
Hoe verder? 

De vraag is nu, hoe verder? De dorpsraad heeft met dit plan en het 
gedetailleerde actieoverzicht waarin alle initiatieven genoemd zijn, een basis 
opgesteld die wordt gedragen door de dorpsbewoners. We willen als dorpsraad 
uitdrukkelijk geen stelling innemen: ieder idee heeft zijn waarde. In dit plan 
zijn een aantal relatief eenvoudig te realiseren initiatieven opgenomen en reeds
opgestarte initiatieven.  Andere punten vragen meer om een beleidsmatige aanpak 
waarbij het belangrijk is dat de gemeente weet hoe wij als dorp over bepaalde 
zaken denken zodat daar rekening mee gehouden kan worden bij de formulering van 
toekomstig beleid. 
De dorpsraad is al aan de slag gegaan om ‘trekkers’ te vinden om de wensen en 
ideeën uit dit dorpsplan te realiseren en de coördinatie voor de toekomst veilig
te stellen. Ze zal het aanspreekpunt zijn voor alle inwoners en voor gemeente en
coördineert de initiatieven die we als dorpsbewoners zelf kunnen realiseren. 
Communicatie zal persoonlijk, rechtstreeks of per e-mail,  met de inwoners zijn 
en via de website van de Dorpsraad www.kooisedorpsraad.nl .

De kosten van veel onderdelen van dit Dorpsplan kunnen worden gedrukt door de 
inzet van eigen inwoners. Daarnaast is de gemeente voornemens om een budget toe 
te wijzen aan de uitvoering van dit Dorpsplan. Daarmee kan een gedeelte van de 
kosten worden gedragen. 
Fondsen die we kunnen benaderen zijn: 
● Coöperatiefonds Rabobank West Betuwe
● De regeling gemeenschapsvoorzieningen en Sociale Cohesie van Provincie 

Gelderland
● Vitaal Gelderland
● Het Oranje Fonds 
● VSB Fonds
● Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland – DKK
● Kern met Pit
● Landelijke Vereniging de Kleine Kernen LVKK – Sobrietas

Inwoners van Acquoy vinden de eenheid in het dorp belangrijk en er is respect 
voor alle ideeën.  Het ene idee is niet beter dan het andere, ieder initiatief 
heeft vóór- en tegenargumenten die beide hun waarde hebben. Nu dit Dorpsplan 
gepresenteerd is begint het echte werk. Iedereen in Acquoy is van harte 
uitgenodigd om mee te helpen het plan verder uit te denken en uit te voeren. Het
is straks aan u als inwoners van Acquoy om samen hier invulling aan te geven. 

SAMEN DÓÓR ACQUOY, SAMEN VÓÓR ACQUOY!!!
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