
AKTIELIJST
>>>>>>>>>>>>>>> * *E Eenvoudige realisatie *B Aanpak via beleid toegekend door inwoners reeds opgestart

Onderwerp E/B/D* Beschrijving Belang van het onderwerp Korte termijndoelstelling Lange termijndoelstelling rol dorp rol gemeente

D10

Wonen B Doorstroming woningmarkt faciliteren doorstroming

Wonen B

Wonen B Aanvullende informatie

Wonen B Goede leeftijdmix inwoners Gemeente Garantiestellingen

AED E Beschikbaarheid AED Dorp

Onderlinge zorg E Invullen van hulpvragen Dorp

Speeltuinen E Updaten en aanpassen Jaarlijkse keuring Dorp

Welkomstpakket wegwijs maken in en over dorp dorpsgids samenstellen Dorp

D Aantal prioriteit dukaten direct op te starten 
projecten

Initiatief 
door

WONEN en 
 WERKEN

Ouderen willen doorstromen 
naar kleinere woonruimte 
binnen het dorp

Onderzoek naar bestaande 
procedures start 01/01/2019

Evenwichtige 
bevolkingsopbouw

Dorp, 
gemeente, 
Kleurrijk 
Wonen

informatie vergaren van 
bewoners en Kleurrijk 
Wonen

Meer starters- en 
seniorenwoningen

Starters kans bieden in dorp te 
blijven en vergrijzing 
tegengaan

Inventarisatie huidige 
mogelijkheden              start 
01/01/2019

Mogelijkheid tot uitbreiding 
ingeval aangetoonde 
noodzaak

Dorp, 
gemeente, 
Kleurrijk 
Wonen

5-jarige inventarisatie 
woonbehoefte en ad hoc 
invulling bij leegstand

vaststellen 
bouwlocaties

Betere selectie bij toekennen 
(sociale) huurwoningen

Juiste persoon krijgt juiste huis 
toegewezen

Inventarisatie huidige 
werkwijze                     start 
01/01/2019

Correcte doorstroming naar 
(sociale) huurwoningen

Dorp en 
Kleurrijk 
Wonen

5-jarige inventarisatie 
woonbehoefte en ad hoc 
invulling bij leegstand

Opkopen van langere tijd te koop 
staande (grote) woningen en die 
verbouwen tot starters- en of 
seniorenwoningen of 
wooncomplex

Mogelijkheid scheppen voor 
jongeren en ouderen in het 
dorp te blijven wonen

Nieuw, betaalbaar 
woningaanbod creëren

ideeën aandragen vanuit 
inwoners

ZORG, WELZIJN, 
VOORZIENINGEN

Hulpverlening in geval van 
hartstilstand

Hulpverleners registreren 
en cusrussen organiseren 
om 6-MinutenZone te 
garanderen 

Het beschikbaar en 
operationeel houden van de 
AED en hulpverleners

aanmelden en onderhouden 
AED

Financiële 
ondersteuning

Hand- en spandiensten 
verrichten door vrijwilligers

Hulpvragen laagdrempelig 
maken door concrete 
aanbiedingen

Hulpbehoevenden kunnen 
langer zelfstandig blijven 
wonen

Hulpvragen en vrijwilligers 
inventariseren en deze twee  
koppelen

ondersteuning door 
Welzijn West Betuwe

Renoveren en vernieuwen 
speeltuin(en)

groeiend aantal kleine 
kinderen, veilige 
speelomgeving

beheer door de 
Speeltuinvereniging

Financiële 
ondersteuning

E
D3
D2

Welkomstpakket nieuwe 
inwoners

nieuwe inwoners welkom 
heten, relatie tussen 
autochtone en allochtone 
bewoners verbeteren

informatie vergaren over 
nieuwe inwoners

Informatiegidsen 
gemeente

Verenigingsgebouw 
de Schakel

E
D3

De Schakel als centrale plek 
voor het dorpsleven en 
verenigingen meer profileren en 
ondersteunen

Verenigingsgebouw en 
ontmoetingspunt bij activiteiten

Plaatsen en up to date 
houden ruilbibliotheek

Faciliteren van 
verenigingen, 
dorpsactiviteiten en 
particuliere invullingen

Dorp en 
gemeente

Samenwerking bevorderen 
tussen verenigingen en 
organiseren van activiteiten

Financiële 
ondersteuning



Verenigingen

Glasvezel Aanleg glasvezelnetwerk Snellere internetverbinding Inventarisatie qua behoefte Aanleg glasvezel behoefte is gepeild

Buurtbus B Behoud van buurtbus Mobiliteit dorpsbewoners Behoud buurtbus Actief vrijwilligers zoeken

Buurtbus E In ere herstellen abri Droge wachtplaats 

E Informatie voor dorpsbewoners Informatiebord plaatsen Dorp

Ondernemers B Terugkerende activiteit

Identiteit Eenheid in aangezicht dorp Behoud landelijk karakter

Polderhuis B Profileren monument Onderzoek mogelijkheden

B Saamhorigheid stimuleren Cultuurkalender

Veiligheid B veilig begaanbare stoepen Gemeente Regelmatig schouwen

Veiligheid E WhatsApp-Alert bij onraad Actief houden Dorp

Openbare ruimte Dorp Opschonen en schilderen

Openbare ruimte E Acquoy zwerfafvalvrij! opschonen van berm en oever

E
D7

Stimuleren van het 
verenigingsleven en koesteren 
dorpse tradities

Borgen van betrokkenheid van 
de dorpsbewoners bij de 
dorpsaangelegenheden

Verenigingsleven behouden 
en versterken start  
01/01/2019

Vergroten van onderlinge 
betrokkenheid van de 
dorpsbewoners, jong en oud

Dorp en 
gemeente

Elkaar betrekken in ideeën 
en uitvoering

Financiële 
ondersteuning via 
bestaande structuren

B
D6

Dorp en 
gemeente

Faciliteren aanleg 
glasvezel

Vrijwilligers uit het dorp 
werven

Dorp en 
gemeente

Buurtbus blijven 
stimuleren en 
subsidiëren Inventarisatie aantal 

reizigers
Plaatsen en onderhouden 
abri

Dorp en 
gemeente

Inventarisatie en soort abri 
bepalen met inwoners

 Financiële 
ondersteuning en 
verlenen vergunningInformatie 

uitwisseling
Bewoners informeren over 
nieuws en activiteiten van het 
dorp

Informatiebord up to date 
houden en nieuwsbrief per 
mail

Nieuws ontvangen en 
verspreiden via de 
dorpsraad

Beleidswijzigingen en 
voorstellen doorgeven

Gewenst profileren van 
ondernemers in het dorp

Delen van aanwezige kennis 
en vaardigheden in het dorp

Organiseren van een 
ondernemers activiteit  start 
01/01/2019

Dorp en 
gemeente

stimuleren dat inwoners 
gebruik maken van lokale 
aanbod

Ondernemers bijstaan 
in vergunningen, 
belastingen etc. 

IDENTITEIT en 
SAAMHORIGHEID

B
D15

Verfraaiing van openbare ruimte 
en hoofdentree dorp, vormgeving 
van verkeerspaaltjes, 
lantaarnpalen in lijn met 
landelijke uitstraling van het dorp

Wildgroei in invulling van 
openbare ruimte stoppen, 
plan Elings uitvoeren   start 
01/01/2019

Dorp en 
gemeente

Plan van aanpak inwoners 
en overzicht meest storende 
elementen

Financiële 
ondersteuning en 
aansturing groen- en 
wegbeheer

Sleutelbeheer verkrijgen en 
ruimere invulling Polderhuis 
bewerkstelligen

Cursussen, lezingen etc. 
organiseren voor kleine 
groepen

Dorp en 
gemeente

Stimuleren van 
dorpsbewoners gebruik te 
maken van de faciliteiten

Verstrekken van 
relevante vergunningen

Culturele 
evenementen

Stimuleren en organiseren van 
culturele evenementen en 
workshops

Behoefte peilen onder 
bewoners naar aanleiding 
van de eerste 
activiteitenkalender      start 
01/01/2019

Dorp en 
gemeente

Inwoners en kunstenaars 
enthousiasmeren en 
faciliteren

Verstrekken van 
relevante vergunningen

GEZONDE en 
VEILIGE 
 LEEFOMGEVING

Achterstallig onderhoud losse 
tegels voetpad en aanleg extra 
op- en afritten

Veiligheid, vooral voor minder 
mobiele inwoners

Herstellen verzakte of 
losliggende stoeptegels

Gebruik maken van 
meldpunt bij de de 
gemeente gevoel van sociale controle en 

veiligheid vergroten
Zoveel mogelijk 
aangemelde inwoners

Zoveel mogelijk aangemelde 
inwoners

E/B
D2

opknappen fietstunnel 
Provinciale Weg

Schone en veilige 
leefomgeving

opschonen en schilderen 
start 01/04/2019

verbodsbord motoren en 
tunnel schoonhouden

Ondersteuning met 
materiaal

eerste opschoondag 
gerealiseerd, gezamenlijk 
afval verwijderen

aansluiten bij landelijke 
opschoondag ‘supporter van 
schoon!’

Dorp en 
gemeente

Vrijwilligers zoeken voor 
opschoondag

Ondersteuning met 
materiaal



B Schone leefomgevingHonden- en 
paardenpoep

Voorkomen vervuiling door 
honden- en paardenpoep en 
zwerfvuil

Plaatsen extra 
vuilnisbakken               start 
01/04/2019

extra hondenstrook of 
verplaatsen 
hondenuitlaatstrook naar 
ruimer gebied

Dorp en 
gemeente

Aangeven waar extra 
vuilnisbakken gewenst zijn, 
inwoners en passanten 
aanspreken

Plaatsen van 
vuilnisbakken en 
regelmatig legen. 
Aanleg en onderhoud 
uitlaatstroken


