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DorpsOntwikkelingsPlan 2020 - 2024 

Voorwoord

Alweer vier jaar geleden, in november 2016, verscheen het 
eerste DorpsOntwikkelingsPlan van Doornenburg (DOP). 
Daarin schreef de werkgroep Doornenburg waarom 
we het zo belangrijk vonden om samen aan de slag 
te gaan met een DorpsOntwikkelingsPlan: 
1. Bezorgdheid om het behoud van voorzieningen. 
2. Ergernissen over achterstallig onderhoud.
3. Behoefte aan samenwerking tussen vrijwilligers,  
 verenigingen en ondernemers. 
4. De vele nieuwe initiatieven en bruisende ideeën 
 die in ons dorp leven. 

Veel is bereikt de afgelopen vier jaar. Daar kunnen  
we trots op zijn. Tegelijk zijn bovenstaande punten  
nog altijd actueel. Bovendien werd het tijd om ons te 
bezinnen op nieuwe speerpunten, die nu belangrijk 
zijn voor ons dorp. Zo blijft het Dorpsontwikkelings- 
plan in beweging. 
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Momenteel onderscheiden we de volgende themagroepen: 

Wonen pagina 4 + 5

Natuur recreatie, toerisme pagina 6 + 7

Zorg  pagina 8 + 9

Sport en onderwijs  pagina 10 + 11

Leefomgeving pagina 12 + 13

Duurzaamheid pagina 14 + 15

In dit DOP 2.0 hebben we, net als in 2016, de speerpunten 
ondergebracht bij de verschillende themagroepen. 

2. Werkgroep Doornenburg
De themagroepen vormen de basis van de organisatie. 
Zij werken aan de speerpunten van het DOP. 
De trekkers van de themagroepen vormen samen de 
Werkgroep Doornenburg. 
De werkgroep komt ongeveer 5 maal per jaar bijeen. 
Dan bespreken we de voortgang in de themagroepen 
en zorgen we voor afstemming tussen de activiteiten 
van de themagroepen. Indien dat gewenst is, komt 
de werkgroep zelf in actie. Bijvoorbeeld toen we 
constateerden dat we toe waren aan een nieuw DOP. 
Dat heeft geleid tot DOP 2.0. 

Het secretariaat van de werkgroep wordt uitgevoerd 
door Caroline Landsheer. 
De communicatie wordt gecoördineerd door Richard 
van Driel. 
Louis Steeman is voorzitter van de werkgroep.

De Werkgroep heeft een goede relatie met Stichting 
Leefbaar Doornenburg (SLD). De Werkgroep ziet 
als haar opdracht de speerpunten van het DOP te 
realiseren en de bewoners van Doornenburg daarbij 
te betrekken. De stichting is opdrachtgever voor de 
 werkgroep en levert in de vorm van de Dorpscontact-
personen een bijdrage aan de procesbegeleiding. 
De werkgroep kan gesubsidieerde projecten uitvoeren. 
De stichting zal dan fungeren als rechtspersoon. 
De verantwoording naar de opdrachtgever loopt dan 
via de Stichting.  

We hopen dat je als lezer het plan met veel instemming 
leest en enthousiast wordt om mee te denken, mee te 
beslissen en samen met ons te werken aan de uitvoering 
ervan.  

1. De totstandkoming van DOP 2.0 

In 2018 / 2019 heeft de Werkgroep deelgenomen aan 
het Krake-project van de Hogeschool  van Arnhem en 
Nijmegen (HAN). In dat kader is een groot leefbaar-
heidsonderzoek gehouden onder de bewoners van 
Doornenburg. Daarmee kregen we nog beter inzicht in 
de wensen van de bewoners op het gebied van wonen 
en leefbaarheid. In een tweetal bijeenkomsten heeft 
de Werkgroep Doornenburg de wensen die de bewoners 
naar voren brachten in het Krake-project gelegd naast 
de resultaten die we de afgelopen jaren hebben behaald 
met het DOP uit 2016. Daarmee ontstond de behoefte 
aan een nieuw DOP 2.0. dat je hierbij aantreft. 
Het is een voorstel en een werkdocument, een nieuwe 
start voor de komende vier jaar. 

We willen de bewoners van Doornenburg zoveel 
mogelijk betrekken bij het realiseren van de nieuwe 
speerpunten van ons nieuwe DOP 2.0. We vinden het 
waardevol dat burgers zelf keuzes kunnen maken 
over ontwikkelingen in Doornenburg en daarmee ook 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun directe 
leefomgeving. 

Ons motto is dan ook: 
meedenken, meebeslissen, meewerken. 

Begin oktober 2020 organiseert de Werkgroep een 
bijeenkomst in het Ontmoetingscentrum. 

 Dan kunnen we met elkaar spreken 
 over vragen als: 

 1. Zijn dit de goede speerpunten?
 2. Heeft u suggesties of ideeën voor nieuwe  
  speerpunten of voor nieuwe initiatieven?
 3. Welke speerpunten moeten prioriteit krijgen?
 4. Hoe kunnen we steeds weer de bewoners  
  van Doornenburg bij de plannen 
  betrekken?
 5. Wil je zelf meewerken in één van de 
  themagroepen? 

2.  De organisatie van 
  Werkgroep Doornenburg
  1. Themagroepen
  2. Werkgroep, secretariaat en communicatie

1. Themagroepen
De Werkgroep Doornenburg is vier jaar geleden van 
start gegaan met vijf themagroepen, die ieder een 
eigen interessegebied hebben. Dat is ons goed bevallen. 
Zo kunnen we de speerpunten onderbrengen in actieve 
themagroepen en kunnen bewoners zich aansluiten bij 
een thema(groep) waar hun interesse naar uitgaat. 
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 Themagroep Wonen
Leden van de themagroep Wonen: Martijn Claassen, Bud Joosten, Wim Tuit

Met de eerste drie speerpunten willen we Doornenburg leefbaar houden voor de verschillende generaties in het dorp. 
Jongeren die willen starten en senioren die graag een kleiner huis willen om te kunnen blijven wonen in Doornenburg.

Speerpunten 2016 – 2020 Wat hebben we bereikt?

De nota wonen 2016-2020 is aangepast nadat we 
aangegeven hebben dat er behoefte is aan betaalbare 
nieuwbouwwoningen i.p.v woningen in het duurdere 
segment. De nota wonen 2020-2025 is in samenwerking 
met onze themagroep wonen opgesteld. 
De woningbehoefte die is gebleken uit onze speerpunten 
en lokale onderzoeken zijn er nu goed in verwerkt.  

We bespreken eens per kwartaal met de wethouder 
en projectleiders van de gemeente de stand van zaken 
omtrent de woningbouwplannen in Doornenburg. 
Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot aanpassing van plan 
de Blauwe Hoek en zijn nu betaalbare woningen 
voor starters en senioren in het plan opgenomen. 
Ook bespreken we met de gemeente de plannen voor 
op andere locaties, zoals de kerk en de herinrichting 
rond de Ancari. 

Dit speerpunt is inmiddels gerealiseerd.

1. Het beschikbaar komen in Doornenburg van  
 voldoende betaalbare woningen voor starters  
 heeft de hoogste prioriteit.

2. Woonvoorzieningen voor senioren moeten 
 in Doornenburg op veel ruimere schaal 
 beschikbaar komen.

3. Doornenburgers willen dat de gemeente flexibel  
 omgaat met bestemmingsplannen.

4. Het is noodzakelijk om op korte termijn een  
 snelle internetverbinding in het buitengebied  
 van Doornenburg te realiseren. 



5

Waar zijn we trots op?

� De komende jaren gaan we de vruchten plukken 
 van deze goede samenwerking. In Doornenburg 
 zal gebouwd gaan worden! In het overleg met 
 de gemeente merken we dat onze bijdrage 
 serieus wordt genomen.

� Waar we ook trots op zijn is het Krake-project, 
 een grootschalig leefbaarheidsonderzoek in 
 Doornenburg in samenwerking met de 
 Hogeschool Arnhem Nijmegen. Wetenschappelijk  
 onderzoek als basis voor de wensen van de 
 Doornenburgers! Het onderzoek is gestart in 2018. 
 De opbrengst is een Woonconcept voor 
 Doornenburg waarvan de resultaten direct 
 doorklinken in de nieuwe Nota Wonen. 

Speerpunten 2020 – 2024 

1. De themagroep Wonen streeft naar een evenwichtige  
 verdeling van het aantal beschikbare woningen voor  
 starters, doorstromers en senioren waarbij het doel  
 is een voldoende grote woningvoorraad te realiseren 
  die is toegesneden op de woningbehoefte van de  
 inwoners van Doornenburg. 

2. De komende jaren zal de focus blijven liggen op 
 woningbouw in Doornenburg. Plan de Blauwe Hoek  
 is zeer concreet en zou al gestart zijn als de stikstof  
 crisis niet gekomen was. We zullen ons samen met de  
 gemeente en de ontwikkelaars blijven inzetten om  
 dit plan zo snel mogelijk te realiseren. 

3. Vinden van bouwlocaties.  Het aantallen woningen  
 die gepland zijn in de Nota Wonen 2020-2024 zullen  
 ergens gebouwd moeten worden. Er is een aantal  
 mogelijke opties: uitbreiding in Doornenburg Oost  
 (reeds genoemd in DOP-1), de plannen met de kerk,  
 herinrichting van de sportaccommodaties ten 
 behoeve van bouwgrond. Ook het plaatsen van 
 tijdelijke woningen behoort tot de mogelijkheden.

4. We blijven als themagroep Wonen gesprekspartner  
 voor de gemeente Lingewaard en ook voor 
 woningbouwstichtingen en projectontwikkelaars. 
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Themagroep Natuur, Recreatie en Toerisme
Leden van de themagroep Natuur, Recreatie en Toerisme: Remie Aleven, Johan Tolkamp (tot februari 2020), 
Arry Buiks

Speerpunten 2016 – 2020 Wat hebben we bereikt?

Inventarisatie groenonderhoud (gemeente, provincie, 
Staatsbosbeheer, particulier etc.).

Deels afgerond.

We nemen initiatieven naar ondernemers in de 
toeristische sector om te komen tot een gezamenlijk 
plan. 

Onderzoek naar: 
� Behoeften 
� Mogelijkheden in de buurt aanwezig 
� Eventueel aanpassing bestaande locatie(s)

Fiets en Wandeltocht “Rondje Doornenburg” 
is gedrukt en wordt veel gebruikt door toeristen. 

Er zijn vier bankjes geplaatst langs wandelroutes. 
Enkele bankjes staan nog in de planning. 

Wordt momenteel aan gewerkt in overleg met 
de gemeente. 

1. Groenvoorzieningen en wandelpaden moeten  
 beter onderhouden en waar nodig verbeterd  
 worden.

2. De bewegwijzering van bezienswaardigheden 
 en de vermelding van activiteiten op borden  
 langs de weg moet sterk verbeterd worden. 

3. Ondernemers in de toeristische sector zouden  
 meer activiteiten en evenementen moeten 
 organiseren. Daarbij is het gewenst om de  
 toeristische attracties te verbinden met het  
 dagelijks leven (het dorp).

4. Het realiseren van een natuurzwembad in het  
 buitengebied van Doornenburg verbetert het  
 leefklimaat en stimuleert het toerisme.

5. Het is wenselijk fietsroutes in het buitengebied  
 rond Doornenburg uit te zetten.

6. Plaatsing van extra zitbankjes.

7. Plaatsen “Welkom borden dorp”.
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Waar zijn we trots op?

Het is goed om te zien dat de samenwerking 
tussen burgers en lokale overheid kan leiden tot 
mooie resultaten. Dat draagt eraan bij dat we 
als bewoners trots zijn te wonen in Doornenburg. 
De recreatieve en toeristische voorzieningen 
krijgen steeds meer samenhang en kwaliteit. 
Daardoor groeit Doornenburg en haar omgeving 
als plek waar je voluit kunt genieten. 
En op verschillende manieren. 

Speerpunten 2020 – 2024 

1. Ontwikkelen van een integrale groen-visie voor 
 zowel particuliere als publieke gronden. 
 Doel is: meer groen in het dorp en verbinding tussen  
 de groene zones en voorkomen van verwaarloosde  
 plekken.

2. De unieke ligging en historie van Doornenburg  
 uitdragen.

3. Project opzetten om mensen te ondersteunen die 
 hun tuin niet kunnen onderhouden. 

4. We zijn in gesprek met het Waterschap over de 
 aanleg van een trap in het talud van de Linge.  

5. Meedenken met Rijkswaterstaat en ideeën aanreiken  
 voor de verlaging kribben Pannerdensch kanaal. 
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 Themagroep Zorg
Leden van de themagroep Zorg: Diny Selman, Tonke de Ridder, Ans Niels, Gerry Joosten, Bud Joosten, 
Monique Ritzen SWL, Willemijn Hekking WMO

Speerpunten 2016 – 2020 Wat hebben we bereikt?

Er is een goede samenwerking tussen de vrijwilligers 
en professionals.  Er is  voorlichting gegeven aan 
inwoners over dementie, welzijn en domotica. 
Er is een netwerk opgezet met professionals werkzaam 
in Doornenburg in samenwerking met DementieNet 
Radboud. Doel: iedere inwoner ontvangt begeleiding 
van een casemanager dementie en alle professionals 
streven hetzelfde doel na.

Niet bereikt. Dit blijft een speerpunt voor de 
themagroep.

Er is regelmatig overleg met de werkgroep zorg, in deze 
groep zitten vrijwilligers, professionals en WMO. Dit 
loopt goed, en tevens erg praktisch voor de (samenwer-
king in de) praktijk.

Er is een folder gemaakt over omgaan met dementie 
in Doornenburg. Er ligt uitgebreide informatie in de 
bibliotheek van het Ontmoetingscentrum.

1. Het huidige brede aanbod van zorg- en 
 welzijnsvoorzieningen moet behouden blijven. 

2. Gemeente moet vrijwilligersorganisaties op 
 het gebied van zorg en welzijn financieel 
 ondersteunen, waarbij deze het vertrouwen  
 krijgen om zelf de regie te voeren.

3. Activiteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers  
 ondersteunen en stroomlijnen.

4. Informatievoorziening over zorg en welzijn.  
 Zowel schriftelijk als digitaal. 

Goed omgaan met dementie 
in Doornenburg 
Is een initiatief vanWerkgroep Doornenburg themagroep zorg i.s.m. Alzheimer Nederland. Hoe kunnen 

we met z’n allen mensen met dementie en hun mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen in Doornenburg 

en vooral oog hebben voor mensen met dementie !

Voor mensen die te maken krijgen met vergeetachtigheid

Is het dementie? 
Jong of oud, iedereen vergeet wel eens wat. Als je ouder wordt, gaat je geheugen anders werken, waardoor het 

vaker gebeurt dat je iets vergeet. Je vergeet details en komt bijvoorbeeld niet meer op namen of woorden. Dat 

is gewoon. Maar wanneer is het dat niet? Kan het dementie zijn? 

Herken jij signalen van dementie?
Dementie kenmerkt zich door een geleidelijk achteruitgang van het geestelijk functioneren. Verschijnselen 

zoals hieronder beschreven worden geleidelijk ernstiger en belemmeren het dagelijks functioneren. 

Vergeetachtigheid, problemen met dagelijks handelingen, vergissingen van plaats en tijd, taalproblemen, 

kwijtraken van spullen, slecht beoordelingsvermogen, terugtrekken uit sociale activiteiten, veranderingen in 

gedrag en karakter, onrust, problemen met zien.

Blijf niet rondlopen met je zorgen
Maak je je zorgen over je eigen vergeetachtigheid, of van iemand in je naaste omgeving? 

Dan kan je het beste een afspraak maken met je huisarts. Hij gaat op zoek naar behandelbare oorzaken 

van vergeetachtigheid zoals een slecht werkende schildklier, verkeerd medicijngebruik, vitaminetekort of een  

depressie. Wanneer deze problemen worden behandeld, verdwijnt ook de vergeetachtigheid. Wanneer de 

huisarts dementie vermoedt, stuurt hij soms door naar een specialist in het ziekenhuis. Hier worden dan  

aanvullende onderzoeken gedaan om de diagnose duidelijk te krijgen.
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Waar zijn we trots op?

� De themagroep bestaat uit vrijwilligers-
 organisaties en professionals, hierdoor zijn de 
 lijnen kort en is er een goede samenwerking.

� De themagroep Zorg heeft actief deelgenomen 
 aan het KRAKE project en daarin samengewerkt 
 met studenten van de HAN die onderzoek 
 gedaan hebben naar de netwerken in 
 Doornenburg.

� Er is een netwerk dementie opgezet met de 
 professionals werkzaam in Doornenburg.

� Dementie en geheugenproblemen zijn meer 
 bespreekbaar geworden door de voorlichtingen.

� Er ligt uitgebreide informatie in de bibliotheek.

Speerpunten 2020 – 2024 

1. Voorlichtingsbijenkomsten – denk aan tweemaal 
 per jaar – geven over dementie en zorgtechnologie  
 thuis (domotica). 

 Speerpunten die blijven voor de toekomst:

2. Eraan bijdragen dat ouderen en zorgbehoevenden  
 langer veilig thuis kunnen wonen. 

3. Daarbij zorg voor kwaliteit van leven (welzijn)stabiel  
 houden of verhogen).

4. Ondersteunen van mantelzorgers en zo 
 nodig (financiële) ondersteuning van 
 vrijwilligersorganisaties.

5. Leefbaarheid en welzijn van de inwoners volgen  
 en zo nodig problemen oppakken of doorzetten naar  
 desbetreffende instantie.
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 Themagroep Sport en Onderwijs
Leden van de themagroep: Eveline Claassen, Geert Claassen.

Speerpunten 2016 – 2020 Wat hebben we bereikt?

Er is een multifunctioneel kunstgrasveld gerealiseerd 
binnen het “Open club project”.

We hebben in samenwerking met de gemeente en de 
school bereikt dat de sportzaal en de kleedruimtes 
vernieuwd zijn. SV Olympia beheert nu de gymzaal.

� Inmiddels is Sportdorp Doornenburg opgericht  
 samen met vv-GVA, sv Olympia, TC Doornenburg 
 en Mixed Moves. 
� vv-GVA is initiatiefnemer van “Open club” gedachte. 
	Met bovengenoemde partners is een provinciale  
 subsidie aangevraagd met als doel samenwerking 
 en afstemming van activiteiten, b.v. de kerstrun.

In eerste instantie waren de reacties van de gebruikers 
van de accommodaties, TC-Doornenburg en vv-GVA, 
afwachtend. We nemen dit speerpunt mee in DOP 2.0.  

Het behoud van de bassischool is van groot belang. 
Alle betrokkenen zetten zich in voor het behoud ervan.   

De basisschool de Doornick is een Integraal Kind 
Centrum.

Dit is een aangelegenheid voor de school en de ouders.

� “`t Blauwe huukske” creatieve dagbesteding 
 voor jong en oud.
� Dit project is gerealiseerd met ondersteuning van 
 Provincie Gelderland in het kader van leefbaarheid 
 en sociale samenhang in de vorm van een subsidie.
� Gemeente Lingewaard heeft de voormalige 
 Bibliotheekruimte ter beschikking gesteld.
� Deze ruimte is door een team van 15 vrijwilligers, 
 waaronder team-2 van Buurtzorg Doornenburg, 
 ingericht met een keuken, werkplaats, crea-hoek 
 en zithoek.
� Na de feestelijke opening op 11 mei 2019 zijn we gestart  
 met een workshop houtbewerken, mozaïeken en  
 aquarelleren op dinsdag en woensdagochtend.
� Er nemen nu wekelijks 15-20 gasten deel aan de 
 activiteiten. In maart 2020  zijn we gestart met het  
 project “Talentenatelier” voor groep 6-7-8 van IKC de  
 Doornick. Het doel van het project is leerlingen in 
 contact te brengen met technische vaardigheden. 

1. De voetbalvereniging GVA heeft dringend een  
 kunstgrasveld nodig.

2. De binnensportaccommodatie in basisschool de  
 Doornick moet ingrijpend worden gerenoveerd  
 om te voldoen aan de geldende eisen.

3. Een betere samenwerking en afstemming van  
 sportverenigingen onderling en met de 
 basisschool is noodzakelijk.

4. Mogelijkheden om diverse sportactiviteiten te  
 concentreren op sportpark “de Vijzel” moeten  
 worden onderzocht.

5. Doornenburger wil dat basisschool haar 
 bestaansrecht behoudt. 

6. Ondersteunen van Brede school- ontwikkelingen.  
 Een Brede school wil bijdragen aan het vergroten  
 van ontwikkelkansen van opgroeiende kinderen.  
 Het is een samenwerkingsverband van diverse 
 organisaties die betrokken zijn bij het opgroeien  
 van jonge kinderen.  

7. Continurooster basisschool.

8. Het is wenselijk dat ouderen meer betrokken  
 raken bij het onderwijs op de Doornick. 

 Opstartteam 
 Rikie Oosterhuis, Arnold van de Sant, Jan Kwint,  
 Geert Roelofs, Diana Niels, Frans Nieuwenhuis,  
 Arno Vree, Piet de Ridder, Team-2 Buurtzorg:  
 Ans Ketelaer, Doreen Vermaas, Gera van Driel 
 Dorpscontactpersonen: Eveline Claassen en  
 Geert Claassen.
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Waar zijn we trots op?

� We hebben samen met partners Sportdorp 
 Doorenburg van de grond gekregen. Sportdorp 
 Doornenburg is een samenwerkingsverband 
 VV-GVA, SV-Olympia, TC-Doornenburg, 
 dansvereniging Mixed Moves.

� We hebben een doorslaggevende rol gespeeld bij 
 de realisatie van de Renovatie van de gymzaal. 
 De gymzaal is, mede dankzij onze inspanningen, 
 in beheer gekomen van sportvereniging Olympia.

� In het kader van GVA-open hebben we bijgedragen  
 aan het realiseren van tal van initiatieven zoals;
 • Kunstgrasveld
 • Beweegtuin
 • Kerstrun tijdens de Kerstmarkt, wielertijdrit 
  de Hel van Honderdmorgen, volleybaltoernooi  
  tijdens Lente in Doornenburg.

� We zijn gestart met het creatieve 
 trefpunt `t Blauwe Huukske. 
 • ’t Blauwe Huukske organiseert wekelijks voor
  ca. 10-30 bezoekers 2 dagdelen. Aquarelleren, 
  mozaïeken, houtbewerken, breien, etc. 
 • ’t Blauwe Huukske werkt samen met basisschool  
  IKC de Doornick. Die samenwerking heeft onder  
  ander geleid tot Talentateliers voor Groepen 6-7-8.

� Op initiatief van SLD, SOD, Zonnebloem en de 
 themagroep is een Wandelgroep gestart. 

Speerpunten 2020 – 2024 

1. IKC de Doornick 
 We willen bijdragen aan het verbeteren van de 
 onderwijskwaliteit, onder meer door de IKC-raad te  
 ondersteunen bij renovatie/herbouw IKC de Doornick. 

2. Verder ontwikkelen Sportdorp Doornenburg 
 Doel is het intensiveren van sporten voor alle 
 doelgroepen met extra aandacht voor kwetsbare  
 doelgroepen.

3. Onderzoek naar herinrichten sportorganisaties en  
 daarvoor draagvlak verkrijgen bij gemeente en 
 verenigingen.

 Doel is tweeledig:  
 a. Moderniseren en bijeenbrengen van de 
  sportaccommodaties voor een groter aanbod van  
  sporten.
 b. Daarmee ruimte creëren voor woningbouw: 
  starterswoningen en seniorenwoningen.

4. Dagbesteding ‘t Blauwe Huukske, 
 We willen de samenwerking tussen school, ouderen  
 en jongerenorganisaties verder uitbreiden met als  
 doel meer – gezamenlijke – activiteiten.
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Themagroep Leefomgeving
Leden van de themagroep: Luuk Timmers, Caroline Landsheer, Alide Boks, Ton Pere, Berry Melgers

Speerpunten 2016 – 2020 Wat hebben we bereikt?

Er zijn snelheidsmetingen en controles uitgevoerd op 
de Pannerdenseweg en in de St. Maartenstraat. 
Met verkeersdeskundigen van de gemeente is overleg 
geweest over aanpassingen aan het kruispunt bij de 
Molenstraat/Duisterestraat, en – na een peiling onder 
de Doornenburgers – over de aanpassing van de 
verkeersdrempels en het kruispunt bij van Kol. 
Aanpassingen in beide verkeerssituaties staan 
gepland binnen afzienbare tijd. 

De fietspaden langs de Duisterestraat en de langs 
de Pannerdensweg zijn verbeterd en passende 
maatregelen tegen de schade door wortelgroei zijn 
bij deze werkzaamheden uitgevoerd.

Nadat de gemeentelijke afsluitingen van de dijken 
voor motoren door een gerechtelijke uitspraak is 
teruggedraaid,is op bepaalde dijkvakken in 
Doornenburg de maximale snelheid verlaagd 
naar 60 km.

Met bewoners en de gemeente Lingewaard is er overleg 
gevoerd over de herinrichting van de van Aemstelstraat. 
Er bleek onvoldoende draagvlak onder de bewoners 
om veranderingen in parkeervakken en rijrichting 
door te voeren. 

Een verkeersvisie voor de verkeerscirculatie en 
parkeergelegenheid rond het centrale dorpsplein is 
met bewoners besproken en hun inbreng is 
meegenomen in het overleg met de gemeente.

De themagroep heeft een duidelijk begin gemaakt met 
de plannen van een herinrichting van het dorpsplein. 
Met ambtenaren van de afdeling groenonderhoud 
van de gemeente Lingewaard, Marjo Wiltingh van 
atelier Zepplinn en hovenier Hendri Peters zijn 
projectvoorstellen opgesteld, en  aan omwonenden 
en andere Doornenburgers gepresenteerd. 
Op basis van de toen verkregen reacties is in overleg 
met de in Doornenburg woonachtige bouwkundige 
Jeroen Neggers een plan opgesteld voor de 
herinrichting van het dorpsplein. 
Op dit moment ligt er een concept tekening waar 
bewoners van de Maartenshof, het bestuur van het 
ontmoetingscentrum, supermarkt de Spar en het 
bestuur van de Schutterij enthousiast over waren.  
Dit plan is afgestemd met de gemeente en zal daarna 
worden uitgewerkt en van een financiële onderbouwing 
worden voorzien. 

1. Onveilige verkeersituaties in het dorp en het 
 buitengebied dienen met voortvarendheid te  
 worden verbeterd. 
 
 Regelmatig overleg met de wijkagent over 
 veiligheidsaspecten. 

2. Een structurele verbetering van het periodiek  
 onderhoud van fietspaden en trottoirs is 
 dringend noodzakelijk. 

3. De onveilige verkeerssituatie op de dijken en 
 de geluidsoverlast vragen om invoering en  
 handhaving van overheidsmaatregelen.

4. Herinrichting van drukke straten is wenselijk.

5. Het is noodzakelijk Doornenburgers actief 
 te betrekken bij het opstellen van een 
 verkeersvisie voor Doornenburg.

6. Herinrichting van het dorpshart met meer 
 groen en beeldende kunst zal de sfeer en het  
 leefklimaat in het dorp ten goede komen.
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Speerpunten 2020 – 2024 

1. Hét speerpunt voor themagroep leefomgeving voor  
 de komende jaren blijft de vergroening van de 
 dorpskern met daarin als belangrijk element de  
 herinrichting van het dorpsplein. De gemeente is ook  
 een belangrijke partner bij de financiering, alsmede 
 de provincie Gelderland en de woningstichting. 
 De themagroep fungeert als aanjager en trekker van  
 deze projecten en coördineert de inbreng van 
 betrokken partijen.

2. Bijdragen aan veilige verkeerssituaties.
 
3. Inventarisatie én inspectie van groenonderhoud in  
 geheel Doornenburg.    

De themagroep fungeert als aanjager en trekker van 
deze projecten en coördineert de inbreng van betrokken 
partijen. Ook blijven we betrokken bij reeds lopende 
ontwikkelingen. Bijvoorbeeld overlast van bomen aan 
de Pannerdenseweg en de Van Heekstraat en klachten 
van bewoners over de parkeergelegenheid in de Van 
Aemstelstraat die zijn getoetst met verkeersdeskundigen 
van de gemeente Lingewaard.
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 Themagroep Duurzaamheid
Leden van de themagroep Duurzaamheid: Alex Boks, Martijn Claassen, Geert Claassen, Bud Joosten, Wim Tuit, 
Louis Steeman, namens de gemeente Petra Dhont. 

Speerpunten 2016 – 2020 Wat hebben we bereikt?

1. We hebben begin 2019 met een groepje enthousiaste  
 Doornenburgers de themagroep opgericht. 

2. Het afgelopen jaar hebben we gebruikt om meer  
 grip te krijgen op het onderwerp duurzaamheid. 
 Ook hebben we kennis genomen van plannen van  
 de gemeente, de provincie en andere stakeholders. 

3. We hebben verbinding gezocht met een grote 
 groep potentiele partners die willen meedenken 
 en mee-uitvoeren. Zoals: Gemeente, Provincie 
 (Spectrum), Lingewaard Energie, Energieloket,  
 Waardwonen, Avalon Advies, Stichting Leefbaar  
 Doornenburg, Doornenburgse ondernemers, 
 bewoners (Stefan en Dionne Engelen, 
 Harm ten Broeke…) enz.  

4. Vinger aan de pols gehouden bij de ontwikkeling  
 van grootschalige duurzaamheidsprojecten in de  
 regio  zoals de plaatsing van de windturbines bij  
 Caprice.

De themagroep is in begin 2019 gestart.  
In DOP-1 waren nog geen speerpunten 
duurzaamheid opgenomen. 
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Waar zijn we trots op?

� Dat we in een jaar bereikt hebben dat we als  
 themagroep goede contacten hebben met zeer  
 uiteenlopende partners. De themagroep kan 
 daardoor doorgroeien tot een aanspreekpunt 
 voor bewoners en partijen buiten Doornenburg 
 op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken.
 

Speerpunten 2020 – 2024 

1. We willen een ‘gemeenschap van de toekomst’ worden  
 (zoals Zilverkamp) Daarvoor gaan we eventueel met  
 ondersteuning van de Provincie (Spectrum) in 
 gesprek met de verschillende stakeholders. 

2. Energieloket op een vaste plek en een vaste dag in 
 de week in Doornenburg. Bewoners informeren over  
 besparingspakketten. Denk o.a. aan ‘grip op 
 energieverbruik’. Zie1.

3. Energieambassadeurs opleiden met 
 doorgroeimogelijkheid naar energieloket.

4. Aansluiten bij en gebruik maken van onze partners,  
 project adviseurs en woninginspecteurs.
  
5. Geïnformeerd worden en in gesprek gaan over  
 de kansen die technologische mogelijkheden bieden.  
 Denk bijvoorbeeld aan aquathermie. 

6. Oprichting van een energie-coöperatie met als doel  
 samen te investeren in duurzame ontwikkelingen.  
 Als bewoner kun je lid worden van zo’n corporatie,  
 geld inleggen, meebeslissen over de initiatieven en  
 meedelen in de winst. 

7. Verkennen van kansen en mogelijkheden op het  
 gebied van energiebesparing, duurzaam opwekken  
 van energie en warmtetransitie. Het gaat om kansen  
 en mogelijkheden die passen bij de bewoners en hun  
 vragen. 

 1   Een website waarop je kunt monitoren wat de 
   effecten zijn van energiebesparende maatregelen.
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3.  Wat is nog niet bereikt? 

1. Het blijkt niet altijd gemakkelijk te zijn om 
 ondernemers in Doornenburg te betrekken bij de 
 gemeenschap en bij de ontwikkelingen in Doornenburg.  
 Dit is een blijvend punt van aandacht en actie van de  
 Werkgroep.  

2. Ook de plannen voor behoud en eventuele restauratie  
 van de oude veldoven in de Roswaard vorderen tot op  
 heden onvoldoende. De werkgroep blijft zich inspannen  
 om dit proces weer vlot te trekken.    

4.  En nu, aan de slag…. 
  dit zijn onze uitgangspunten 
De werkgroep heeft een aantal uitgangspunten 
geformuleerd die voor ons leidend zijn bij de realisatie 
van DOP 2.0. 

1. Realistische plannen die laagdrempelig zijn en 
 direct voordeel opleveren voor de bewoners. 

2. Breed draagvlak bij de bewoners. 
 Dat betekent zorgvuldige voorbereiding en 
 betrokkenheid bij de uitvoering.  

3. Aansluiten bij de bijzondere situatie van Doornenburg. 
  Denk bijvoorbeeld aan de verschillen in de 
 samenstelling’  van het huizenbestand, onze ligging  
 in een natuurlijke omgeving tussen drie rivieren en  
 de aanwezigheid van monumenten, gebouwen en  
 locaties die historisch en landschappelijk uniek zijn. 

 www.werkgroepdoornenburg.nl    

 Volg ons ook op:

KRAKE
Krachtige Kernen

Starke Dörfer
Europäische Union

Europese Unie


