jong en oud in Doornenburg ten
goede komen, maar zou ook het toerisme een flinke impuls kunnen geven. Bovendien maakt dat Doornenburg
aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen en voor de
“oudere” jeugd, voor wie in Doornenburg weinig faciliteiten voor recreatie aanwezig zijn.

Gewenste situatie
In het buitengebied rond Doornenburg komen duidelijk
gemarkeerde routes voor recreatieve fietsers en voor
mountainbikers.

Gewenste situatie
Een natuurzwembad kan worden aangelegd in de buurt
van de Rijnstraat nabij de Linge of aan de Pannerdenseweg nabij de Sterreschans.
Uitkomsten van het klankbordoverleg
De gemeente Lingewaard zal particuliere initiatieven in
deze toetsen op haalbaarheid en inpasbaarheid binnen
het bestemmingsplan.
Conclusie
Het realiseren van een natuurzwembad is afhankelijk van
particulier initiatief. Een dergelijke voorziening is gunstig
voor het leefklimaat in het dorp en voor het toerisme.
Oplossingsgerichte acties
Een te vormen werkgroep gaat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een natuurzwembad in Doornenburg.
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Uitkomsten van de klankbordovereenkomst
De gemeente Lingewaard geeft aan dat de fietsroutes
deel uitmaken van het project om het toerisme in Doornenburg verder te ontwikkelen. Voorwaarde voor realisatie is een goed onderbouwd projectplan, dat samen met
de grondeigenaren opgesteld moet worden.
Oplossingsgerichte acties
De uitwerkgroep toerisme zal gaan overleggen met
betrokken instanties, overheden en grondeigenaren om
een concreet en uitgewerkt plan te maken.

HOOFDSTUK 9

Bedrijven en
Werkgelegenheid
Ondernemers in Doornenburg, verleden en heden
In het verleden waren er in Doornenburg vrij veel zelfstandige ondernemers die voorzagen in de behoeften van de
plaatselijke bevolking. Dit waren veelal middenstanders
zoals bakkers, slagers, buurtwinkels (kruideniers), cafés,
kledingwinkels, kappers, hobby en doe-het-zelfwinkels,
winkels voor woninginrichting, etc. Deze ondernemers
hadden zich verenigd in een winkeliersvereniging.
In de jaren zestig van de vorige eeuw nam de mobiliteit
van de bevolking toe en veranderde het winkelierslandschap door de komst van de grote supermarkten en
discountwinkels. Daardoor is een groot gedeelte van de
kleinschalige winkels verdwenen uit de dorpsgemeenschap. Doornenburg deelde daarmee in de landelijke
ontwikkelingen.
Op dit moment zijn er in Doornenburg nog enkele winkels,
horeca gelegenheden en een grote camping. De supermarkt SPAR heeft een grote verbouwing ondergaan. De
laatste jaren is er een positieve tendens met de vestiging
van nieuwe veelal kleinschalige ondernemingen in sectoren van uiteenlopende aard.

• Toerisme: kanoverhuur “de Lingevaart” biedt kanotochten op de Linge aan in een schitterende natuur.
• Zorg: op basis van particulier initiatief is zorgvoorziening voor ouderen “Merlijn“ nu gevestigd in een
verbouwd voormalig schoolgebouw.
• Kunst: atelier Zepplin is gericht op vormgeving en
visuele kunst en heeft ook een cursusaanbod beeldhouwen en brons gieten.
• Lifestyle: er zijn nieuwe kapsalons die ook producten
en diensten aanbieden voor lichaamsverzorging en er
is een massagesalon.
• Uiteenlopende sectoren: vele ZZP’ers zijn werkzaam in
de bouwsector, accountancy, enzovoorts.
Uit een enquête die begin 2015 is gehouden onder
ondernemers in Doornenburg is naar voren gekomen
dat deze mogelijkheden zien voor groei en dat men
meer wil samenwerken.
Uitkomst enquête
Zijn er belemmeringen,
Ziet u mogelijkheden tot groei
Ziet mogelijkheden tot groei
niet in Doornenburg
Bent u betrokken bij arrangementen
Bent u betrokken bij evenementen
Heeft u behoefte aan informatie
van andere ondernemingen
Zou u willen deelnemen aan
bijeenkomsten met alle ondernemers

Ja 30%
Ja 76%
Ja 30%
Ja 30%
Ja 47%
Ja 82%
Ja 81%
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SPEERPUNT 1

Omdat winkels en andere
ondernemingen essentieel zijn
voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in Doornenburg,
moeten zij behouden blijven
en waar mogelijk uitgebreid
worden.
(termijn 0-10 jaar)

zou een geschikte vestigingsplaats kunnen zijn voor kleinschalige ondernemingen in de sectoren zorg en toerisme.
Veranderingen in het sociaal domein bieden mogelijkheden voor maatschappelijk betrokken ondernemers.
Conclusie
Winkels en andere ondernemingen zijn voor Doornenburg onmisbaar en er liggen kansen voor nieuwe ondernemingen.
Oplossingsgerichte acties
Onderlinge contacten en nauwe samenwerking tussen
ondernemers vergemakkelijkt het inspelen op de behoeften van de Doornenburgse bevolking en het attent
blijven op nieuwe ontwikkelingen. Gevestigde ondernemers en overheden kunnen een gunstig vestigingsklimaat voor startende ondernemers bevorderen door
nieuwe particuliere initiatieven actief te ondersteunen.
1

Onderzoek Leefbaarheid Doornenburg, Stichting Ouderenwerk

Doornenburg (2015) p.18

Knelpunten in de huidige situatie
Tal van ondernemingen en veel winkels zijn in de loop
van de jaren uit Doornenburg verdwenen. Bestaande
winkels zoals supermarkt de Spar vormen echter een
belangrijke voorziening voor de dorpsbewoners.
Oorzaken en belang van dit knelpunt
Middenstanders en andere ondernemers zijn van cruciaal
belang voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in het
dorp. Vermindering van het aantal winkels is vooral ongunstig voor het leefklimaat van minder mobiele groepen,
zoals Doornenburgers die geen auto bezitten en ouderen. Deze laatste groep geeft aan vaak gebruik te maken
van winkels in Doornenburg.1 Het behoud van winkels
betekent voor hen vaak het behoud van hun zelfstandigheid.
Gewenste situatie
Doornenburgers zijn het erover eens dat in het dorp een
verscheidenheid aan winkels moet blijven bestaan. De
vestiging van meer ondernemingen kan niet alleen bijdragen aan het creëren van meer werkgelegenheid, maar
ook tot een levendig en initiatiefrijk dorp. Doornenburg

SPEERPUNT 2

Ondernemers moeten de
mogelijkheden van internet
en sociale media optimaal
benutten.
(termijn 0-2 jaar)

Knelpunten in de huidige situatie
Doordat traditionele media zoals dag- en weekbladen
steeds minder publiek bereiken, is reclame hierin veel
minder effectief. De meeste mensen maken gebruik van
internet en sociale media om zich te informeren en om
bestellingen te doen.
Oorzaken en belang van het gesignaleerde
knelpunt
Ondernemers kunnen de zichtbaarheid van hun producten
en diensten sterk verbeteren door actief te zijn op internet
en via sociale media. Een digitaal platform geeft mogelijkheden om een groot publiek te bereiken met kwalitatief goede informatie die snel en flexibel kan worden
aangepast.
Gewenste situatie
Ondernemers moeten een groot digitaal netwerk hebben
en benutten om te kunnen groeien, nieuwe initiatieven te
kunnen ontwikkelen en innovaties te realiseren.
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Conclusie
Digitale media bieden ondernemers veel mogelijkheden,
die ze beter zouden kunnen benutten.
Oplossingsgerichte acties
Ondernemers kunnen slim gebruik maken van bestaande mogelijkheden voor zover die aansluiten bij de
behoeften van hun onderneming: een eigen website
voor de onderneming, een webwinkel voor digitale aankopen en het adverteren in bestaande lokale websites
die Doornenburg in de etalage zetten en veel bezoekers
trekken.

SPEERPUNT 3

Ondernemers in Doornenburg
moeten onderling meer gaan
samenwerken.
(termijn 2-5 jaar)

Knelpunten in huidige situatie
Met het verdwijnen van veel karakteristieke ondernemingen uit Doornenburg is ook de samenwerking tussen
ondernemers onderling - zoals die gestalte kreeg in de
winkeliersvereniging - grotendeels verdwenen.
Oorzaken en belang van dit knelpunt
Door de achteruitgang in samenwerking zijn ondernemers vaak niet goed op de hoogte van wat andere
ondernemers te bieden hebben. Dit is des te belangrijker
omdat er nu weer groei is in aantal en diversiteit van vaak
kleinschalige ondernemingen. Ondernemers kunnen veel
profijt hebben van een netwerk van onderlinge contacten,
waarin zij kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Dit kan
bijdragen aan een efficiënte bedrijfsvoering. De onderlinge contacten zullen ook van invloed zijn op de gunfactor, het gebruik maken van elkaars diensten.
Gewenste situatie
Ondernemers in Doornenburg zouden zich nog meer
dan nu moeten organiseren in een goed functionerend
samenwerkingsverband.
Oplossingsgerichte acties
Het onlangs opgerichte samenwerkingsverband “Bruisend
Doornenburg“ zou moeten uitgroeien tot een goed
herkenbaar platform voor nauw samenwerkende ondernemers. Samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid kunnen deze ondernemersvereniging een positieve
uitstraling geven in Doornenburg en daarbuiten.

SPEERPUNT 4

Een goede samenwerking
tussen ondernemers en
gemeentelijke en provinciale
overheid is essentieel voor een
goed ondernemersklimaat
in Doornenburg.
(termijn 0-10 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
Ondernemers ervaren een grote regeldruk van de gemeentelijke en provinciale overheid. Veel ondernemers betitelen
hun relatie met de overheid dan ook als moeizaam.
Oorzaken en belang van dit knelpunt
Ondernemers vinden dat overheden onvoldoende steun
geven aan innovatieve initiatieven, waardoor kansen op
succesvol ondernemen verloren dreigen te gaan.
Gewenste situatie
Actieve samenwerking tussen ondernemers en overheid moet leiden tot een situatie waarin overheid en
ondernemers elkaar gaan beschouwen als partners.
Te verwachten is dat een dergelijke samenwerking tot
een beter en profijtelijker ondernemingsklimaat zal leiden.
Oplossingsgerichte acties
Nieuwe vormen van bestuurlijk beleid, waarin gemeenten
meer ruimte geven aan burgerinitiatieven en de initiatiefnemers ook meer loslaten dan tevoren kan nieuwe kansen
scheppen voor samenwerking tussen overheid en ondernemers. Dit kan ook werken als stimulans voor startende
ondernemingen en daarmee werkgelegenheid scheppen.
De betrokkenheid van burgers en ondernemers bij gemeentelijk beleid krijgt dan een andere en wellicht hechtere basis.
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HOOFDSTUK 10

SPEERPUNT 1

Sport
Sportverenigingen midden in de
dorpsgemeenschap
Vele inwoners van Doornenburg in alle leeftijdscategorieën doen actief aan sport, zowel voor hun ontspanning
en als voor hun gezondheid. Goed functionerende sportverenigingen met adequate accommodaties zijn daarom
essentieel voor een gezond leefklimaat in Doornenburg.
Daarnaast zijn de sportverenigingen een natuurlijke ontmoetingsplaats voor vele inwoners, die daar niet alleen
komen als actieve sporters maar ook als enthousiaste
toeschouwers. Dit geeft sportverenigingen een belangrijke sociale functie. Samen sporten en naar sport kijken
bevordert immers de onderlinge verbondenheid binnen
het dorp. Sportverenigingen vormen ook een prima plek
voor nieuwkomers om snel aansluiting te vinden in de
dorpsgemeenschap. Deze clubs hebben er een belangrijk aandeel in om Doornenburg aantrekkelijk te maken
en te houden als vestigingsplaats voor jongeren.
Het vergroten van deze maatschappelijke betrokkenheid
is een belangrijke drijfveer voor het bestuur van voetbalvereniging GVA om hun voetbalclub te laten uitgroeien tot een zogeheten “open club”.1 Het belangrijkste
kenmerk van een dergelijke open sportvereniging is een
open houding naar de omgeving en het inspelen op
bestaande behoeften onder de leden en de inwoners
van het dorp. Alle dorpsbewoners kunnen daar samen
sporten en bij de vereniging betrokken raken. Om zich
te ontwikkelen tot een dergelijke open club is een actieve
en ondernemende houding noodzakelijk. Een onderzoeksrapport dat GVA recent heeft laten opstellen naar de
mogelijkheden om een open sportvereniging te worden
doet hiervoor concrete aanbevelingen.2

De voetbalvereniging GVA
heeft dringend een
kunstgrasveld nodig
(termijn 0-2 jaar).

Knelpunt in de huidige situatie
De vereniging heeft de beschikking over 3 wedstrijdvelden met natuurgras en een trainingsveld ter grootte
van ¾ wedstrijdveld. Trainingen vinden plaats op het
trainingsveld om de wedstrijdvelden te sparen. Vanaf het
najaar verandert dit trainingsveld echter in een modderpoel, waar geen grasspriet meer te bekennen is. Bovendien zijn de wedstrijdvelden gedurende de herfst en winter
regelmatig niet goed bespeelbaar.
Oorzaken en belang van dit knelpunt
Door het slechte trainingsveld vallen veel trainingen uit.
Dit is niet alleen vervelend voor de sporters maar ook
slecht voor de sportieve prestaties. De matige toestand
van de wedstrijdvelden veroorzaken vaak afgelasting
van geplande competitiewedstrijden. De KNVB gaat er
bij de competitieplanning vanuit, dat iedere vereniging
over tenminste één kunstgrasveld beschikt.
Gewenste situatie
De beschikbaarheid van een continu bespeelbaar veld
zou de uitval van trainingen en competitiewedstrijden
sterk verminderen. Om alle doelgroepen, zowel jongeren
als ouderen, in staat te stellen om het gehele jaar door te
sporten is de beschikbaarheid van een goede accommodatie met kunstgrasveld van groot belang. De gewenste
toename van het aantal oudere sporters stelt nog hogere
eisen aan de kwaliteit van de beschikbare accommodatie.
Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
Vv-GVA is een actieve voetbalvereniging met ruim
350 actieve leden in de leeftijd van 5 tot 70 jaar, die in
25 teams spelen: 7 seniorenteams, 2 damesteams, 5 juniorenteams, 4 meisjesteams en 7 pupillenteams.

1

2

Zie www.nocnsf.nl/openclubs
Michel Luijmes afstudeerscriptie HAN opleiding Sport, Gezondheid
en Management (2016)

De vraag om een kunstgrasveld past in een breder beleid
om de thans aanwezige sportfaciliteiten te verbeteren.
Een kwalitatief hoogwaardige accommodatie die een
hoge bezettingsgraad mogelijk maakt en geschikt is voor
senioren is ook van belang om de doelstelling van een
“open club” waar te gaan maken.
Conclusie
GVA heeft op korte termijn een kunstgrasveld nodig.
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Oplossingsgerichte acties
De gemeente is, als eigenaar van het sportcomplex en
de opstallen, de belangrijkste partner om te komen tot
een kunstgrasveld. Gezamenlijk overleg tussen GVA en
de gemeente volgt.

SPEERPUNT 2

De binnensportaccommodatie
in basisschool de Doornick
moet ingrijpend worden
gerenoveerd om te voldoen
aan de geldende eisen.
(termijn 0-2 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
De huidige binnensportaccommodatie in de gymzaal van
basisschool de Doornick is sterk verouderd en voldoet in
meerdere opzichten niet meer aan de eisen, die daar in
de huidige tijd aan gesteld worden. De gymnastiekzaal
wordt druk gebruikt: door leerlingen van basisschool de
Doornick, die daar echter geen gebruik kunnen maken
van een adequate wasgelegenheid. Ook leden van
s.v. Olympia jeugdgym, dansvereniging Mixed Moves,
enkele privé clubjes en in de winterperiode ook vv GVA
zijn regelmatige gebruikers van de zaal.

Oorzaken en belang van dit knelpunt
De gymzaal van de Doornick is de enige binnensport
accommodatie die in Doornenburg beschikbaar is. Door
jarenlang achterstallig onderhoud is thans een situatie
ontstaan waarin deze sportaccommodatie niet voldoet
aan de geldende eisen van veiligheid en hygiëne.
Gewenste situatie
Na grondige renovatie komt er een goede binnensportaccommodatie in Doornenburg beschikbaar, die aan alle
eisen voldoet en door meerdere verenigingen in Doornenburg kan worden gebruikt. Doornenburgers geven er sterk
de voorkeur aan dat de gemeente deze renovatie aanpakt
om de zaal voor meerdere sporten en intensief gebruik
geschikt te maken. Daarbij dient men specifiek rekening te
houden met voorzieningen voor oudere sporters.
Uitkomst van de klankbordbijeenkomst
De gymnastiekzaal maakt deel uit van de basisschool
en is eigendom van de gemeente, Stichting de Linge
is huurder. De gemeente geeft aan dat in een recent
uitgebracht inspectierapport wordt gesteld dat de zaal
wel aan de eisen voldoet.
Conclusie
Deze stellingname wekt bevreemding bij veel Doornenburgers, die renovatie dringend noodzakelijk vinden
gelet op de huidige toestand van zaal, kleedruimten en
wasgelegenheid. Deze zaal is de enige binnensportaccommodatie in Doornenburg en speelt een belangrijke
rol in het sportbeleid, met name in het streven om ouderen
meer aan het sporten te krijgen.
Oplossingsgerichte acties
De dorpscontactpersonen gaan een overleg opstarten
tussen gemeente, Stichting de Linge en de gebruikers
van de zaal.
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SPEERPUNT 3

Een betere samenwerking
en afstemming van
sportverenigingen onderling
en met de basisschool is
noodzakelijk.
(termijn 2-5 jaar)

&
SPEERPUNT 4

De mogelijkheden om de
diverse sportactiviteiten te
concentreren op sportpark
“de Vijzel” moeten worden
onderzocht.
(termijn 2-5 jaar)

Knelpunt in de huidige situatie
Het aanbod aan sporten en de tijden waarop die sporten
beoefend kunnen worden in Doornenburg zijn beperkt.
Activiteiten van sportverenigingen zoals trainingen en
instructiemomenten zijn niet goed onderling op elkaar
afgestemd. Er is bovendien nog onvoldoende samenwerking tussen de basisschool en de sportverenigingen
bij het invullen van het vak lichamelijke opvoeding.
Oorzaken en belang van dit knelpunt
Er is geen platform voor regelmatig onderling overleg
tussen sportverenigingen over onderlinge afstemming
en uitbreiding van hun activiteiten. Ook zijn de basisschool en de sportverenigingen nog onvoldoende op
de hoogte van de mogelijkheden en kansen die samenwerking kan bieden.

oefenen meerdere sporten. Om Doornenburg aantrekkelijk te maken op het gebied van sport en recreatie is
naast het beschikken over goede accommodaties ook
een goede afstemming van de activiteiten van verschillende sportverenigingen van belang. Om het ledental
van sportverenigingen op peil te houden is maatwerk
noodzakelijk. Dit vergt regelmatig overleg tussen de
verschillende clubs.
Door meer samenwerking van basisschool en sportverenigingen zal de interesse van de leerlingen om te
gaan sporten waarschijnlijk toenemen. Tijdens gymnastieklessen van de basisschool kunnen sportverenigingen
proeflessen verzorgen op hun accommodaties. Hierdoor
kunnen gymlessen gevarieerder worden en komen
jongeren in contact met sportverenigingen. Zo kunnen
ze gemotiveerd worden om zich als lid aan te melden.
Een baanbrekende aanpak van het probleem van de
kwalitatief onvoldoende accommodaties en van gebrek
aan samenwerking en afstemming is het centraliseren
van alle sportaccommodaties op sportpark de Vijzel.
Uitkomsten van het klankbordoverleg
Sportpark De Vijzel kan uitgroeien tot een multifunctionele sportaccommodatie waarbinnen ook de tennisvelden gehuisvest worden. De investeringen voor deze
centralisatie en voor het kunstgrasveld kunnen mogelijk gedekt worden door de vrijkomende ruimte bij de
tennisvelden te gebruiken als inbreidingslocatie voor
woningbouw. Uiteindelijk moet dit project leiden tot een
win-win situatie voor de sportverenigingen en de eigenaar van de accommodaties, de gemeente Lingewaard.
Conclusie
Betere samenwerking van sportverenigingen onderling
en nauwere banden met de basisschool zijn nodig om
het sportaanbod te verbreden, flexibeler te maken en
het ledenbestand op peil te houden. Het is de moeite
waard om te onderzoeken of centralisatie van sportaccommodaties te realiseren is.
Oplossingsgerichte acties
Een te vormen werkgroep kan het initiatief nemen om een
regelmatig overleg tussen sportverenigingen onderling en
van sportverenigingen met de basisschool op te starten.
Deze werkgroep kan ook een rol spelen in de ambitieuze
plannen om te komen tot centralisatie van sportaccommodaties op sportpark “de Vijzel”.

Gewenste situatie
Zowel jongere als oudere sporters willen een grotere
keuzevrijheid in de soort van sport en in de tijden waarop zij die sporten kunnen beoefenen. Vele jongeren be51
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HOOFDSTUK 11

En hoe nu verder…
Conclusies en aanbevelingen
Vier soorten speerpunten
Er zijn in de speerpunten enkele algemene lijnen aan te
geven met overeenkomstige ideeën die Doornenburgers
in de verschillende thema’s naar voren brengen:
1. Een lijn van bezorgdheid om het behoud van
voorzieningen.
Doornenburgers wonen in het algemeen prettig in
hun dorp en noemen als sterke punten de rustige
omgeving en goede zorgvoorzieningen. Ze zijn echter
bezorgd dat belangrijke voorzieningen (school, winkels,
kerk, consultatiebureau, ontmoetingscentrum) dreigen
te verdwijnen en willen zich sterk maken voor het
behoud ervan. Zorgen zijn er ook over de vergrijzing in
Doornenburg. Als jonge mensen zich willen vestigen
in Doornenburg vormt de beschikbaarheid van voldoende starterswoningen een belangrijke randvoorwaarde. Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen welke
andere motieven nog van doorslaggevend belang
zijn voor jongeren om zich in dit dorp te vestigen.
2. Een lijn van ergernissen over achterstallig onderhoud.
Meerdere van deze pijnpunten vragen om een oplossing op kortere termijn. Veel Doornenburgers storen
zich aan onveilige verkeerssituaties, een verouderde
gymnastiekzaal en achterstallig onderhoud van groenvoorzieningen, trottoirs en fietspaden.
3. Een lijn van de wens tot meer samenwerking.
Veel Doornenburgers vinden een intensievere samenwerking en onderlinge afstemming tussen verenigingen, ondernemers en maatschappelijke partners
nuttig en noodzakelijk. Zij zien ook een constructieve
samenwerking met vooral de gemeentelijke overheid
als essentieel om hun plannen en ambities succesvol te realiseren. Om een effectieve samenwerking
te bevorderen verwachten Doornenburgers veel van
automatisering. Anderen zoeken oplossingen in het
concentreren van activiteiten op één multifunctionele
locatie (b.v. basisschool “de Doornick” en sportpark
”de Vijzel”).
4. Een Iijn van nieuwe initiatieven en bruisende ideeën.
Ondernemers hebben ambities om het toerisme te
bevorderen zoals het organiseren van meer evenementen en het realiseren van nieuwe toeristische
faciliteiten zoals een natuurzwembad. Een open

houding naar de dorpsgemeenschap spreekt uit de
plannen van sportvereniging GVA en basisschool de
Doornick. GVA wil zich ontwikkelen tot een “open
club” met een eigen kunstgrasveld en basisschool de
Doornick streeft naar de vorming van een integraal
kind centrum.
Er zijn dus speerpunten met een behoudend karakter:
je moet zien te houden wat je hebt en dat kan al best
moeilijk worden. Ook zijn er speerpunten waarin een
duidelijk innovatieve en zelfbewuste kant naar voren
komt. Daaruit spreken de wil en de motivatie om ambities en plannen waar te maken. Het is belangrijk om
beide groepen speerpunten recht te doen.
Onze dorpsvisie:
ontwikkelkansen en ontwikkellijnen
Om de speerpunten te realiseren is het nuttig om eerst
goed na te denken welke ontwikkelkansen Doornenburgers kunnen gaan benutten. De meeste kans op succes
biedt het aanpakken van díe initiatieven, die goed aansluiten bij de sterke kanten van Doornenburg.
Uit de ideeën, de speerpunten en voorstellen die door de
themagroepen zijn aangeleverd, uit de klankbordbijeenkomst en uit gesprekken met verschillende Doornenburgers komen de volgende aandachtspunten naar voren:
1. Zet Doornenburg op de kaart als een fantastische
plek om te wonen, ook al werk je in Arnhem, Nijmegen
en omgeving en zorg voor voldoende betaalbare
starterswoningen.
2. Om goed te wonen is het belangrijk dat de voorzieningen in Doornenburg prima op orde zijn.
• Voor de meeste voorzieningen is dat het geval.
• Dat geldt (nog) onvoldoende voor de sportvoor		zieningen. Daarvoor moet een samenhangend plan
		komen.
• Nagedacht moet worden over de goede bereik		 baarheid en verbinding met knooppunt Arnhem 		Nijmegen.
3. Doornenburg bouwt langzamerhand aan een uitstekende naam op het gebied van zorg en wonen.
De diverse aanwezige zorgvoorzieningen zijn van
goede kwaliteit en de zorgsector biedt kansen voor
verdere ontwikkeling, bijvoorbeeld door de vestiging
van een zorghotel of een hospice. Daarbij is belangrijk
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dat instellingen kleinschalig en innovatief zijn en dat
de cliënt centraal blijft staan. Een voorbeeld van een
dergelijke innovatieve zorgonderneming is de zorg
voorziening voor ouderen “Merlijn”, waarvan ter
illustratie een casusbeschrijving is toegevoegd in
bijlage 1.
4. Zet Doornenburg toeristisch stevig op de kaart. Dat
vraagt om veel betere verbinding en afstemming
tussen de ondernemers en tussen ondernemers en
instanties en overheden.
Deze vier ontwikkellijnen, die elkaar versterken, brengen
focus, samenhang en verbinding tussen de speerpunten
en passen prima bij de sterke kanten van Doornenburg:
• bij de dorpsgemeenschap;
• bij de historie;
• bij interessante historische gebouwen, plekken
en streekverhalen;
• bij de prachtige natuurlijke omgeving.
De dorpswerkgroep heeft aanbevelingen gedaan voor het
vervolgtraject door een plan van aanpak te presenteren
om de overgang naar volgende fase - het realiseren van
de speerpunten - te vergemakkelijken (zie bijlage 2).
Daarbij kunnen deze ontwikkelingslijnen als uitgangspunt dienen.
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Onze dorpsvisie: burgerparticipatie.
Deze ontwikkelingen zullen meer kans van slagen
hebben indien zij gedragen worden door betrokken
burgers, die keuzes kunnen maken over hun eigen
woonomgeving. Door Doornenburgers een verregaand
aandeel te geven in de besluitvorming en de toedeling
van gelden zal de betrokkenheid van de bevolking zeker
toenemen. Dit proces van burgerparticipatie wil zeggen:
lokaal meebeslissen, lokaal uitvoeren en middelen decentraliseren1. Burgers en overheid kunnen elkaar hierin
vinden als partners met een gemeenschappelijke doelstelling. Dit vergt van de zijde van de overheid een proces
van loslaten2. In Doornenburg vragen bijvoorbeeld vrijwilligers in de zorg de overheid expliciet om financiële
middelen op basis van vertrouwen met het afzien van
ondoelmatige controles (zie hoofdstuk 4, Zorg en Welzijn,
speerpunt 2).
De uitvoering van dit dorpsontwikkelingsplan kan zo op
zichzelf uitgroeien tot een vernieuwend project in directe
democratie. Daar krijgt iedereen energie van.
1

Zie brochure “Follow the money” in opdracht van: Centrum voor
budgetmonitoring en burgerparticipatie www.budgetmonitoring.nl
brochure “Wijken in uitvoering”, casus Emmen (p.198)

2

E. Tonkens e.a. Montessori-democratie, (2014), Amsterdam University
Press

BIJLAGE 1

Zorgvoorziening voor ouderen “Merlijn”
Een casus over een innovatieve zorgonderneming

Hoe je een droom uit kunt laten komen
Twee leden van de dorpswerkgroep spreken met Elly
van den Brink, directeur van zorgwoonvoorziening voor
ouderen “Merlijn” in Doornenburg.

Merlijn heeft 10 bewoners die 24-uurszorg
krijgen en daarnaast verzorgt Merlijn dagopvang
voor ouderen.
De vaste bewoners hebben een eigen kamer
met douche en toilet.
De dagopvang is van 10.30 - 17.00 uur.
Als zij dat willen worden de deelnemers gehaald
en weer thuis gebracht.
Er is een gezamenlijke lunch die ook samen
met de verzorgenden wordt bereid.
Er zijn 14 medewerkers in dienst van Merlijn.

Voor Elly van den Brink kwam een droom uit toen zij in
de gelegenheid kwam om het vroegere schoolgebouw
Merlijn van de gemeente Lingewaard te kopen om er een
zorgwoonvoorziening te starten. In april 2016 gingen de
deuren open voor de eerste bewoners. Daar ging een lange
voorbereidende periode aan vooraf voor het opstellen
van een ondernemingsplan, contracten met de bank,
onderhandelingen met de gemeente over de koop van
het pand en het in dienst nemen van het personeel.
‘Waar begin je aan?’ zou je denken
Maar Elly had een wens die ze omzette in een droom.
En die droom vertaalde ze in actie: handen uit de mouwen.
De wens was om de zorg voor ouderen geheel anders op
te zetten dan in de instelling waar Elly werkzaam was als
teamleider. Haar droom was een kleinschalige zorgvoorziening te starten, vanuit een duidelijk andere visie.
Die visie is: als bewoner, deelnemer voel je je thuis,
ervaar je gastvrijheid. Er is altijd iemand in de huiskamer.
De zorg is ondersteunend en stimuleert tot zelfredzaamheid. Zelf boodschappen doen, zelf koken, als je wilt
uitslapen staat niets dat in de weg. Zo houd je als oudere
de regie op je leven.
Om de visie in praktijk te kunnen brengen moet de
organisatie flexibel zijn. Niet bureaucratisch en zonder
tussenlagen. Zo kan de organisatie zich, in de dagelijkse

praktijk, plooien naar de wensen van de ouderen. Dat
vraagt veel flexibiliteit. Het personeel is daarop aangesteld
en ingesteld.
Merlijn is een open leefgemeenschap. Gasten en bezoekers zijn van harte welkom. Merlijn staat ook open naar
de dorpsgemeenschap. Alle bewoners hebben een sleutel
van het huis. De bewoners van Merlijn doen mee aan tal
van activiteiten in het dorp. Ook in verenigingsverband.
Ondernemerschap
Als we Elly vragen wat haar grootste kwaliteiten zijn dat
zij - als ondernemer - dit alles voor elkaar krijgt zegt ze:
mensen om mij heen noemen: lef en duidelijkheid. En
die visie, daar geloof ik in. Die maakt dat ik zo duidelijk
kan zijn.
Doornenburg 3.0
Zorgvoorziening Merlijn is een prachtig voorbeeld van een
onderneming die past bij Doornenburg: een organisatie
die Doornenbrug sterk maakt. Het is een kleinschalige
voorziening, die aan 14 mensen werk verschaft. Een
voorziening die uitstekend past in de rustige landelijke en
groene omgeving tussen Rijn en Waal. Een dorp waarin
mensen graag anderen helpen, gastvrijheid uitstralen en
van aanpakken weten. Merlijn zorgt indirect voor werkgelegenheid. Bijvoorbeeld bij de verbouwing van het pand,
bij de dagelijkse boodschappen (Spar), een bloemetje wordt
gehaald bij bloemsierkunst Ron Tijshen. Er zijn verbindingen met andere organisaties, zoals: projecten met de
basisschool (kinderen verzorgen optredens bij de Merlijn),
actieve deelname aan het verenigingsleven en Elly, als
directeur, denkt mee over ontwikkelingen bij verschillende
voorzieningen, zoals de soos en ‘efkes ’n bekske’.
Kansen?
We sluiten het gesprek af met een verkenning van nog
andere kansen in de zorg.
We noemen onder meer:
• een hospice,
• een zorghotel met top-kamers,
• een woonvoorziening voor oudere echtparen.
We denken dat het mooi zou zijn om de visie van Merlijn
als gemeenschappelijke inspiratiebron te nemen.
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BIJLAGE 2

Plan van aanpak
Het is niet de opdracht van de dorpswerkgroep om met
een uitgewerkt plan van aanpak te komen. Dat doen
we dan ook niet in deze bijlage. Wel willen we enkele
suggesties doen aan de groeperingen die het stokje
overnemen.
Zorg voor:
1. Een stuurgroep
Formeer een stuurgroep waarin vertegenwoordigd
zijn de gemeente, Stichting Leefbaar Doornenburg
en het Platform Doornenburg.
2. Werkgroepen
Vier werkgroepen kunnen aan de slag gaan rond de
volgende thema’s:
a. wonen,
b. voorzieningen,
c. zorg,
d. toerisme.
Breng de speerpunten uit het DOP onder bij deze
vier werkgroepen.
De mensen die hebben bijgedragen aan de themagroepen kunnen worden gevraagd om deze werkgroepen te bemensen.
Zorg dat - bij de bemensing - de verschillende
stakeholders en de verenigingen in Doornenburg
vertegenwoordigd zijn.
Elke werkgroep maakt een plan van aanpak. De
plannen van de verschillende werkgroepen worden
op elkaar afgestemd.

3. Drie procesbegeleiders
Drie procesbegeleiders houden het proces gaande
en zorgen voor communicatie met de bevolking, met
de stuurgroep en tussen de werkgroepen. Wij
denken daarbij aan de twee dorpscontactpersonen
samen met een onafhankelijk procesbegeleider.
De procesbegeleiders hebben een faciliterende en
ondersteunende rol en kunnen worden ingeschakeld
door de stuurgroep en door de werkgroepen.
4. Burgerparticipatie
Een van de belangrijke taken van de stuurgroep en
de werkgroepen is zorg te dragen voor een actieve
deelname van burgers en het samen optrekken van
ondernemers en gemeentelijke en provinciale overheid.
5. Startbijeenkomst
Organiseer een startbijeenkomst van één dag in de
loop van november/december 2016 met de stuurgroep, de leden van de werkgroepen en de procesbegeleiders. Op de agenda staat in ieder geval:
a. realisatie van de speerpunten: korte termijn,
		 middellange termijn, lange termijn. Wie gaat wat
		 doen, wanneer en wat is er klaar als het klaar is?
		 (dit is de aanzet voor het plan van aanpak van de
		werkgroepen);
b. randvoorwaarden;
c. burgerparticipatie: Doornenburgers hopen daar
		 samen vorm aan te geven;
d. rol en bijdrage van de stuurgroep, de werkgroepen
		 en de procesbegeleiders;
e. communicatie.

En nu…
samen aan de slag!
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Medewerkers
Thema werkgroepleden

Overige werkgroepleden

Verkeer, Veiligheid en Bereikbaarheid		 Louis Steeman (voorzitter)
Judith Peters
Stichting Leefbaar Doornenburg
		
Rob Frehé
Bud Joosten (bestuurslid)
Zorg en welzijn					
Gemeente Lingewaard
Rikie Oosterhuis
Dianne Bosman (gebiedscoördinatie)
Diny Selman
Harry ten Broeke (afd. BPO/SB)
Marissa Derksen
Carmen Leenders
PR-commissie 					
Richard van Driel
Kunst, Historie, Cultuur en Identiteit
Jaap Plattel
Luuk Timmers
Rick Bouwman
Rick Bouwman
Marjo Wiltingh
Ondersteuningsteam
Louis Steeman
Wonen
Klaas Westerbeek (Dorpshuizen en Kleine Kernen DKK)
Martijn Claassen
Fred Horning (Dorpshuizen en Kleine Kernen DKK)
Peter Zweers
Eveline Claassen (dorpscontactpersoon)
Tim van Geelen
Geert Claassen (dorpscontactpersoon)
Hidde Vermaas
Onderwijs en Opvang 			
Remco Otters
Toerisme en Recreatie
Remie Aleven
Willy Leenders
Aukje Willemsen

Stakeholders

Gemeente Lingewaard (diverse beleidsmedewerkers)
Platform Doornenburg (diverse bestuursleden)
Stichting Welzijn Lingewaard
Bedrijven en Werkgelegenheid
		 Ondernemersvereniging Bruisend Doornenburg i.o.
vv GVA
Ron Tijshen
Camping de Waay
Marcel van Kol
Kasteel Doornenburg
Manon Visch
Fort Pannerden
Sport 						 Stichting Martinuskerk
Locatieraad Doornenburg de Levensbron
Rob Hendriks
Historische Kring Doornenburg
Geert Claassen
Bestuur Ontmoetingscentrum
MGZ Doornenburg
Zepplinn
Basisschool Doornick
Wethouder Helga Witjes
Participatiepunt Doornenburg
Dorpscontactpersonen
Tafeltje Dekje
Zorgvoorziening Merlijn
Waardwonen
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