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Voorwoord burgemeester Jan Kottelenberg
Is de drukte na de zomer bij u ook zo ingeslagen? Na een lange tijd waar weinig kon, lijken
we met alle ingehouden energie nu naar buiten te willen rennen. Zoveel evenementen,
activiteiten en ideeën passeren de revue. In dit magazine leest u over de week van de
pleegzorg, week tegen eenzaamheid, week van de veiligheid, airwalks... Het is echt druk
dit najaar! Ook leest u vlak na dit intro over nieuwe, vernieuwde of in ontwikkeling zijnde
speelplekken en beweegactiviteiten in onze dorpen. Perfecte plekken en initiatieven om
elkaar te ontmoeten, uit te razen en te bewegen om energie kwijt te raken of juist weer
op te doen. Die buitenruimte willen we zo goed en effectief mogelijk benutten voor onze
kinderen, jongeren, volwassen, ouderen én voor de flora en fauna. Wat een uitdaging!
In de Omgevingsvisie staat wat we belangrijk vinden nu en voor de toekomst van de
openbare ruimte. Ik ben blij dat honderden van u de online peiling hebben ingevuld over
deze visie. Zo weten we steeds beter hoe we die kostbare, prachtige ruimte zo goed
mogelijk benutten voor én in onze toekomst.
Jan Kottelenberg, burgemeester

P.S. Als u zelf een goed idee heeft om meer sporten, bewegen en een gezonde leefstijl
te bevorderen, deel uw idee met ons! We hebben samen met maatschappelijke partners
een prachtig fonds opgezet van waaruit we goede initiatieven verder kunnen helpen.
Nu de energie lijkt te vloeien, lijkt het me een uitstekende periode om goede ideeën om
te zetten in actie! Lees meer informatie over dit fonds op pagina 10.

Op de voorzijde van dit magazine ziet u de gloednieuwe picknickbank aan het ‘Heuzesepad’ aan de Hamsestraat in Opheusden
waar het genieten is van de weidse omgeving. Judith van Nifterik won met haar inzending ‘Rustpunten langs fiets- en Klompenpaden in het Neder-Betuwse landschap’ de prijsvraag Landschapsfonds 2020-2021 van K3Delta, elk jaar goed voor een idee ter
waarde van € 10.000. Ook aan de Varakker in Opheusden en aan de Rhenenseweg in Kesteren staat zo’n picknickbank.
Onze Klompenpadvrijwilligers zorgen er steeds voor dat dit Heuzesepad en andere Klompenpaden onderhouden
worden en begaanbaar blijven. Ook in herfst en winter is het daar mooi. Dus naar buiten. Jas en ‘klompen’ aan
en gaan! Kijk op www.klompenpaden.nl of download de Klompenpaden-app voor meer informatie.
Op de foto’s staan vooraan Judith van Nifterik en wethouder Herma van Dijkhuizen; achteraan vanaf links
Titus Haverkamp en Hans Hooijer van K3Delta en Martin Stufken van Van de Bijl en Heierman, het bedrijf
dat de banken aanlegde.
Op de rechterfoto staan vanaf links Adrie Honders, Kobus van Ingen, Danja van Ingen, Marc van de Peppel.
Op de bank: Gijp van de Kolk en Yvonne van de Peppel. Niet op de foto maar wel zeer betrokken:
Wim Stam en Henny van Eldik die deze foto maakte en coördinator is van de vrijwilligers.
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We gaan voor een gezonde samenleving:

Buiten spelen en bewegen
voor jong en oud
De speeltuinen van nu zien er heel anders uit dan twintig jaar geleden. De tijd dat gemeenten hier een wipkip en daar
en schommel plaatsten, is voorbij. Spelen en bewegen vormen een essentieel onderdeel in het beleid van de gemeente.
Kinderen en volwassen willen steeds meer buiten bewegen. De gemeente steunt dat van harte en wil onze inwoners graag
helpen met een gezonde leefstijl. “We willen dat in alle dorpen voldoende ruimte en gelegenheid is om lekker samen te
spelen, te bewegen, buiten te zijn en elkaar te ontmoeten.”

Wethouders Stefan van Someren en Herma van Dijkhuizen
hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid binnen de
gemeente als het gaat om de inrichting en het beheer van de
openbare ruimte, sporten, spelen en bewegen.

Buitenruimte is van en voor iedereen

Van Someren: “als je beleid maakt om de publieke ruimte - die
voor iedereen toegankelijk is - zo optimaal mogelijk te benutten, krijg je al snel te maken met maatschappelijke belangen die
met elkaar concurreren. Een groene uitstraling, veel ruimte voor
spelen, zitbankjes, een verkeersveilige situatie en voldoende
parkeerruimte gaan niet allemaal samen op één plek. Zaak is om
dan een optimale afweging te maken. Want je kunt de openbare ruimte immers maar één keer inrichten.”
Van Dijkhuizen vult aan: “die optimale afweging kunnen we
nooit alleen maken als gemeente. In 2021 krijgen de eerste
twintig speelplekken een opknapbeurt. We hebben door een
professioneel bureau schetsen laten maken van de mogelijkheden. Deze zijn tijdens online bewonerssessies begin dit jaar
besproken met kinderen, ouders en omwonenden. Op basis van
alle ideeën en suggesties zijn de ontwerpen voor de speelplekken definitief gemaakt.”

Voetbalkooi Ochten
vervult vurige wens
Voetballen op het ‘Oranjeveldje’ deden de kinderen in Ochten
altijd al. Maar het ontbreken van netten in de goals en de kuilen,
hobbels en gaten in het veld deden af aan het speelplezier.
Een voetbalkooi met een kunstgrasondergrond was dan ook de
vurige wens. Samen met de kinderen en de omwonenden heeft
de gemeente Neder-Betuwe een geschikte plek gezocht voor
de voetbalkooi. De jonge initiatiefnemers hebben zelf gezorgd
voor een deel van de sponsoring. In de zomervakantie was de
voetbalkooi gereed en nu schitteren de voetballiefhebbers op
het veld bij het Wethouder J. Staalplein.
De voetbalkooi is eind augustus feestelijk geopend met een
voetbaltoernooi dat mede was georganiseerd door voetbalvereniging Uchta en de jongerenwerkers. Wethouder Herma van
Dijkhuizen memoreerde tijdens de aftrap de inzet en het initiatief van de jongens en meiden. Een initiatief dat de gemeente
van harte ondersteunt vanwege het grote belang van speel- en
beweegplekken. Behalve in IJzendoorn waar geen vraag was naar
een voetbalkooi, is er nu in ieder dorp een voetbalkooi.

De voetbalkooi in Ochten werd feestelijk geopend in juni

“We nodigen onze inwoners
van harte uit om met ideeën
te komen voor aanvullende
voorzieningen.”
Wethouder Herma van Dijkhuizen
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Geld beschikbaar voor gezonde leefstijlideeën

Speelplekken zijn goede voorbeelden van het gezond benutten
van de ruimte buiten. Van Dijkhuizen: “we nodigen onze inwoners van harte uit om met ideeën te komen voor aanvullende
voorzieningen.” Sinds 2020 heeft de gemeente het ‘Lokaal
Akkoord Neder-Betuwe Bloeit!’. Daarin zijn ambities, acties en
afspraken vastgelegd over het stimuleren van sport, bewegen,
een gezonde omgeving en een gezonde leefstijl. Het is nu
mogelijk om financiële steun aan te vragen voor initiatieven
die een gezonde leefomgeving en gezonde manier van leven
bevorderen.

Dodewaard is voetbalkooi rijker
Geïnspireerd door het succes van de voetbalkooi in Opheusden,
gingen jongeren uit Dodewaard in het najaar van 2019 in gesprek
met jongerenwerk en de gemeente voor een geschikte locatie voor
een voetbalkooi in hun dorp. Uiteindelijk bleek het veld tussen
Brederode en Juttepeer de meest geschikte plek. Diverse ontwerpen passeerden de revue en de omwonenden werden geïnformeerd over het definitieve ontwerp van de kooi. Die is gemaakt
van geluidsarm staal en heeft, op verzoek van de jongeren, aan de
korte kant een hekwerk van drie meter hoog. Lokale sponsoren
hebben dat mede mogelijk gemaakt.

Al veertien verenigingen en organisaties hebben een bijdrage
ontvangen uit het leefstijlakkoord om hun initiatief te kunnen
uitvoeren in Neder-Betuwe. “We weten uit de vele gesprekken
dat er ook voldoende bewoners zijn met ideeën en stimuleren
hen ook een aanvraag te doen. Want we geloven dat sport,
bewegen, preventie en een gezonde leefstijl nauw met elkaar
verbonden zijn. Ik ben er daarom ook trots op dat we samen
met partners in onze gemeenschap geld beschikbaar kunnen
stellen via dit akkoord. We zijn constant op zoek naar goede
initiatieven die bijdragen aan een gezond Neder-Betuwe en
helpen mensen graag bij het aanvragen.”
“Neder-Betuwe is één van de ‘jongste’ gemeenten van Nederland. We hebben veel kinderrijke gezinnen. Vergrijzing komt
minder voor in onze gemeente. Ook kenmerkend voor onze
regio en gemeente is dat uit GGD-rapportages blijkt dat de
inwoners van Regio Rivierenland over het algemeen minder
gezond zijn dan in de rest van Nederland. De gemeente hecht
daarom veel waarde aan voldoende ruimte voor bewegen en
spelen en stimuleert ‘gezonde ideeën.”

SCENARIO 2

(ZILVER)

Met een voetbaltoernooi in juli is de voetbalkooi sportief in gebruik
genomen. Tijdens de zomervakantie is er al veel gevoetbald.
Een succes, dat zeker ook te danken is aan de inzet van de jongeren
en Ralf Reinders van Mozaïek Welzijn.

- BESCHEIDEN MIX -

Wens voor multifunctioneel
gebruik van locatie Dodewaardse
IJsclub
Een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte is een
belangrijk doel van de gemeente. Daaraan wil de Dodewaardse
IJsclub (DIJC) ook bijdragen. Samen met hardloopvereniging de Dijkrunners, schaatstrainingsgroep Exerceo en wielervereniging ’t Versnellertje heeft DIJC het initiatief genomen om de accommodatie aan de
Bonegraafseweg 22 in Dodewaard te ontwikkelen tot een toegankelijke, multifunctionele accommodatie voor individuele buitensport- en
outdoor-activiteiten. Dit verloopt in afstemming met en in aanvulling
op de activiteiten van de werkgroep van de MFA Dodewaard.
Het is de bedoeling om de huidige 400 meter inline skate- en ijsbaan
en hardloopbaan opnieuw in te richten, met een betere ondergrond.
Kunstgras en nieuwe voorzieningen verruimen de beweegmogelijkheden voor jong en oud. DIJC en partners streven ernaar dat
er meer buitensport- en outdoor-activiteiten gaan plaatsvinden en
de multifunctionele sportaccommodatie hiermee een nog sterkere
maatschappelijke functie kan vervullen. Het is de bedoeling dat op
het terrein ook een skatepark komt want er zijn in de gemeente veel
liefhebbers voor skaten, freerunnen, BMX’en en alles wat wieltjes
heeft.

Basis terreiningrepen
+ skatepark
bij entree, verzwaring
als (openbaar)accommodatie
hardloop-, skate- en
Ontwerp
herinrichting
Dodewaardse
IJsclub totringdijk
multifunctionele

fietscircuit (1,50m breed), impuls clubhuis e.o., opwaardering 400m baan (toplaag, evt belijning),
dijkje aan binnenkant baan (behoud brede ijsvloer), voetbalveld middenin. NB: behoud afsluitbaarheid.

Om het ambitieuze plan te kunnen realiseren is de initiatiefgroep bezig met fondsenwerving bij onder meer de provincie, het Landschapsfonds K3Delta en het bedrijfsleven. Ook de betrokken verenigingen
en de gemeente leveren een financiële bijdrage.
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Meebewegen met veranderende wijken

Van Dijkhuizen vertelt dat de samenstelling van de bewoners in de diverse woonwijken vaak heel verschillend is.
Die kan veranderen in de loop der tijd. “Bijvoorbeeld een
wijk met ooit veel jonge gezinnen waarvan de kinderen
inmiddels tieners zijn geworden. Die hebben natuurlijk
andere behoeften op het gebied van spelen en bewegen.
Heel jonge kinderen laat je niet te ver naar een speeltuin
toe lopen of fietsen. Voor jongeren speelt afstand veel
minder een rol. De gemeente moet op die veranderingen
inspelen. Juist om te zorgen dat onze inwoners in alle leeftijdscategorieën voorzieningen in de buurt vinden die aansluiten op hun behoeften zodat zij op een gemakkelijke en
laagdrempelige manier kunnen genieten in de buitenlucht.”

Freerunnen is helemaal hot
In maart van dit jaar is het jongerenwerk van Mozaïek samen met jongeren uit Ochten die zich verveelden een participatietraject gestart.
Een groep van acht jongeren tussen de 11 en 14 jaar kwam tweewekelijks samen met jongerenwerker Kesley om te vergaderen in de
speeltuin aan de Hoeflaan. Ook buurtsportcoach Roy heeft meegedacht. Zo is het de jongeren gelukt een toffe activiteit neer te zetten.
De bekende freerunner Rutger heeft in juni, op het Oranjeveldje
in Ochten, een dynamische clinic gegeven voor jongeren uit heel
Neder-Betuwe. Dit initiatief heeft de jongeren de stimulans gegeven
om samen met het jongerenwerk te kijken naar mogelijkheden voor
freerunattributen in Ochten.
De gemeente wil tegemoet
komen aan de nieuwe trend
en de groeiende behoefte
aan ruimte voor freerunnen.
Een eerste stap is het maken
van een inventarisatie van
geschikte locaties. De accommodatie van DIJC aan de
Bonegraafseweg in Dodewaard wordt als mogelijkheid
meegenomen.

Freerun clinic in Ochten

Het ontwerp van de speelplek aan de Fazantenstraat in Opheusden.
Alle speelplekontwerpen zijn te vinden op de website:
www.nederbetuwe.nl/projecten onder ‘Speelplekken

Aanpak speelplekken in alle
kernen
Vanaf dit jaar investeert de gemeente in een forse opknapbeurt en
in sommige gevallen zelfs een nieuwe inrichting voor zo’n twintig
speelplekken. Voor de zomervakantie zijn de eerste speelplekken
gerealiseerd. Half september is de gemeente begonnen met de
speelplekken in Casterhoven. In de speelruimtenota (2019-2023)
staat dat de gemeente de komende jaren zo’n zeventig speelplekken aanpakt in alle dorpen. Uitgangspunt is dat alle leeftijdsgroepen voldoende ruimte en gelegenheid krijgen om samen te spelen,
te bewegen en buiten te zijn.
Bij de inrichting van de speelplekken houdt de gemeente rekening
met de bewonersopbouw in de wijk, de verschillende leeftijden
en spelvormen. En natuurlijk worden de wensen van de bewoners
meegenomen bij het maken van speelplekken die passen bij de
omgeving. Speelplekken die nauwelijks worden gebruikt, heft de
gemeente op. Op die plekken komt een mooie, groene inrichting
en beplanting.

Aanleg speelplek
Fazantstraat in Opheusden

Speelplek aan de Beukenlaan
in Ochten

Bent u nieuwsgierig naar de plannen voor de speelplekken bij u in
de buurt? Neem dan een kijkje op www.nederbetuwe.nl/projecten
bij ‘Speelplekken’. Hier vindt u de ontwerpen en filmpjes waarin de
ontwerpers een toelichting geven bij de (te maken) keuzes.
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Inbreng omwonenden
belangrijk bij inrichting
van openbare ruimte

Fit met QR-FIT

De ruimte is beperkt en die willen we zo goed mogelijk benutten.
Dat doen we in samenspraak met bewoners. Bij de inrichting van
groene speel- en beweegplekken betrekt de gemeente daarom
vanzelfsprekend omwonenden.
De participatiebijeenkomsten die we organiseerden over de nieuwe
inrichting van de speelplekken, bewonersparticipatie bij de speelplek
aan de Mahoniestraat en bij de voetbalkooien in Dodewaard en
Ochten zijn daar een paar voorbeelden van. Zo zorgen we er samen
voor dat de voorzieningen in de dorpen en in het buitengebied aansluiten op de behoeften die er zijn. Die behoeften kunnen uiteenlopen en het is niet altijd mogelijk het iedereen naar de zin te maken.
Zo willen kinderen en jongeren vaak een plek en voorzieningen om
samen te kunnen spelen en bewegen, met soms heel specifieke
wensen zoals een voetbalveld.

Fit worden met beweegroutes en een app met QR-codes. Dat is in het kort de missie van twee gepassioneerde
sportondernemers uit Neder-Betuwe. Samen startten ze
het bedrijf QR-fit met als doel jong en oud op een laagdrempelige manier in beweging te brengen in de openbare
ruimte.
In samenwerking met de gemeente zijn ook in de dorpen
in Neder-Betuwe routes uitgezet. Deze lopen langs speelen calisthenicstoestellen, freerun obstakels en natuurlijke
trainingsplekken zoals de trappen langs de dijk, taluds en
groenstroken. Alle routes en steeds wisselende beweegoefeningen op de routes zijn te vinden in de QR-FIT app en
op www.qr-fit.nl.

Omwonenden kunnen juist hechten aan rust en ruimte en veel
groen direct om het huis. De gemeente probeert de verschillende
belangen zo goed als mogelijk in beeld te brengen met als doel te
komen tot een inrichting waar zoveel mogelijk bewoners zich in
kunnen vinden en zich prettig bij voelen.
De gemeente heeft het afgelopen jaar, vanwege corona, per dorp
online bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Alle omwonenden
zijn hiervoor per brief uitgenodigd en konden filmpjes op het YouTube kanaal van Neder-Betuwe bekijken waar de ontwerpen voor
speel- en beweegplekken worden toegelicht.

Nieuwe inrichting speelplek
Overste J. M. Kolffstraat in
Kesteren

BEWONERSBR

IEF
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In de Overste J.M. Kolffstraat in Kesteren hebben drie
bewoners het initiatief genomen om daar de groenstrook
en de wadi prettiger in te richten voor meer speelplezier
voor de kinderen uit de buurt. De initiatiefnemers spraken
deze zomer met buurtgenoten om samen na te denken over
ideeën en specifieke wensen. Deze verkenning is verwerkt
in een aantal ontwerpen voor een speelse en groene ontmoetingsplek voor jong en oud. De schetsen zijn voorgelegd
en besproken met de betrokken bewoners en omwonenden.
Het is de bedoeling dat de nieuwe inrichting bewoners,
jong én oud, uitnodigt om de ruimte samen te delen en te
gebruiken. Samen zoeken initiatiefnemers en omwonenden
naar een goed evenwicht tussen genieten van én spelen in
het groen en de wadi.

Speelplekken en beweegplekken onder de loep

Anderhalf jaar geleden heeft de gemeente alle speelplekken
onderzocht. Sommige moesten worden uitgebreid. Andere
aangepast of opgeruimd. Van Someren: “tegenwoordig is meer
behoefte aan natuurlijk, avontuurlijk spelen en elkaar buiten
ontmoeten op een laagdrempelige manier.”
“Met landschapselementen als stapstenen in een waterpartij
en boomstammen wordt de fantasie van kinderen geprikkeld
en dat stimuleert gezond bewegen. Volwassenen vragen ook
meer om buiten sporten en bewegen en daarom stimuleren we
beweegroutes en work-out plekken zoals het beweegpark in
Kesteren.”
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“Tegenwoordig is meer behoefte
aan natuurlijk, avontuurlijk spelen
en elkaar buiten ontmoeten op
een laagdrempelige manier.”
Wethouder Stefan van Someren

Beweegbus komt naar de
kinderen toe!

Nieuwe buitenruimte voor de
Prins Willem-Alexanderschool

Het speerpunt van de ‘Samen in beweging’-buurtsportcoaches
is buiten spelen en bewegen. Daarom gaan zij met de nieuwe
beweegbus langs de verschillende kernen om in speeltuinen, op de
schoolpleinen of op sportvelden en in sportzalen uiteenlopende
activiteiten aan te bieden die beweging en buitenspelen stimuleren
bij kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
Elke maand organiseren de buurtsportcoaches in twee kernen
gratis toegankelijke en steeds wisselende activiteiten zoals voetbal,
tikspelen, hockey, frisbee en estafette. Kijk voor de exacte locaties
en sportiviteiten op www.betuweinbeweging.nl.

Deze zomer hebben de speeltuin en het schoolplein van de
Prins Willem-Alexanderschool Echteld een metamorfose
ondergaan. Waar voorheen de speeltuin uit zand bestond en
het schoolplein uit grijze betontegels, is nu plaatsgemaakt voor
kunstgras en meer diversiteit aan ondergrond. Hierdoor zijn
de speelmogelijkheden voor de kinderen vergroot. Binnenkort
vinden de laatste werkzaamheden plaats, waarna speeltuin en
schoolplein feestelijk wordt geopend.

Enthousiaste bewoners en ondernemers

Bij alle speeltuinontwikkelingen mogen bewoners meedenken. Regelmatig duiken er enthousiaste bewonersinitiatieven
op waar de gemeente alle ruimte aan geeft, zoals voor de
voetbalkooien in Ochten, Dodewaard en Opheusden en een
skateplek in Dodewaard, bij de ijsbaan. Bij de voetbalkooien
in Dodewaard en Ochten schonken particulieren en ondernemers een geldbedrag voor datgene wat buiten het budget
viel.

Goed benutten van buitenruimte is lastig

“Het gaat niet altijd goed” geeft Stefan van Someren toe.
“We stimuleren dat bewoners zelf met ideeën komen en dat
de gemeente het niet zelf bedenkt wat goed zou zijn. Alleen
is deze manier van werken niet altijd mogelijk. In nieuwbouwwijken speelt bijvoorbeeld het probleem dat bewoners er
eerst moeten komen wonen, voordat een speel- en beweegplek gestalte krijgt. In Casterhoven in Kesteren is dat minder
goed gelukt. De wijk nadert zijn voltooiing, sinds 2018 is er
één grote speeltuin, maar er wonen nu meer kinderen en die
ene speeltuin is te weinig. De bestaande speelfaciliteiten in
Casterhoven zijn teveel versnipperd, wat niet de bedoeling is.
De druk voor voldoende woningen is hier hoog. Dit proberen
we bij nieuwe woonwijken anders te doen.“ Bij Fructus in
Dodewaard - waar met de bouw van de eerste fase onlangs is
begonnen - zijn al speelterreinen meegenomen in de inrichting
van de openbare ruimte. De gemeenteraad heeft bepaald
dat minimaal drie procent van de openbare ruimte is bedoeld
voor bespeelbare buitenruimte. “En zo geven we steeds meer
vorm aan een passende inrichting van onze buitenruimte die
goed aansluit en blijft aansluiten bij de behoefte van al onze
inwoners”, sluit Herma van Dijkhuizen af.

De gemeente Neder-Betuwe
heeft bijgedragen aan de nieuwe
buitenruimte voor de kinderen van
de PWA-school. Ook Gelderland
betaalt mee vanuit het provinciale
beleid voor groene schoolpleinen.
De vergroening van schoolpleinen is een van de thema’s in de
Neder-Betuwse speelruimtenota.
Zo zijn ook het schoolplein van
de Houtkoperschool in Ochten,
Het Palet in Opheusden en Het
Kompas in Kesteren vergroend.
De schoolpleinen zijn open als het
kan zodat zoveel mogelijk kinderen
uit de buurt er kunnen spelen.

Trainingsveld wordt minibos
Het voormalige trainingsterrein van Voetbalvereniging Echteld wordt
omgetoverd tot een minibos. De aanplant is gebaseerd op het principe
van Tiny Forest van het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid). In 2020 zijn de eerste 500 veren en twijgen geplant die van
nature op deze plek voorkomen zoals vogelkers, es, peer, appel, Egelantier, Gelderse roos, rode kornoelje en vuilboom.
Deze gebiedseigen beplanting laat al de eerste contouren zien van een
minibos. Om meer tijdelijke natuur te creëren zijn de lichtmasten en de
hekwerken rondom het veld verwijderd en is de manier van maaien om
de velden aangepast. In plaats van wekelijks maaien wordt nu alleen
een aantal looppaden vrijgehouden en de rest krijgt één keer per jaar
een maaibeurt. Zo ontstaat, samen met het minibos in wording, een
prettige plek voor vogels, bijen en kleine zoogdieren én voor mensen.
Kinderen leren met deze aanpassingen over de natuur en buurtbewoners kunnen elkaar ontmoeten op een prettige en gezonde plek.
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Laat het Lokaal Akkoord
Neder-Betuwe Bloeit! nóg
mooier bloeien
Nu is het moment om steun aan te vragen voor uw idee voor een gezonde leefstijl
Met veel enthousiasme werken organisaties, verenigingen en inwoners vanuit het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! samen
aan een gezonde leefstijl van Neder-Betuwenaren. Allerlei initiatieven moedigen jong en oud aan om te (blijven) sporten en
bewegen en gezond te leven. Het stimuleren van een gezonde
leefstijl en leefomgeving is in deze onzekere tijd belangrijker
dan ooit.

Financiële ondersteuning

De gemeente is heel blij dat zij samen met maatschappelijke partners
steun kan geven aan initiatieven die een gezonde leefomgeving en
gezonde manier van leven bevorderen.

Informatie en aanvraagformulier

Voor meer informatie over het Lokaal Akkoord en de spelregels
om financiële ondersteuning te krijgen gaat u naar
betuweinbeweging.nl. Daar staat ook het aanvraagformulier
voor een uitvoeringsbudget en kunt u zich laten inspireren door
de veertien uiteenlopende aanvragen die tot nog toe een uitvoeringsbudget hebben aangevraagd.
Een van de voetbalkooien uit het vorige artikel over spelen en bewegen heeft ook een bijdrage ontvangen uit het fonds. Voor vragen belt
u naar de gemeente (vraag naar Saskia Nijland) of stuurt u een mail
naar sportenbewegen@nederbetuwe.nl.

Zowel organisaties, verenigingen als (een groep van) particulieren
kunnen daarvoor financiële ondersteuning aanvragen.
Dus: heeft u een idee dat bijdraagt aan een gezond Neder-Betuwe,
om prettig te kunnen wonen, leven en werken - laat het de stuurgroep van het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! weten.

Er is veel mogelijk. Deze initiatieven kregen eerder al een uitvoeringsbudget
uit het Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! Kijk voor meer informatie op
betuweinbeweging.nl.
Stichting Welzijnsactiviteiten Neder-Betuwe (SWAN) maakte een
nuttig overzicht van beweegactiviteiten voor 55+’ers en verwijzers
om deelname door senioren te stimuleren.

Het schoolplein van de Prins Willem-Alexanderschool in Echteld is
opnieuw ingericht om bewegen en spelen door leerlingen en
buurtkinderen aan te moedigen.

Bewegen voor fysiotherapiecliënten bij Stichting Welzijnsactiviteiten
Neder-Betuwe (SWAN): als 65+’ers worden verbonden aan de lessen
Meer Bewegen voor Ouderen beklijven de positieve effecten van
fysiotherapeutische behandelingen beter en langer.

Steun voor het optimaliseren van het binnenterrein van de ijsbaan
van de Dodewaardse IJsclub (DIJC) om die geschikt te maken voor
buitensport- en outdooractiviteiten.

Zorgcentrum Anker (Kesteren) heeft een fietslabyrint aan kunnen
schaffen om beweging bij ouderen te stimuleren.
Het proefproject Maaltijdbox Neder-Betuwe leverde een maand
gezonde maaltijdboxen af bij huishoudens uit (kwetsbare) groepen
om kennis over en mogelijkheden voor gezonde voeding te vergroten
en zo een gezondere leefstijl te bevorderen.
In de binnentuin van een seniorenwoningencomplex in Ochten is in
coronatijd een gezamenlijke hometrainer voor de bewoners geplaatst
voor zowel lichaamsbeweging als sociale contacten.
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Verhogen van de voetbalkooi in Ochten zodat ballen in de kooi
blijven wat spelplezier vergroot en het gebruik stimuleert. Ook
positief dat jongeren elkaar rondom sport opzoeken en ontmoeten.
De Betuwe Runners organiseerden met Pinksteren een coronaproof
virtuele ‘run’ die paste bij de
mogelijkheden van deelnemers
van alle leeftijden: wandelen,
hardlopen, fietsen of een
andere vorm van bewegen
in de omgeving.

Joris Maier is coördinator buurtsportcoaches en JOGG-regisseur en tevens
lid van de stuurgroep Lokaal Akkoord Neder-Betuwe Bloeit! die de aanvragen
beoordeelt.
Is het moeilijk om een aanvraag te doen?
Wij hebben geprobeerd om een begrijpelijk en duidelijk formulier te
maken. Dat geldt ook voor de spelregels. Als mensen dat willen, helpen
wij met invullen of meelezen. Wij hopen dat daardoor zo veel mogelijk
inwoners met creatieve ideeën komen op het gebied van sport, bewegen
en een gezonde levensstijl.
Is de financiële ondersteuning belangrijk?
Ja - het biedt kansen aan inwoners en verenigingen om hun ideeën
voor een gezonde leefstijl, sporten en bewegen, om te zetten in daden.

Wat zou je tegen onze inwoners
willen zeggen over zelf bijdragen
aan de ambities van het akkoord?
Ik zou inwoners op willen roepen
om hun wensen en behoeften te
laten horen. Wat vindt u belangrijk en wat mis jij als jongere of u
als bewoner in de dorpskern om
gezond, gelukkig en vitaal ouder te
worden? Vertel het ons!

Wat zijn de resultaten?
Al veertien mooie aanvragen hebben tot nog toe ondersteuning
gekregen. Er is ruimte om nog meer creatieve ideeën en nieuwe initiatieven om te bewegen en gezond te leven te ondersteunen.

Vraag een Lief & Leedpotje aan voor
een (nog meer) betrokken buurt
Belangstelling om van de straat waar u woont een Lief & Leedstraat te maken?
Zo ja, vraag dan een jaarlijkse bijdrage aan voor een Lief & Leedpotje.

tegengaan van eenzaamheid. Zo kan iedereen
in de straat meedoen.

Met het Lief & Leedpotje kunt u in de buurt
(extra) aandacht besteden aan situaties of
gebeurtenissen bij mensen in uw straat. Denk
aan een cadeautje voor een mantelzorger, een
fruitmandje voor een zieke buur, een leuke

Twee aanvragers/gangmakers in de straat
kunnen een jaarlijkse bijdrage hiervoor
aanvragen. Neem contact op met Annelieke
Steenbergen van Welzijn Rivierstroom via
anneliekesteenbergen@welzijnrivierstroom.nl
of 06-47321364

kaart bij een geboorte en vult u verder maar
aan. Door een attentie op gezette tijden weten
de mensen dat zij gezien, gewaardeerd en zich
gesteund voelen in de straat. Het doel van dit
alles: betrokkenheid van buurtbewoners en

Lees ook over ‘Samen is leuker - Eén tegen eenzaamheid’ op pag. 15.

waardebon
lagere
Gebruik de
voor een

energierekening

De gemeente Neder-Betuwe is eind vorig jaar in
samenwerking met de organisatie ‘Winst uit je woning’
een waardebonactie gestart. Hiermee kunnen woningeigenaren voor maximaal 70 euro duurzame en energiebesparende producten kopen zoals radiatorventilator,
bespaarstekkers, een slimme thermostaat of radiatorfolie.

Kijk voor meer informatie en de algemene voorwaarden
(ook voor de lijst met producten die in aanmerking komen)
op www.winstuitjewoning.nl/nederbetuwe. Woningeigenaren
hebben eerder een waardebon ontvangen.
U kunt deze één keer gebruiken. Bent u de bon kwijt?
Vraag een nieuwe aan via www.winstuitjewoning.nl/nederbetuwe.

De actie loopt
nog
tot eind dit jaar
dus
WEES ER SNEL
BIJ!
Er is nog budget
maar…
OP = OP

Afbeelding van Nattanan Kanchanaprat via Pixabay
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Omgevingsvisie laat Neder-Betuwe
in de toekomst zien
Iedere gemeente in Nederland stelt een omgevingsvisie op voor de fysieke leefomgeving. In de Omgevingsvisie staat hoe
inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente denken dat Neder-Betuwe zich kan en zou moeten ontwikkelen de
komende jaren. Het gaat over de toekomst van de ruimte in de dorpen en het buitengebied.

Neder-Betuwe is een mooie, landelijke
gemeente in een waterrijke omgeving. Veel
mensen willen hier blijven of komen wonen.
Neder-Betuwe is constant in ontwikkeling.
De laanbomenteelt is kenmerkend maar de
wijze waarop is aan het veranderen. De
komende jaren bouwen we in Neder-Betuwe
veel nieuwe woningen. Dat heeft gevolgen
voor bijvoorbeeld voorzieningen, verkeer,
groen, scholen en winkels.
Voor de energietransitie werken we aan
het opwekken van duurzame energie door
windmolens en zonneparken. En door het
aantrekkelijke vestigingsklimaat groeit de
vraag naar ruimte voor bedrijven. Al deze
ontwikkelingen moeten we met elkaar een
plek weten te geven in onze gemeente en de
keuzes beschrijven we in de Omgevingsvisie.

Keuzes hebben gevolgen
De Omgevingsvisie Neder-Betuwe gaat in
op veel zaken zoals water, landschap, natuur,
klimaat, duurzaamheid, wonen, werken,
infrastructuur, verkeer en vervoer, gezondheid en cultureel erfgoed. Dat is in samenhang bekeken en voorgelegd aan bewoners
omdat een keuze voor het een gevolgen kan
hebben voor de ontwikkeling van het ander.
En de ruimte die we beschikbaar hebben
is beperkt. Het is belangrijk om bewust te
kiezen.
Online peiling
In september hebben meer dan 300 inwoners en ondernemers in een online peiling
aangegeven of zij Neder-Betuwe herkennen
in de concept-Omgevingsvisie. De uitkomst
van deze peiling is eind september betrokken

bij de bijeenkomst met de gemeenteraad en
de samenleving over de Omgevingsvisie. Op
projecten.nederbetuwe.nl/omgevingsvisie
kunt u meer over de peiling en de uitkomsten lezen.
Omgevingsvisie eind oktober ter inzage
De Omgevingsvisie van Neder-Betuwe is in
concept klaar en ligt vanaf eind oktober zes
weken ter inzage. U kunt in deze periode
een reactie indienen (zienswijze) op de
ontwerp-Omgevingsvisie. Uw reactie wordt
meegenomen in de eindversie van de Omgevingsvisie waarover de gemeenteraad in
februari 2022 besluit. Houd nederbetuwe.nl
en onze gemeentepagina in Het Gemeentenieuws in de gaten voor de precieze data en
hoe u kunt reageren.

In 2018 en 2019 hebben ruim 900 inwoners een ansichtkaart ingevuld over waar ze trots op zijn en wat beter kan.
Deze inbreng is verwerkt in de Omgevingsvisie.
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Samen is leuker, één tegen eenzaamheid

‘Ook gezinnen kunnen lijden onder
eenzaamheid’
Doe mee want
‘Samen is leuker’
Begin oktober was de landelijke Week
tegen Eenzaamheid en waren er vanuit
de lokale coalitie tegen eenzaamheid
‘Samen is leuker’ gerichte activiteiten
georganiseerd. Naast deze speciale
week is er het hele jaar aandacht voor
dit thema want eenzaamheid komt meer
voor dan we wellicht denken.
Kijk hoe u mee kunt doen en zorg
ervoor dat iedereen meetelt:

www.eentegeneenzaamheid.nl/
mijn-gemeente/neder-betuwesamen-is-leuker.

Als voorzitter van de diaconie én als voorzitter van Stichting Hulpdienst Ochten-Eldik
krijgt Dirk de Wilde regelmatig te maken met eenzaamheid. In zijn eigen kerkelijke
hervormde gemeente en in de burgerlijke gemeente van Neder-Betuwe.
“Op huisbezoek komen de persoonlijke verhalen los”, constateert De Wilde. “Mensen moeten wel een drempel over, want er hangt een
stuk schaamte omheen. Een taboe. Wat me
opvalt, is dat er ook eenzaamheid in gezinnen
bestaat. Gezinnen levend met de gordijnen
dicht, opgesloten in huis, zonder een netwerk
om zich heen.”
Het verschijnsel eenzaamheid is ten dele
geografisch bepaald. In bepaalde straten
manifesteert het zich sterker dan in andere.
“Het gemiddeld inkomen in de Betuwe ligt
relatief laag. Dit is nooit een rijk en welvarend
gebied geweest. Financiën, drank- en drugsgebruik kunnen bepalende factoren zijn. Of
het gemis van een partner, een laag zelfbeeld,
een onzekere houding, opgelopen trauma’s.
De coronacrisis en de lockdowns verergerden
de eenzaamheid onder de bevolking. “Het
gemis aan contacten voel je dan des te meer.”

Vertrouwen terug

Het eerste wat Dirk de Wilde doet, is bij
eenzame inwoners letterlijk en figuurlijk
de gordijnen opengooien. “Kruip achter de
geraniums vandaan. Ik probeer het vertrouwen
in de medemens weer terug te laten keren.
Maak een praatje met de buren, ga op een

club, vraag hulp als je er zelf niet uitkomt. Je
ziet mensen opbloeien als ze eenmaal naar een
activiteit zijn geweest. Dat geeft motivatie om
verder te gaan.”

Veel vrijwilligers

Bijna honderd vrijwilligers verrichten allerhande klusjes namens de Hulpdienst Ochten-Eldik. Van tuinieren tot formulieren invullen.
De medewerkers kunnen doorverwijzen naar
professionele hulp via het telefoonnummer
06-30 25 41 22. De Hervormde Gemeente
van Ochten reikt ouderen, zieken en eenzamen de hand. Zo wordt er met Kerst een
maaltijd voor het gehele dorp georganiseerd.
Zo’n zeventig deelnemers bezoeken de maandelijkse ouderenbijeenkomst van de kerk. “Een
dominee preekte onlangs over broederlijke
liefde. Wij willen die liefde handen en voeten
geven. Voor mij is het een opdracht van God.”

Het vaak onzichtbare gevoel van eenzaamheid leeft bij 35 procent van onze
inwoners tussen de 19 en 65 jaar. Bij
Neder-Betuwenaren van 65 jaar en ouder
zelfs 44 procent. Van de volwassenen is
6 procent zeer ernstig eenzaam.

Lees meer persoonlijke
verhalen op Facebook
Op Facebook verscheen in de Week
tegen Eenzaamheid (30 september
t/m 7 oktober) een aantal persoonlijke
verhalen van mensen die zich in onze
gemeente inzetten tegen eenzaamheid.
Zo vertelt Kesley Szmagalski wat het
jongerenwerk onderneemt om eenzaamheid bij jongeren aan te pakken en
wat er nog meer nodig is om het taboe
te doorbreken.
Yvonne Buis is preventiemedewerker
bij GGZ-instelling Eleos en vertelt over
steun voor jonge mantelzorgers die
een broer of zus hebben die veel zorg
en aandacht nodig hebben. Door het
onderlinge contact en herkenbaarheid
voelen deze kinderen - de zogenoemde
brussen, broers en zussen - zich minder
eenzaam over hun situatie thuis.
Tessa van den Berg is wijkverpleegkundige. Wanneer zij bij mensen eenzaamheid bespeurt, dan zoekt zij in overleg
met hen en in haar eigen netwerk naar
mogelijkheden waardoor mensen zich
wellicht minder eenzaam voelen.
Lees ook over het Lief & Leedpotje op pag. 11.
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Volgende fase bereikt in plannen
voor dorpsaccommodatie Dodewaard
De komst van de multifunctionele accommodatie Dodewaard (MFA) is weer een stap
dichterbij. De basisscholen van De Bellefleur
en De Hien hebben aangegeven graag mee
te doen aan de nieuwbouw nabij verenigingshal De Eng. Daarmee kan er een accommodatie komen waar naast ruimte voor ontmoeten,
sociaal culturele activiteiten, bibliotheek en
sporten & bewegen, ook plek is voor onderwijs. Op dit moment wordt al steeds meer

gestimuleerd dat activiteiten en verenigingen
op deze plek worden geconcentreerd. Zo zijn
de ouderenactiviteiten van SWAN (Stichting
Welzijnsactiviteiten Neder-Betuwe) al hierheen verplaatst. En er zijn eerste plannen om
er ook een vitaal sportpark van te maken.

Planning

Een geselecteerd bureau gaat dit najaar
schrijven aan een Programma Van Eisen waar-

in de inbreng van de werkgroep en de scholen
wordt verwerkt. Als dit programma einde
van dit jaar klaar is geeft dit meer inzicht in
de benodigde financiën voor de bouwkosten
van de MFA, scholen en aanpassing van de
omgeving. In februari 2022 wordt het integrale
plan aan de gemeenteraad aangeboden, die
er uiteindelijk over beslist.

Ons Dorpshuis Kesteren is duurzaam
Ons Dorpshuis in Kesteren dateert uit het begin van de jaren zestig en is mede dankzij forse investeringen van
het Groene Kruis Kesteren Lede en Oudewaard en de gemeente een duurzaam gebouw.
Een groep betrokken en bezige dorpsbewoners redde het dorpshuis in 2012 van de
ondergang. Een nieuw bestuur trad aan, dat nu
onder leiding staat van Roely Scholtus. Klusjesman is Theo van Dijk, penningmeester Liesbeth de Zoete, planner is Adrie Looymans en
de functie van secretaris vervult Peter de Jong.
“Mensen kennen mij nog van de Swobrik”, vertelt Roely. “Tot mijn verrassing werd ik gekozen
tot voorzitter op een bestuursvergadering. Ik
kende en benaderde Peter, die dertig jaar lang
de rol van Sinterklaas speelde in het dorpshuis.
Zodoende is hij ook aan boord gekomen.”

Complete verduurzaming

Op een gegeven moment ontstond op wel

zeven plekken tegelijk lekkage. “Er bleken
gaten in het dak te zitten. Als we dan toch een
dakrenovatie moesten laten uitvoeren, kozen
we meteen voor een complete verduurzaming.”
Een flinke operatie, gelukkig mogelijk gemaakt
door subsidie van de gemeente, een bijdrage
uit de pot van het dorpshuis én van het
Groene Kruis. Dat verkocht zijn gebouw aan
de Torenstraat. Een gedeelte van de opbrengst
kwam ten goede aan Ons Dorpshuis.
“Zo kregen we een nieuw dak, airco voor drie
zalen, zonnepanelen, een nieuwe cv-ketel en
nieuwe ledverlichting. Eerder werden 220
nieuwe stoelen aangeschaft en kreeg het
interieur een schilderbeurt. Zodoende kan het
dorpshuis weer jaren vooruit én dragen we

Secretaris Peter de Jong en voorzitter Roely
Scholtus in Ons Dorpshuis in Kesteren

een steentje bij aan de verduurzaming van de
samenleving.”

Ons Dorpshuis bruist

Nu de coronamaatregelen steeds verder
versoepelen, bruist Ons Dorpshuis weer
als vanouds. Peter: “De hele week zijn er
activiteiten. Van biljarten tot afslanken en van
het Huis van Kesteren op dinsdagochtend tot
vergaderingen.” Zestien vrijwilligers (waaronder
zes bestuursleden) leiden alles in goede banen.
“Maar meer activiteiten betekent meer moeite
om de planning rond te krijgen. Roely is bijna
dagelijks hier te vinden.

Bardienstmedewerkers

Op één na is iedereen gepensioneerd. We zoeken daarom uitbreiding van ons vrijwilligersbestand, vooral bardienstmedewerkers. Een
dienst duurt drieënhalf uur. “Je mag zelf bepalen hoe vaak en hoe laat je wordt ingeroosterd.
Samen vormen we een gezellig team, met een
goede onderlinge samenwerking. Je voelt je
snel thuis in Ons Dorpshuis!” Aanmelden als
vrijwilliger kan via www.dorpshuiskesteren.nl.
Daarop staat ook de activiteitenagenda.
@dronebyhenri
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‘Hier hebben we ons huis,
op de Molukken ons thuis’
In de vorige editie van dit magazine kwam de eerste generatie Neder-Betuwse Molukkers aan het woord.
Ditmaal gaan we dichter naar het heden toe, met hun kinderen. Piepjong kwamen de broers Rudolf en Elie Masela
aan op een winderige Rotterdamse kade. Zonder persoonlijke herinneringen aan de paradijselijke stranden en uitgestrekte
mangrovebossen van hun vaderland. Maar wél met blijvende heimwee in het hart.

Hun vroegste herinneringen aan hun jeugd?
Rudolf (75): “Toen we met ons schip door het
Suezkanaal voeren, zag ik een vreemd dier op
het land. Pas veel later in Ouwehands Dierenpark ontdekte ik wat het was: een kameel! Ook
weet ik nog dat we naar boven klommen, richting de schoorsteenpijpen. Van de bovenste
dekken lieten we parachuutjes van papier naar
beneden dwarrelen.”

Emotionele lading

Elie: “Ik ben twee jaar jonger dan Rudolf. Het
enige vage beeld dat bij mij bovendrijft, is
de drukte op de Lloydkade na aankomst in
Nederland. Onze moeder heeft het verhaal
later verteld en uitgelegd. Op dat moment
besefte je niet als kind in welke situatie je was
beland, en had je geen besef van de emotionele lading daarvan. Onze ouders reageerden
heel gelaten en afwachtend op het vertrek
van de Molukken.” Met hun gezinnen werden
Molukse KNIL-militairen op militair dienstbevel
naar Nederland gehaald, toen Indonesië de
eilandengroep had bezet en de situatie voor
hen onveilig was geworden.

Zus Juliana

Na een reis van een krappe maand meerde de
‘Fairsea’ op 5 juni 1951 aan in Rotterdam. Aan
boord de grootste groep geëvacueerde Molukkers: 1.834. Helaas niét de zus van Rudolf en
Elie, Juliana. “Zij bleef achter, omdat er volgens
KNIL-richtlijnen maximaal twee kinderen per
gezin mee mochten. De toenmalige Nederlandse regering walste over onze gevoelens
heen”, vertelt Elie met tranen in zijn ogen.
“Toen gezinshereniging in de jaren zestig wel
mogelijk bleek, was het te laat. Juliana was
inmiddels getrouwd en koos voor een bestaan
op de Molukken, tot aan haar overlijden. Onze
moeder was altijd emotioneel geroerd als ze
ergens een dochter in een Moluks gezin zag.”

Van ‘woonoord Lunetten’ naar Opheusden
Na drie woonoorden kreeg het gezin Masela in 1964 een huis in de Molukse wijk in
Opheusden toegewezen. Elie verhuisde later
naar Nieuwegein, waar hij nog steeds woont.
Rudolf: “Eerst brachten de Nederlanders ons
naar het voormalig concentratiekamp Vught.
Toen woonoord Lunetten geheten. Dat waren
stenen barakken, met voor elk gezin een apar-

Broers Rudolf (links) en Elie Masela (rechts)

te kamer. De onze was barak 27, kamer 8. Dat
vergeet ik nooit. Gelukkig wisten we niks van

de tragische gebeurtenissen in Vught tijdens
de Tweede Wereldoorlog.”
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Elie: “Er lag een open terrein in het midden
van het kamp. Daar speelden we graag. Verder
herinner ik mij nog de lange, donkere gangen
in de barakken. Ik zat een keer opgesloten in
de wasruimte, tot mijn moeder mij bevrijdde!”

Overbroek en Lingebrug

Na een jaar Vught volgde eveneens een jaar
lang Overbroek in Ochten, waar houten barakken stonden. Alleen de naam van de gelijknamige parkeerplaats langs de A15 en een monument in de vorm van een hand herinneren
hier nog aan. Van 1953 tot 1964 verbleven de
broers met hun ouders in woonoord Lingebrug
in Opheusden.
“Alle Molukse kinderen in de basisschoolleeftijd kregen gezamenlijk les in Overbroek. We
zaten in de gemeenschapsruimte. Na afloop
moest het meubilair weer naar de kant.”

Koloniaal gedrag

Aan beheerder Jeltema van Lingebrug bewaren
de beide broers slechte herinneringen. “Hij had
weinig besef van de verantwoordelijkheden
van het Molukse leven. Buiten medeweten
van mijn ouders werd ik met een groepje een

keer gestraft omdat we met spruitjesstronken
hadden gegooid. Jeltema haalde er zelfs een
politieagent bij om ons de les te lezen. Dat
is not done in onze gemeenschap, want dit
is de taak van onze ouders. Ook gaf Jeltema
de bakker opdracht om weinig meel voor ons
brood te gebruiken. Hij wilde die ‘Ambonezen’
bewust dom houden. Vreselijk kinderachtig,
kwetsend en koloniaal gedrag.
De bovenmeester van De Hervormde School
adviseerde me om naar de hbs te gaan. Dat
kon Jeltema niet hebben, hij wilde me naar de
ambachtsschool sturen. Uiteindelijk belandde
ik op de Technische Hogeschool (de huidige
TU Eindhoven) en werd ik docent natuurkunde
in het middelbaar onderwijs. Aanvankelijk vond
ik het wel bijzonder om Nederlandse kinderen
– nazaten van kolonisatoren – les te geven.
Later verdwenen die reserves.”

Eigen keuzes

Rudolf werd boekhouder bij een meubelfabriek, later werd hij geplaatst bij de projectadministratie van een woningbouwvereniging.
“Diep respect voor onze ouders. Zij schikten

Spelende Molukse kinderen in ‘hun huis’ in voormalig kamp Vught
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Gelukkig hadden we als kinderen geen idee van de geschiedenis van ons Woonoord Lunetten
dat eigenlijk voormalig kamp Vught was in de Tweede Wereldoorlog

zich altijd naar de omstandigheden. Hun
grootste zorg was dat we genoeg voedsel en
kleding zouden krijgen en optimale kansen
voor studie en werk. Daar zetten ze alles voor
opzij. Nederlands spraken ze nauwelijks. Je
moest alles zelf uitzoeken om hier een bestaan
op te bouwen. Dat lukte, met de beperkte
middelen die voorhanden waren. Mijn motto
is: iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen
keuzes in zijn leven. Doe altijd je best, want
dat is goed voor later. Onze ouders gingen
eerst bij een boer werken. Bieten enen, dat
is uitdunnen. Uiteindelijk werd mijn vader
chauffeur op een betonmixer. We kregen een
goede, warme opvoeding met veel innerlijke
beschaving.”

Beroering en emotie

De kapings- en gijzelingsacties in de jaren zeventig zorgden voor veel beroering en emotie.
Aan zowel de Nederlandse als de Molukse
kant. “In die tijd ontvingen wij veel blijken van
medeleven van Opheusdenaren”, zegt Rudolf.
“We waren teleurgesteld in de gewelddadige

beëindiging van de treinkaping bij De Punt in
1977 door Van Agt. Had er niet verder onderhandeld kunnen worden?” Elie: “De geschiedenis van de Molukkers hing er altijd bij in de
politiek. Ik kan me voorstellen dat die Molukse
kapers zulke acties op touw zetten.”

Identiteit

Nederland of de Molukken? Waar hoor je bij,
waar ligt je hart? Elie: “Het was een zoektocht
naar je eigen identiteit. Wie ben ik, wat ben ik?
We misten een referentiekader. Het Molukse
dorp roept nog steeds. Dat is de bron van
waaruit wij leven, zonder dat we hoeven te
emigreren naar de Molukken. Aan het dorp
danken we ons bestaan. Hier hebben we ons
huis, op de Molukken ons thuis.
Het is wel fijn dat een leven in Nederland ons
in staat stelt om financieel wat terug te doen
voor de Molukken. Ook de vrijheid en kansen
hier zouden we daar nooit hebben gekend.
De Molukkers zijn meebewogen met de loop
van de geschiedenis. Wellicht is dit Gods weg.”

Dit is het tweede verhaal van een drieluik over de indrukwekkende verhalen
van drie generaties van onze Molukse inwoners. In het volgende magazine het verhaal
van de derde generatie. In mei 2022 doet de ‘Reizende Tentoonstelling Molukkers in
Nederland’ onze gemeente aan.
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“Als dit magazine bij u op de deurmat valt zitten we midden in de
landelijke ‘Week van de Veiligheid’, die er op is gericht om
criminaliteit tegen te gaan. Landelijke thema’s die om meer
veiligheid vragen, spelen soms ook bij ons. Dat is jammer, maar wel
goed om te beseffen. Onder de slogan ‘Ben jij voorbereid op criminaliteit’ hebben we in Nederland deze week extra aandacht voor de kant
van de samenleving die we minder graag zien.
Door alert te zijn, een oogje in het zeil te houden en bewuste keuzes
te maken, zorgen we ervoor dat we -van jong tot oud- elkaar helpen
als het nodig is. En, als het nodig is, de instanties waarschuwen
als er iets niet in de haak is. Dat doen we niet alleen in de week van
veiligheid, maar is het hele jaar door nodig. Vroegtijdig signaleren van situaties met een vervelend onderbuikgevoel kan verregaande consequenties voorkomen. Politie, hulpdiensten en de gemeente zijn alert,
maar zien niet alles. Met uw hulp en informatie zorgen we er samen voor het hier veilig is en blijft!”
Jan Kottelenberg, burgemeester
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Oplichting komt
steeds vaker voor
Het is helaas herkenbaar voor steeds meer
mensen. Criminelen proberen u op te lichten
via e-mail, WhatsApp of andere diensten die u
online gebruikt. Oplichting door een malafide
webwinkel, phishing mails die u geld en persoonlijke gegevens aftroggelen en ook babbeltrucs
aan de deur, en datingfraude, het komt veel voor.
We denken snel ‘dat overkomt mij niet’. Het lijkt
makkelijk te voorkomen, maar oplichters zijn
gewiekst en steeds meer mensen worden de
dupe. Alertheid is uw beste verdediging. Lees de
tips van de politie en als u het niet vertrouwt,
stop dan direct met de activiteit of het contact.

Gemeente Neder-Betuwe neemt
deel
aan landelijke inleveractie steekw
apen

s

De gemeente Neder-Betuwe neem
t in de Week van de
Veiligheid deel aan de landelijke inlev
eractie van steekwapens. We moedigen vooral jong
eren en jongvolwassenen aan hun steekwapen in te leve
ren. Dat kan nu
veilig, straffeloos en anoniem op
de politiebureaus in
Tiel en Culemborg. Er staat in die
politiebureaus een
speciale inleverton waar het wapen
in kan. Heb jij of
ken je iemand met een (steek)wapen.
Wees veilig voor
jezelf en anderen en lever ‘m nu in.

te overzien als dat wel gebeurt, dus
ik sta er absoluut
achter om wapens in te leveren.”
Na afloop van de inleverweek wor
dt het totale aantal
ingeleverde wapens in de meer dan
200 deelnemende
gemeenten landelijk bekend gem
aakt.

Ralf Reinders is jongerenwerker in
onze gemeente en
weet dat diverse jongeren een (stee
k)wapen hebben
en soms bij zich dragen. “Gelukkig
hebben we in onze
gemeente nog geen grote incidente
n gehad. Maar als
je een wapen hebt is de verleiding
er om die dan ook
te gebruiken. Je doet bijvoorbeeld
eens stoer met een
wapen op sociale media en dan is
de stap naar het
echte leven ineens zomaar gemaakt
, bijvoorbeeld omdat je online wordt uitgedaagd. De
gevolgen zijn niet

Houd verhuur panden legaal en veilig
De ligging van (boeren)bedrijven, schuren en loodsen in het buitengebied is aantrekkelijk voor criminelen. Met meer verwachte
leegstand door de coronacrisis neemt de interesse van criminelen
toe. Zij maken misbruik van de situatie en bieden bijvoorbeeld
veel geld om een loods of schuur te huren.

Krijgt u een verdacht signaal of ziet u iets wat niet in de haak
lijkt? Meld dit bij de politie. Op de gemeentelijke sociale media en
in de krant leest u in de Week van de Veiligheid tips voor veilig
verhuren van panden en wat u kunt doen als illegaal gebruik
voorkomt.

Dat is een waarschuwingssignaal. Lijken de inkomsten, vaak in
contant, bijna te gemakkelijk, dan is dat waarschijnlijk ook zo.
Huurders die nieuwe sloten willen en de verhuurder toegang
weigeren tot het gehuurde gebouw, is ook een signaal. Veel
activiteit in de avond- of nachturen is ook ongewoon. Illegale
activiteiten kunnen tot flinke risico’s en kosten leiden. Het pand
kan beschadigen door bijvoorbeeld gaten in muren of water- en/
of brandschade. Als er illegaal elektriciteit wordt afgetapt of de
politie moet achteraf zoiets als een kwekerij of drugslaboratorium
opruimen, dan zijn de kosten vaak voor de eigenaar van het pand.
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Samenwerking met
zorgcentra De Betuwe
Afgelopen zomer werd door onze gemeente en
gemeente Buren een samenwerkingsovereenkomst
getekend met zorgcentra De Betuwe.
Inwoners krijgen hiermee de gelegenheid om een
half jaar werkervaring op te doen bij instellingen
van De Betuwe waar Elim in Ochten en De Appelenburg en Steegakker in Dodewaard onder vallen.
Met de kans op een arbeidsovereenkomst en een
opleiding voor een baan in de zorg.
Wethouder Herma van Dijkhuizen van Neder-Betuwe
is erg blij met de samenwerking. “Heel fijn dat mensen die op zoek zijn naar werk bij de instellingen
van zorgcentra De Betuwe hun stage mogen doen.
Met deze werkervaring en een gerichte opleiding
biedt dat meer kansen op een vaste baan.

Werkafspraken met Thius voor
eenvoudige aanpassingen in
huurwoningen
Op woensdag 21 juli ondertekenden Johan Heesen (rechts op de foto),
directeur van woningcorporatie Thius, wethouder Niko Wiendels van
Buren (links op de foto) en onze wethouder Herma van Dijkhuizen werkafspraken over het aanbrengen van voorzieningen in huurwoningen.
Voortaan kunnen huurders voor bijvoorbeeld de beugel en het zitje in
de badkamer of het verwijderen van een drempel contact opnemen met
Thius. Huurders die niet in staat zijn alle kosten zelf te betalen doen een
aanvraag bij Thius die de kosten dan op zich neemt.
Wethouder Herma van Dijkhuizen: “Het is bekend dat valpartijen vooral
thuis gebeuren. Door deze afspraken wordt het makkelijker voor huurders
om de stap te zetten voor aanpassingen en het thuis veiliger te maken.”

Rookmelders redden levens! – Rookmelders.nl
Oktober staat ieder jaar in het teken van de Brandpreventieweken.
Omdat met ingang van 1 juli 2022 rookmelders verplicht zijn in elke
woning, vragen we dit jaar uw aandacht voor dit belangrijke onderwerp.
• Werkende rookmelders in uw huis, het is van levensbelang. Een brand
kan binnen 3 minuten tot levensgevaarlijke situaties leiden. Rookmelders waarschuwen u om op tijd te kunnen vluchten uit uw huis.
• De verplichting van rookmelders houdt in dat op iedere verdieping
van uw woning waar een verblijfsruimte, zoals een slaap- of woonkamer, aanwezig is, minstens één rookmelder in de vluchtweg geplaatst
moet worden. In de meeste gevallen moet de rookmelder in de gang
of overloop worden opgehangen.

• Het plaatsen van een rookmelder kan heel eenvoudig. Maar welke
melder kan ik het beste kopen? Op welke plaats moet de melder
precies hangen en hoe doe ik dat? En hoe onderhoud ik mijn rookmelders? Zie Rookmelders.nl.
Kom op maandag 18 oktober
tussen 14:00 en 16:00 uur naar
de parkeerplaats bij Hoofdstraat
18 in Kesteren voor de ‘life saving
experience’ in het huis van de
familie Van der Werf dat in een
container staat opgesteld.
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Zwerfafvalbrigade
Neder-Betuwe Schoon
‘We vinden de gekste dingen, mensen weten niet hoe schadelijk zwerfafval is.’
Rianne van den Dikkenberg en Elly van Nuss-Kroonen zijn vrijwilligers van de Zwerfafvalbrigade Neder-Betuwe Schoon in Kesteren. Regelmatig ruimen ze zwerfafval op
langs routes en op hotspots in Kesteren en in het buitengebied. Het gaat om blikjes,
drinkpakjes, verpakkingen van snoep en koek, glas, koffiebekers, peuken en nog veel meer.
Waarom zijn jullie gestart met zwerfafval
opruimen?
We zagen die troep langs de kant van de
weg liggen en dachten: we kunnen ons er
aan blijven ergeren, of zelf in actie komen.

Lopen jullie samen?

Meestal lopen we zelf, maar soms met de
kinderen of een vriendin. In de omgeving
van Kesteren is een aantal hotspots, waar
vaak zwerfafval ligt: rondom de Eendenvijver, bij het Beweegpark, de markt en de
scholierenroutes.

Wat doen jullie met volle zakken met
zwerfafval?

We mailen met de contactpersoon van Avri
en geven aan waar we de speciale zwerfafvalzak hebben neergezet. Avri haalt de
zak dan binnen twee werkdagen op. Dat
werkt goed.

Wat vinden jullie zoal langs de weg?

We vinden de gekste dingen. We zouden
een complete auto in elkaar kunnen zetten
met alle onderdelen, die we al gevonden
hebben. Maar het gros is toch voornamelijk
blikjes, flesjes, plastic verpakkingen, (tuin)

bouwafval en peuken. Bij een speciale actie
hebben we 1696 peuken geraapt.
Via de app ‘Litterati’ houd ik bij wat ik vind,
vertelt Rianne. ‘De stand is dat ik al 16.022
stuks zwerfafval heb geraapt. Het is ook
‘competitief’. Bij de dagresultaten heb ik,
samen met de kinderen een keer de 4e plek
gehaald.

Wat vinden jullie ervan dat er zoveel
zwerfafval ligt?

We verbazen ons over de mentaliteit van
mensen, dat ze hun troep gewoon maar op
straat gooien. Veel mensen realiseren zich
niet hoe schadelijk zwerfafval is. Als een berm
gemaaid wordt en er ligt nog zwerfafval, dan
wordt het verpulverd tot hele kleine stukjes.
Die stukjes zijn niet alleen lastig te verwijderen, maar als glas en blik kapot gaan kunnen
dieren zich er ook aan verwonden. Na lange
tijd valt plastic uiteen in microplastics en doet
het veel schade aan het milieu en ook aan de
mens.

Hebben jullie nog tips of verbeterpunten?
Ja, meer afvalbakken langs (wandel)routes
en bij speeltuintjes. Op de parkeerplaats bij

Voor meer informatie en inspiratie: kijk op
Facebook Kesteren Schoon. Ook vrijwilliger
worden bij de Zwerfafvalbrigade NederBetuwe Schoon? Mail naar: duurzaamheid@
nederbetuwe.nl. De gemeente verstrekt
gratis opruimmaterialen en er zijn soms
vergoedingen voor verenigingen als zij aan
de slag willen met zwerfafval opruimen.

McDonalds kun je je afval niet kwijt,
dus gooien ze het op de carpoolplaats.
Zet blikvangers langs schoolroutes, dat
scheelt gelijk. In Tiel hebben ze leuke
Tielse Flipje-afvalbakken. Opvallende
afvalbakken, dat werkt, dan gooien mensen minder troep op straat.

Hoeveel vrijwilligers ruimen zwerfafval op in Neder-Betuwe?

In de WhatsApp-groep Zwerfafvalbrigade
Neder-Betuwe zitten acht mensen. Maar
in Neder-Betuwe staan 23 mensen op
de lijst, we weten niet of ze allemaal nog
actief zwerfafval rapen. We hopen dat
meer vrijwilligers zich aanmelden om te
komen helpen met opruimen.
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‘Pleegzorg vraagt om
ruimte in je hart en in je huis’
De jaarlijkse Week van de Pleegzorg is van 3 tot en met 10 november. Ook Neder-Betuwe schenkt aandacht aan de noodzaak van
meer pleegouders en de zorg voor kinderen in de knel. Dat gebeurt op woensdagavond 24 november met een informatiemarkt op het
gemeentehuis. Pleegzorginstanties en pleegouders vertellen daar hun verhaal en over de vele vormen van pleegzorg die mogelijk zijn.
René en Anita van der Zwaan die in onze gemeente wonen trappen af met hun verhaal in dit magazine.

Nederland kampt met een groot tekort aan
pleeggezinnen. De aanmeldingen voor nieuwe
pleeggezinnen dalen, 22.000 kinderen kunnen
niet thuis wonen en 800 kinderen staan op de
wachtlijst voor pleegzorg. Hun leven en vrije
ontplooiing staan dus ook in de wacht.

Zoveel kinderen die hulp nodig hebben

“Van onszelf hebben we helaas geen eigen
kinderen”, zegt René. “Na de nodige medische
trajecten hadden wij er jaren geleden in berust
dat eigen kinderen niet voor ons waren weggelegd. Eind 2017 bleek Anita tóch zwanger
langs natuurlijke weg. Maar helaas werd ons
kindje Guido stil geboren.”
Anita vervolgt: “In mijn hoofd was ik al langer
bezig met pleegzorg. Er zijn zoveel kinderen in
Nederland die hulp nodig hebben. Zouden we
daar iets in kunnen betekenen? We bezochten
een informatieavond en kozen uiteindelijk voor
pleegzorgaanbieder Entrea Lindenhout. Met
hen voelden we de beste klik. En dat geldt nog
steeds, nu we voor twee pleegkinderen mogen
zorgen. Onze pleegzorgbegeleider kijkt mee
naar de ontwikkeling van de kinderen en zij
ondersteunt de ouders en ons.”

Zorgvuldige screening en training

September 2019 begon de training van vijf
avonden, na een zorgvuldige screening en een
aantal gesprekken in het kader van het gezinsonderzoek. Ook de woning van René en Anita
werd geschikt bevonden. “Tijdens de opleiding
oefen je ook aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er wordt gekeken naar je omgang met
kinderen en met hun ouders.”
Toen begon het wachten op een pleegkind.
Een spannende tijd. “Dat duurde een paar
weken. We stonden open voor crisisopvang
en langdurige pleegzorg. In februari 2020
bracht Entrea Lindenhout een meisje bij ons, in
november 2020 volgde een jongetje.”

Aandacht voor hechting

Pleegzorg vraagt om ruimte in je hart en in je
huis. René: “Nou, ruimte hebben wij wel! Maar
besef wel als pleegouders dat een pleegkind
niet je eigen kind is. Ook geen vervanging
daarvan. Je draagt de verantwoordelijkheid
voor andermans kinderen. Wees geduldig,
want kinderen zijn en blijven loyaal aan hun
ouders, wat ze ook hebben meegemaakt.

René en Anita van der Zwaan zijn al een paar jaar pleegouders

Het hechtingsproces is niet altijd op een
goede manier verlopen en dat kan zich uiten
in bijzonder gedrag, wat pittig kan zijn. Vanuit
de pleegzorgorganisatie is er oog voor en ondersteuning voor de hechting. Als pleegouder
leer je wat je kan doen om een goede hechting
te bevorderen. Pleegzorg doe je niet voor het
geld. Pleegouders ontvangen gelukkig wel een
onkostenvergoeding.”

Contact met de ouders

Het contact met de ouders vindt plaats op
gezette tijden. Wekelijks worden er foto’s
gestuurd en mogen de kinderen videobellen.
“Met foto’s passen we wel op. Een foto van
ons als gelukkig gezin aan de kerstmaaltijd kan
de ouders pijn doen. Daar houden we rekening
mee.”
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Anita: “Gelukkig onderhouden we een goede
band met de ouders. We geven hen alle ruimte
binnen de mogelijkheden en met het oog op
het welzijn van de kinderen. Er vinden begeleide ontmoetingen plaats. De moeder van ons
pleegdochtertje bracht haar een keer naar bed
tijdens een bezoek bij ons. Ze groeide helemaal! René en ik kunnen ons heel goed indenken hoe het is om een kind achter te moeten
later bij een ander. Je eigen kind missen – dat
kennen we door Guido’s overlijden.”

Blijven zo lang als nodig

Wat René en Anita vervelend vinden aan
pleegzorg, is als mensen vragen: ‘Mogen jullie
kinderen blijven?’ Ze mogen zo lang blijven als
nodig is. Dat is onze insteek. Die vraag wordt

helaas te vaak gesteld, zelfs in het bijzijn van
de kinderen.”

Liefde en aandacht is het meest belangrijk

Je zou verwachten dat pleegouders hun pleegkinderen dagelijks volstoppen met leuks en
lekkers. Ter compensatie voor wat ze moeten
missen. “Nee, zeker niet. Teveel verwennen is
niet goed. Geef ze liefde en aandacht. En we
zijn er voor hen als ze ons nodig hebben. Dát
is het belangrijkste. Het is prachtig om onze
pleegkinderen emotioneel en sociaal te zien
groeien.” De ervaringen van René en Anita
maakten al twee andere stellen enthousiast
voor pleegzorg. Hopelijk volgen er meer. “Je
gaat beseffen dat voor je hele leven zo bepalend is waar je wieg heeft gestaan.”

Op de website van de gemeente vindt u onder ‘ik wil pleegouder worden’ meer informatie over pleegzorg
en de vele mogelijkheden die er zijn. U kunt ook kijken op de website Openjewereld.nu. Op woensdagavond
24 november is er een informatiemarkt over pleegzorg en vrijwillige ondersteuning voor gezinnen op het
gemeentehuis. De bijeenkomst start om 19.30 uur en vanaf 19 uur kunt u vast inlopen. Houd de communicatie
van de gemeente in de gaten voor actuele informatie.

Beleef de Willemspolder
via Beweeg en Beleefroute
De Willemspolder bij het dorp IJzendoorn wordt de komende jaren, vanaf
de Nieuweweg tot 500 meter voor de
Prins Willem-Alexanderbrug, heringericht. In een gebied van 160 hectare
veranderen de overwegend agrarisch
gebruikte uiterwaarden in een waterrijk
natuurgebied met nevengeulen en
eilandjes, met ruimte voor hoogwater,
natuurrecreatie en duurzame watergebonden bedrijvigheid. Dit alles
wordt gefinancierd uit de winning van
zand, grind en klei in het gebied.

Het hele gebied wordt opengesteld voor
natuurrecreatie. Door een goed doordachte
inrichting staat dit de natuurontwikkeling niet
in de weg. In samenwerking met lokale natuurgidsen, bewegingsconsulenten en gebiedskenners is een unieke ‘Beweeg en Beleefroute’
ontwikkeld.

Langs de route is voor iedereen wat te doen,
te zien en te beleven’ zegt projectleider Toon
van Mierlo van Dekker. ‘Via QR-codes op paaltjes langs de route vertellen we weetjes over
de natuur en cultuurhistorie van het gebied en
bieden we het publiek leuke bewegingsoefeningen. Aan de route is ook een lesprogramma

voor scholen uit de gemeente gekoppeld’.
‘Het koppelen van oefeningen aan natuurlijke
‘beweegaanleidingen’ past bij het gemeentelijke programma ‘Gezonde Jeugd Gezonde
Toekomst’ (JOGG)’ geeft Joris Maier buurtsportcoachcoördinator en JOGG-regisseur aan.
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Dank voor jullie inzet voor de
gemeenschap van Neder-Betuwe!
Deze zomer werden heel wat keren mooie symbolen uitgereikt, grote waardering voor het vele werk voor de gemeenschap van
Neder-Betuwe. Eén inwoner werd verrast met een Koninklijke Onderscheiding, de scheidend voorzitter van de Jongerenraad
kreeg het Jeugdlintje en maar liefst zeven inwoners ontvingen de Neder-Betuwe Speld. Wij hebben hierover uitgebreid bericht
via de pers, website en sociale media. In dit Neder-Betuwe Magazine stellen we deze inwoners graag nog een keer aan u voor,
Met nogmaals ‘Van harte gefeliciteerd’ en ‘Dank namens de inwoners voor al jullie inzet!”

Bij zijn afscheid bij de vrijwillige brandweer
ontving de heer Bert Janssen uit Ochten op 3
juli de Neder-Betuwe Speld. Burgemeester Jan
Kottelenberg reikte deze aan hem uit als dank
voor zijn enorme inzet voor de brandweer en
daarmee voor de gemeenschap van NederBetuwe.

Richard Verwoert uit Kesteren ontving aan
het begin van de raadsvergadering op 8 juli uit
handen van burgemeester Jan Kottelenberg het
Jeugdlintje voor zijn inzet voor de Jongerenraad
Neder-Betuwe die hij in 2014 oprichtte en
waarvan hij zeven jaar voorzitter was. Samen
met ‘zijn raad’ zette hij belangrijke zaken met
succes op de politieke agenda.

Drie trouwe vrijwilligers van zorgcentrum het Anker in Kesteren ontvingen op 14 juli van
wethouder Herma van Dijkhuizen de Neder-Betuwe Speld omdat zij zich ieder afzonderlijk
al meer dan 25 jaar lang met veel toewijding en liefde inzetten voor de bewoners. Vanaf
links: Hennie Keuken-Verweij uit Kesteren, wethouder Herma van Dijkhuizen, mevrouw
Meta den Hertog-van der Pol uit Elst (Gld), mevrouw Geke Mauritz-Kappe uit Opheusden.

Voor hun jarenlange bevlogen inzet voor Oranjevereniging Dodewaard, als bestuurslid en voor
heel veel andere activiteiten en klussen, hebben
Mirjam van Rennes, Piet de Lange en Geurt
de Wit de Neder-Betuwe Speld ontvangen.
Wethouder Herma van Dijkhuizen reikte ze
namens de gemeente uit op 10 juli.

De heer Klaas van Hal uit Dodewaard ontving op 24 juli de
versierselen die behoren bij de Koninklijke Onderscheiding Lid
in de Orde van Oranje-Nassau, door de Koning verleend op 15
maart 2021. Het is de waardering voor meer dan 45 jaar vele
bestuurlijke en andere vrijwillige activiteiten voor de Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard, 20 jaar inzet als lid en
vrijwilliger van de EHBO-vereniging Dodewaard en vele andere
activiteiten op het gebied van zang, muziek en mantelzorg.

Citaat tijdens één van de uitreikingen:
“Vrijwilligers zijn zelf meestal bescheiden en vragen geen aandacht voor hun inzet.
Gelukkig doen anderen het dan wel door ze voor te dragen.”
Draagt u ook iemand voor! Kijk op onze website of bel met het bestuurssecretariaat
via tel. 14 0488.
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Binnenkort: wonen in Fructus Dodewaard
Als u dit Neder-Betuwe Magazine leest zal de bouw op Fructus in Dodewaard al weer veel verder zijn. Maar zo zag het eruit op 21 september toen
Johan Heesen van woningcorporatie Thius (links op de foto), Stefan van
Duijnhoven van Klok-Groep (rechts op de foto) en wethouder Nees van
Wolfswinkel (m) in het bijzijn van toekomstige bewoners symbolisch pannen
legden op het dak. Het gaat hier om de eerste bouwfase, goed voor 21
koopwoningen en 14 huurwoningen. Er volgen nog twee fasen. Ales bij
elkaar gaat het om zo’n 82 woningen. Wethouder Nees van Wolfswinkel
gaf aan dat het een mijlpaal is, “want er is zo lang op gewacht. In december
hopen we de woonvisie vast te stellen met daarin veel aandacht voor
‘bouwen naar behoefte’ en de situatie van starters op de woningmarkt.”

Pluk- en groentetuin bij het Anker geopend
Wie er weleens langs komt kan het niet ontgaan zijn: de prachtige pluktuin en
moeshof met kweekkas bij het Anker in Kesteren. Wethouder Stefan van Someren
mocht ze samen met een bewoner openen in september. Hij complimenteerde
iedereen met het prachtige project dat als doel heeft dat bewoners ervan kunnen
genieten door in de tuin te wandelen, te zitten of er in te werken. En natuurlijk
bloemen plukken voor op de vaas en groenten oogsten voor de maaltijd.
De wethouder noemde ook het sterke staaltje van samenwerking: het Anker wilde
meer groen voor de bewoners en gaf parkeerplaatsen op, de gemeente stelde
eenrichtingverkeer in op de ventweg naast de Stationsstraat zodat auto’s daar
voortaan geparkeerd kunnen worden. Daardoor kon de speeltuin voor de buurt
blijven, net als het dierenweitje van De Driesprong.

Fietspaden Broekdijk
Bent u al over de Broekdijk in Kesteren gefietst?
Zo ziet het er vanuit de lucht uit: de nieuwe fietspaden aan weerszijden van de Broekdijk in Kesteren.
Geopend op 14 juli in stijl op de fiets. Scholieren,
bewoners en andere weggebruikers kunnen veilig
gebruik maken van de geheel vernieuwde Broekdijk.
Hiermee heeft gemeente Neder-Betuwe weer een
veilige fietsroute weten te realiseren in samenspraak
met aanwonenden.
De veiligheid van langzaam verkeer is een belangrijk
speerpunt in het Neder-Betuwe Verkeer en Vervoer
Plan. In de toekomst wordt het fietspad aangesloten
op de Spoorstraat.

Enquête over ondernemen in tijden van corona
Gemeente Neder-Betuwe wil graag weten wat de impact is van de
coronacrisis op ondernemers in Neder-Betuwe. Maar ook en vooral
wat de concrete behoeften zijn voor de toekomst als het gaat om
de dienstverlening vanuit onze gemeente aan de
Neder-Betuwse ondernemers en hun onderneming.
Deel uw ervaringen met ons en vul in maximaal
10 minuten de enquête in op: https://www.survio.
com/survey/d/V1X5Q5F5K2T3B3T4N (of scan de
QR-code om naar de enquête te gaan).
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