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Introductie, mei 2008  

 

Uitvoeringsprogramma HW-2015, versie 2008 

Het Uitvoeringsprogramma HW-2015 beschrijft allereerst de actuele stand 

van zaken voor elk van de 21 maatregelen uit de toekomstvisie. Indien de 

maatregel nog niet gerealiseerd is, wordt vervolgens aangegeven of de inhoud 

van de maatregel nog actueel is, dan wel aanpassing of herformulering 

behoeft. Ook wordt gecontroleerd of de destijds benoemde actiehouder nog 

overeenstemt met de huidige beleving. Vervolgens wordt per maatregel 

beschreven welk actieplan momenteel beschikbaar is, welke uitvoerings-

planning daarbij behoort en welke financieringsaspecten aan de orde zijn. 

 

Hoe is het Uitvoeringsprogramma HW-2015 tot stand gekomen? 

Het Uitvoeringsprogramma HW-2015 is opgesteld door een projectgroep met 

een vertegenwoordiging van Gemeente Maasdriel, Woningstichting De Vijf 

Gemeenten en Vereniging Ons Heerewaarden, ondersteund door een externe 

projectcoördinator.  De opdracht voor de opstelling van het Uitvoerings-

programma, versie 2008, is verstrekt door het bestuur van de gemeente en de 

directie van de woningstichting.   

 

Waarom een versie 2008? 

Tijdens de uitvoering van de opdracht is duidelijk geworden dat op dit 

moment niet voor alle maatregelen concrete afspraken omtrent realisatie 

gemaakt kunnen worden met de direct betrokken actiehouders / 

initiatiefnemers. Daar kunnen zeer  verschillende redenen aan ten grondslag 

liggen. Deze redenen zijn zo mogelijk expliciet benoemd.  

 

Leeswijzer 

Op de linkerpagina’s (even paginanummers) treft u steeds een tekstfragment 

aan uit de rapportage ‘Heerewaarden Springlevend naar 2015’, geformuleerd 

bij afronding van Fase-1 van dit project door LaaglandAdvies in januari 2007.  

Op de rechterpagina’s (oneven paginanummers) treft u de actuele stand van 

zaken zoals genoteerd door de Projectgroep HW-2015 bij afronding van deze 

Fase van het project. Dit betreft Fase-2: de nadere formulering van het 

Uitvoerings-programma en de actuele stand van zaken van het destijds 

geformuleerde pakket van 21 maatregelen. U herkent deze indeling ook aan 

de koptekst die bovenaan iedere pagina in kleine letters is afgedrukt. 

Voor deze presentatiewijze is gekozen om de herleidbaarheid en integraliteit 

bij de aanpak van dit project ook qua presentatiewijze te waarborgen. 
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0. Toekomstbeeld van Heerewaarden. 

 

 

Het Laaglandrapport vermeldt als kern van de toekomstvisie:  

 

Het complete groeidorp 

 

Heerewaarden wordt een compleet dorp. Dat wil zeggen dat partijen zich inspannen 

om een basispakket aan voorzieningen in stand te houden. Het dorp is en blijft 

aantrekkelijk voor toeristen. Het recreatieschap en het Regionaal Bureau voor 

Toerisme nemen samen maatregelen die verantwoord toerisme garanderen.  

 

De openbare ruimte van Heerewaarden wordt goed onderhouden. Hier dragen 

bewoners, de Vijf Gemeenten en de gemeente hun steentje aan bij.  

 

Er worden woningen gebouwd voor nieuwe bewoners. Mensen die willen, kunnen  

in het dorp blijven wonen, ook als zij beperkingen krijgen. Heerewaarden groeit! 

Hierdoor is het aantrekkelijk voor nieuwe kleine bedrijven zich in het dorp te  

vestigen en voorzieningen kunnen makkelijker in stand worden gehouden. 

 

De sociale samenhang is sterk gebleven. De bewoners zijn goed georganiseerd en 

de afstand tot het gemeentebestuur is klein. 

 

 

 

Dit beeld is gebaseerd op de resultaten van de ‘stamtafels’ (voorjaar 2006) en 

de bewonersavond op 29 juni 2006. Op deze avond werd met circa 60 

bewoners de voors en tegens van vier scenario’s (het complete dorp, het 

complete groeidorp, het woondorp, het groeiende woondorp) besproken.  

Na afloop van de bijeenkomst gaf een meerderheid van de aanwezigen aan 

een voorkeur te hebben voor het complete groeidorp, met dien verstande dat 

het om een beperkte of behoudende groei mag gaan. 
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0. Uitgangspunt voor de projectgroep HW-2015 

 

De toekomstvisie uit 2007 en de daarin vermelde ’21 maatregelen’ vormen 

het vertrekpunt voor de projectgroep bij de opstelling van het Uitvoerings-

programma, versie 2008.  

 

Aan te houden ontwikkelingsscenario  

Bij vrijwel alle maatregelen, maar direct zichtbaar bij de Maatregelen-Wonen, 

is van belang welk ontwikkelingsscenario aangehouden zal worden. In de 

Toekomstvisie is een wensbeeld geformuleerd op basis van het scenario ‘het 

complete groeidorp’. Door de projectgroep is gezocht naar bruikbare 

aanknopingspunten om dit scenario te valideren en te kwantificeren.  

Daarbij is gebruik is gemaakt van: 

 

A:  de StructuurvisiePlus Maasdriel 2004-2015 (Pouderoyen, juni 2004) 

In dit document wordt een visie op de beoogde ontwikkelingsrichting van 

Heerewaarden gegeven alsmede een overzicht van potentiele bouwlocaties 

binnen de ‘rode contour’.  
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Het pakket met 21 maatregelen  (Laagland, januari 2007) 

Om de ontwikkeling in de richting van het toekomstbeeld zoveel mogelijk te 

stimuleren, is tijdens de Fase-1 door de bewoners, werkgroepen en door  

LaaglandAdvies een pakket van 21 maatregel benoemd, verdeeld over 5 

themavelden: 

- Wonen (oranje)  

- Voorzieningen (geel) 

- Lokale economie en toerisme 

- Openbare ruimte 

- Sociale samenhang.   
 
Onderstaande figuur biedt hierbij het overzicht:  
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B:  het Beleidskader Wonen Bommelerwaard (Quintis, 2004)  

In dit document wordt een ‘wenselijk bouwprogramma’ voor Heerewaarden 

geschetst voor de periode van 2005 – 2015: 

 

 Behoefte 2005 - 2015 

Huur goedkoop + 13   (21%) 

Huur middel +   4   (  6%) 

Huur duur +   4   (  6%) 

Koop goedkoop +   7   (11%) 

Koop middel +   5   (  8%) 

Koop duur + 29   (48%) 

Totaal + 62 woningen 

 

 

 

C:  de Toekomstvisie Maasdriel 2020+ 

Op dit moment is de Gemeente Maasdriel bezig met de formulering van een 

integrale visie voor de beoogde toekomstige ontwikkeling van de gehele 

gemeente. De uitkomsten hiervan zijn nog niet in uitgewerkte en vastgestelde 

vorm beschikbaar en dus nog niet betrokken bij het Uitvoeringsprogramma 

HW-2015.   

De eerste indruk leidt nochtans voor Heerewaarden tot een scenario 

‘woondorp’, dwz. met het accent op mooi wonen met ruimte, rust, goede 

voorzieningen en een prima bereikbaarheid.    

 

Thema’s uit de eerste presentaties van Maasdriel 2020+ zoals 

- stimuleer de eigen identiteit van dorpskernen door ontwikkeling van 

woningen, waaronder zeker ook starterswoningen en inbreiding, 

- geef het lokale verenigingsleven voldoende aandacht en prioriteit, 

- aandacht voor lokaal ondernemerschap en het voorzieningenniveau 

door het in stand houden en laten groeien van de middenstand, 

- het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen; met name voor de 

inwoners zelf (fiets- en wandelpaden voor dagrecreatie), 

- het versterken van de relatie tussen de dorpen en de rivier, o.m. 

door streven naar ontwikkeling van ‘waterfront’-concept, 

lijken goed aan te sluiten bij de Toekomstvisie Heerewaarden-2015. 
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1. Maatregelen Wonen 

 

1.1   Aanpak driehoek Variksestraat-Wolterstraat-Langestraat 

De Vijf Gemeenten zal in het kader van de revitalisering van de driehoek 

Variksestraat, Wolterstraat en Langestraat nagaan of gehele of gedeeltelijke 

vervanging van de woningen gewenst is.  

Factoren die meewegen zijn: 

- de kwaliteit van de huidige woningen (bouw en wonen), 

- de woonwensen van de huidige bewoners,  

- de verwachte ontwikkeling van de woningbehoefte en 

- de vraag op welke wijze Heerewaarden de beste ‘impuls’ krijgt 

voor een positieve lange termijn ontwikkeling. 

Behalve deze inhoudelijke argumenten wordt ook het financiële resultaat van 

de verschillende varianten beoordeeld. Hier ligt ook een relatie naar de te 

ontwikkelen multifunctionele accommodatie, die mogelijk in dit gebied zou 

kunnen worden gerealiseerd. 

 

Betrokkenen Planning 

De Vijf Gemeenten 

Huidige bewoners 

Gemeente 

Onderzoek en planontwikkeling 2006 / 2007  

Realisatie: 2007 – 2015 
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1.1 Herinrichting Variksedriehoek 

 

Sloopbesluit 

Op maandag 7 april jl. heeft DVG het principebesluit genomen om haar 

huurwoningen in de Variksedriehoek vanaf 2012/2013 te gaan slopen en 

vervangen door nieuwbouw. Het betreft ca. 40 sociale huurwoningen. 

Verspreid binnen het plangebied bevinden zich ook enkele koopwoningen; 

deze zullen - voorzover wenselijk en mogelijk en in goed overleg met de 

particuliere eigenaren - worden betrokken bij de herinrichtingsplannen. 

 

Planuitwerking en herinrichting openbare buitenruimte 

In de volgende planfase zullen voor dit gebied 2 ontwikkelingsscenario’s 

worden uitgewerkt: volledig woningbouw en een gemengd programma.  

Tot het gemengde programma kan potentieel gerekend worden: 

- een Multi Functioneel Centrum (MFC) 

- een basisschool met voor-/naschoolse opvang 

- kleinschalige bedrijvigheid / detailhandel 

De uitwerking beperkt zich vooralsnog tot de MFC-optie.  

 

Integraal onderdeel van deze herstructurering (inbreiding) is de nieuwe 

inrichting van de openbare buitenruimte, incl. nieuwe riolering. Het streven is 

dat het stratenplan alszodanig ongewijzigd blijft.  

 

Financiering en subsidie 

De herstructurering van dit gebied (wonen, verkeer, openbare ruimte,  

riolering, etc.) is een coproductie van de woningstichting en de gemeente. 

Uitgangspunt is de aanwending van de beschikbare ISV-II subsidiegelden (Min-

VROM). Indien tevens een nieuw multifunctioneel centrum wordt ingepast, 

dan zal een aanvraag  kunnen worden gedaan in het kader van  de - recent 

verlengde -  subsidieregeling ‘Kulturhus’ van de Provincie Gelderland. 

 

Planning 

Uitwerking Stedenbouwkundig Plan en planeconomie: 2008 – 2009 

Beslissing omtrent gemengd programma / MFC: eind 2009   

Herziening  bestemmingsplan: 2009 – 2011. 

Gefaseerde uitvoering: 2012 – 2015. 

 

Directe raakvlakken 

Nieuwbouw Zuidwest (par. 1.3),   Multifunctionele Accommodatie  (par. 2.2) 

en Verkeersveiligheid/Aansluiting N322 (par. 4.3).      
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1.2  Ontwikkelen woon-werk-zorgcluster / starters 

 

Bewoners van Heerewaarden hebben aangegeven (zie verslagen stamtafels 

Lokale economie en Wonen) zelf woningen te willen ontwikkelen(particulier 

initiatief). De drempel om dit zelfstandig op te pakken is hoog. In dit project 

ontwikkelen bewoners –ondersteund door De Vijf Gemeenten en 

zorginstellingen een woon-zorg-werk complex. Dit voorziet in passende 

(bijzondere) huisvesting voor specifieke doelgroepen, starters en mensen die 

zorg nodig hebben. De locatie is nog niet bekend. 

 

Betrokkenen Planning 

Initiatiefgroep (De Vijf Gemeenten, 

bewoners, Zorginstellingen) 

Oprichting initiatiefgroep en 

planontwikkeling 2007 

Uitvoering plannen na 2007. 
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1.2   Accent op starters via gedeeld opdrachtgeverschap 

 

 

Is de tijd rijp voor een woon-werk-zorgcluster in Heerewaarden? 

DVG kiest er niet voor om op dit moment proactief een vervolg te geven aan 

het idee voor een woon-werk-zorgcluster in Heerewaarden. Op het 

zorggebied is nu eerst de focus gelegd op de organisatie van het 

Woonservicegebied HHR, zie hiervoor par. 1.4.   Niettemin is DVG als 

potentiele partner altijd bereid om in gesprek te gaan over zorginitiatieven 

vanuit de inwoners, ondernemers en /of zorginstellingen.   

 

Herformulering van maatregel 1.2 

In overleg met DVG komt de projectgroep tot een voorstel om de  maatregel 

1.2 uit de Toekomstvisie een enigzins andere invulling te geven. Het voorstel 

voor de nieuwe invulling houdt in dat DVG zich bereid verklaard om een groep 

starters te ondersteunen bij de ontwikkeling van een wooncluster.  

DVG  zal  in samenwerking met de gemeente zoeken naar een geschikte  kavel 

in Heerewaarden. DVG zal zelf niet de professionele begeleiding van het 

particulier opdrachtgeversschap op zich nemen, maar hierbij de 

samenwerking zoeken met een gespecialiseerde (externe) partij. Daarbij is 

DVG bereid om in de startfase de ontwikkelkosten die gemoeid zijn met de 

planvorming voor de bewoners voor te financieren.  

 

Actieve werving van 8 serieuze inschrijvers 

Om het inititatief tot een succes te maken, zijn naar mening van DVG (op 

grond van eerdere ervaringen) tenminste 8 serieuze inschrijvers nodig.  

Deze werving is inmiddels gestart, onder meer  via bekendmaking in de krant 

(Brabants Dagblad 12 april) alsmede via actieve bekendmaking via Vereniging-

OH. Het gaat dus om een groep starters, woningzoekenden, die in eigen 

beheer (maar wel als collectief) betaalbare bouwplannen wil uitvoeren. De 

gemeente kan zorgdragen voor de nodige garantstellingen en DVG zorgt voor 

de professionele begeleiding van dit bouwinitiatief.   

 

Planning 

De snelheid waarmee dit initiatief kan worden uitgevoerd hangt met name af 

van het moment waarop een serieuze groep starters bijeen is gekomen. 

Indien de periode 2008 – 2010 wordt gebruikt voor de voorbereiding van een 

dergelijk initiatief, dan is een uitvoering in de periode 2010-2012 denkbaar. 

 



Heerewaarden: Springlevend naar 2015                              (bron: Laagland’advies, januari 2007) 

 12 

1.3  Bouw woningen Heerewaarden zuidwestzijde 

 

Om de doorstroom te bevorderen ontwikkelt De Vijf Gemeenten huur- en 

koopwoningen in Heerewaarden zuidwestzijde. Dit plan wordt ontwikkeld 

samen met de ‘Bouwgroep Heerewaarden’ die heeft ingeschat dat er ruimte is 

voor 35 á 40 woningen.  

Deze maatregel wordt ontwikkeld in samenhang met de revitalisering van de 

driehoek Variksestraat, Wolterstraat en Langestraat. Vandaar dat de 

verwerving van deze gronden essentieel is voor het verloop van het gehele 

bouwprogramma. 

 

Betrokkenen Planning 

De Vijf Gemeenten 

bouwgroep Heerewaarden 

Gemeente 

Verwerving terrein en 

planontwikkeling 2006 – 2008 

Realisatie 2008 – 2015 
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1.3  Bouw woningen Heerewaarden zuidwestzijde 

 

Voorbereiden vanuit de ruimtelijke ordening 

Om te zorgen voor een evenwichtige opbouw van het dorp en afstemming 

van de woningbouw op de plaatselijke behoefte te verkrijgen zijn regulerende 

maatregelen noodzakelijk. Door het nemen van een B&W-besluit (in de zin 

van een WRO-Voorbereidingsbesluit en/of een WVG-besluit) voor het 

ontwikkelen van een bestemmingsplan aan de zuidwestzijde van het dorp 

door de gemeente - met daarin opgenomen  een vereist percentage van b.v. 

minimaal  40 % sociale woningbouw - kan hieraan tegemoet worden 

gekomen. 

 

Relatie met herstructurering Variksedriehoek 

DVG heeft aangegeven dat zij van plan is om een aantal woningen (10 tot 20 

stuks) te willen bouwen in een uitbreidingslokatie van Heerewaarden.  

Aanleiding voor deze bouw is met name de praktische koppeling met de 

herstructureringsplannen in de Variksedriehoek. DVG wil tijdig kunnen 

beschikken over voldoende aanbod om de huidige bewoners van de 

Variksedriehoek naar wens op tijdelijke- of definitieve basis onder te kunnen 

brengen. Nieuwbouw in Zuidwest kan hierbij  een goede mogelijkheid zijn. 

 

Planning 

De planning van de woningbouw door DVG is nog niet bepaald, maar wordt 

afgestemd met de sloop- en bouwfaseringsplannen voor de Variksedriehoek. 

Vervolgens hangen de bouwplannen in Zuidwest nauw samen met de 

beschikbaarheid van bouwrijpe grond.  Hiertoe zal de gemeente eerst een 

aanvang moeten maken met de aanpassing van het bestemmingsplan.  

Aan B&W wordt gevraagd om hier in de periode 2008-2009 een 

principebesluit in te nemen.   
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1.4   Een levensloop bestendig dorp 

 

Een groot aantal mensen is aangewezen op een samenhangend pakket van 

passende woningen, zorg en welzijnsvoorzieningen. Deze maatregel richt zich 

op het mogelijk maken, dat mensen met een beperking zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen in Heerewaarden.  

Onderdelen van deze maatregel zijn: 

- het realiseren van een adequaat woningaanbod 

- het beschikbaar houden van zorg- en welzijnsdiensten 

- het realiseren van een infopunt 

 

Deze maatregel hangt nauw samen met de voorgestelde maatregelen over 

het wonen en een multifunctionele accommodatie. 

 

Betrokkenen Planning 

Gemeente Maasdriel 

De Vijf Gemeenten 

Zorg- en welzijnsinstellingen 

 

Planontwikkeling 2007 

Uitvoering vanaf 2007 
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1.4 Woonservicegebied Rossum-Hurwenen-Heerewaarden 

 

Verwijzing / leeswijzer: 

Voor wat betreft de thema’s ‘Realiseren van een adequaat woningaanbod’ en 

‘Multifunctionele accommodatie’ wordt verwezen naar de invulling van de 

maatregelen 1.1 tot en met  1.3 alsmede 2.2.  Daarnaast geldt dat het 

aanpassen van (huur)woningen voor individuele gevallen altijd tot de 

mogelijkheden behoort bij DVG. 

Voor wat betreft de thema’s ‘Beschikbaar houden van zorg- en 

welzijnsdiensten’ en ‘Realiseren van een infopunt’ wordt onderstaand 

ingegaan op het project Woonservicegebied. 

 

Woonservicegebied Rossum-Hurwenen-Heerewaarden (RHH) 

In een woonservicegebied  is samenhang aangebracht in de dienstverlening 

op gebied van wonen, welzijn, servicediensten en zorg. Dit wordt gerealiseerd 

doordat partners op deze gebieden komen tot structurele samenwerking in 

dienstverlening. Door deze uitwerking worden mogelijkheden voor ouderen 

en burgers met beperkingen om langere tijd zelfstandig te kunnen blijven 

wonen zichtbaar en vergroot. Dit door een combinatie van geschikte 

woningen, zorg op maat en aanbod van welzijns- en comfortdiensten en 

mogelijkheden voor ontmoeting. De dienstverlening op gebied van welzijn, 

zorg en servicediensten kan gebeuren door gemeente en instellingen, maar 

ook door eigen verbanden van inwoners en hun organisaties. Als informatie-, 

service- en ontmoetingspunt voor het gebied wordt een woonzorgcentrum 

geselecteerd, in dit geval De Vaste Burcht te Rossum. 
 

Een projectgroep, bestaande uit de gemeente Maasdriel, woningstichting 

DVG, Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR), heeft 

in het voorjaar van 2008 een plan gemaakt voor de ontwikkeling van een 

Woonservicegebied voor  de drie kernen: Rossum, Hurwenen en 

Heerewaarden. Het plan bestaat uit een projectbeschrijving, een 

inventarisatie van de huidige dienstverlening en leemten daarin en een 

organisatiemodel voor het beheer van het woonservicegebied. Bij de 

opstelling van het plan zijn actieve (vrijwilligers)organisaties op het gebied van 

welzijn en zorg  betrokken. 

 

Planning / vervolgtraject   

� het deelproject is uitgevoerd;  

� het vastgestelde projectplan vormt de basis voor het toekomstige beheer 

van het woonservicegebied; de gemeente vervult daarbij de regierol.  
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2. Maatregelen Voorzieningen 

 

 

2.1 Ontwikkeling basisschool tot 'kindercluster' 

 

De basisschool is een belangrijke voorziening in het dorp. Naast het geven van 

primair onderwijs biedt de school ruimte voor andere functies, zoals 

buitenschoolse opvang, voorlichting aan ouders, themabijeenkomsten van de 

GGD en hulpverlening door Jeugdzorg. De basisschool heeft het initiatief 

genomen om leegstaande ruimte te benutten voor deze en andere 

aanvullende functies. De school ontwikkelt zich daarmee tot ‘kindercluster’ 

een plek waar kinderen en hun ouders voor bijna alles terecht kunnen. Het 

voorzieningenniveau in Heerewaarden wordt hiermee versterkt. 

 

Betrokkenen Planning 

Schoolbestuur en gemeente  

diverse instellingen voor 

(hulpverlening aan) kinderen en 

hun ouders 

Realisatie multifunctionele ruimte in 

de school (2006)  

Aanbod activiteiten 2007 en verder 
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2.1 Ontwikkeling basisschool tot 'kindercluster' 

 

‘Project Aanpakken!’ 

In 2006 – 2007 heeft het project Aanpakken! onder meer de basisschool 

gebruikt als sociaal trefpunt om thema’s als gedragsproblematiek, 

opvoedsondersteuning en het bieden van voorzieningen en activiteiten voor 

jongeren, aan te pakken. 

 

In het kader van deze programmering zijn er een aantal activiteiten van start 

gegaan in de basisschool: een taalklas, extra aanbod Jeugdgezondheidszorg 

(inloopspreekuren, cursussen en thema-avonden), de start van een Multi-

Disciplinair Team (casusoverleg tussen school, peuterspeelzaal, GGD, 

consultatiebureau en leerplichtambtenaar). Ook is de Tweestromenschool 

gestart met uitvoering van meerkansenplan onderwijs om deze 

jeugdgerelateerde activiteiten verder vorm te geven.  

 

Evaluatie  

Eind december 2007 is het project ‘Aanpakken’ afgerond. De betrokken 

organisaties waren tijdens de evaluatie (januari 2008) van de opgestarte cq. 

gerealiseerde activiteiten positief over de resultaten. Het schoolbestuur is 

content met de activiteiten die zijn georganiseerd op en rond de basisschool. 

Citaat: “De school heeft een centrale functie gehad voor verschillende 

activiteiten waarbij de kinderen centraal stonden die hulp of begeleiding 

nodig hadden op meer gebieden dan alleen het onderwijs. De school wil en 

kan daar in de toekomst zeker een rol in blijven spelen”.  

 

Vanuit de evaluatie worden verschillende conclusies en aanbevelingen 

gedaan, die het college meeneemt in haar afweging om activiteiten te 

continueren. Deze afweging kan worden gemaakt voor wat betreft de 

Geboortekoffer, Patch en Home-start. De extra activiteiten die de 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)  in Heerewaarden heeft uitgevoerd zijn nog 

onderwerp van gesprek, aangezien hier de ontwikkeling van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin en de producten van de JGZ nog niet voldoende zijn 

uitgewerkt. 

 

Planning vervolgtraject 

De projectgroep HW-2015 vraagt om een concrete planning voor het 

vervolgtraject alsmede de waarborg van financiële middelen voor het 

continueren van nu opgestarte initiatieven zoals de taalklas. 
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2.2  Behoud voorzieningen / ontwikkeling multifunctionele accommodatie 

 

In een ‘compleet dorp’ is een minimum aantal functies beschikbaar en 

bereikbaar, zoals primair onderwijs, sociaal cultureel werk, 

peuterspeelzaalwerk, 1
e
 lijnszorg, buitensport, e.d. Niet iedere functie hoeft 

over een eigen accommodatie te beschikken. In veel gevallen is dit ook niet 

(meer) haalbaar en is gezamenlijk gebruik van één accommodatie wenselijk. 

Naast het dorpshuis De Vrijheid zijn er verschillende andere sociaal-culturele 

en sportaccommodaties in het dorp, zoals ’t Huukske en de ruimtes van de NH 

Kerk. Zijn de krachten te bundelen?  

 

In dit project worden de mogelijkheden van een multifunctionele 

accommodatie onderzocht: 

- Wat zijn de knelpunten in beheer en exploitatie huidige 

voorzieningen? 

- Onderzoek haalbaarheid multifunctionele accommodatie: welke 

functies te combineren / samenwerkingsvormen van 

deelnemende partijen / locatie? 

- Programma van eisen, opties ver- en nieuwbouw 

- Plan (ver)bouw en beheer- en exploitatie. 

 

Betrokkenen Planning 

De Vijf Gemeenten 

Verenigingen in Heerewaarden  

Potentiële gebruikers en 

Gemeente Maasdriel 

Haalbaarheidsonderzoek 2007 

Planontwikkeling 2007 
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2.2. Ontwikkeling van nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC) 

 

Herstructurering Variksedriehoek 

In het kader van de planontwikkeling Variksedriehoek – zie ook de 

beschrijving bij maatregel 1.1 - zal in de eerstvolgende planfase een uitvoerig 

stedenbouwkundig, functioneel en financieel onderzoek worden uitgevoerd 

naar een nieuw Multifunctioneel Centrum (MFC), ook wel Kulturhus 

genoemd. Uitgangspunt daarbij is dat het huidige Dorpshuis (De Vrijheid) dan 

wordt opgeheven. De herontwikkeling van de huidige lokatie van het 

dorpshuis maakt in dat geval integraal onderdeel uit van de planeconomische 

analyse. 

  

Nadere afweging omtrent een MFC: meerdere lokaties en opties denkbaar....  

Op grond van de informatie die in bovenomschreven volgende studiefase 

beschikbaar komt (omtrent de functionaliteit en de ruimtelijke- en financiële 

haalbaarheid van een nieuw MFC) zal een nadere afweging gemaakt moeten 

worden in samenspraak tussen alle betrokken partijen alvorens definitief voor 

een dergelijke ontwikkelingsrichting te kiezen. Immers, er zijn meerdere 

lokaties in het dorp denkbaar en ook kan worden gekozen voor een beperkte 

renovatie van het huidige Dorpshuis - nu feitelijk fraai gesitueerd in het hart 

van het dorp - in afwachting van mogelijke toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen in het hart van het dorp en langs de rivieroever (Maas). 

 

Gebruik, Programma van Eisen en exploitatie 

Verenigingen Ons Heerewaarden (Ver-OH) en Dorpshuis De Vrijheid (Ver-DV) 

inventariseren de potentiële functies, gebruikers en beschikbare exploitatie-

gegevens die met een dergelijk dorpscentrum gemoeid kunnen zijn. Ook de 

sportzaal wordt qua functie en locatie bij de analyse betrokken. Het resultaat 

wordt daarna vertaald naar een Functioneel-, Technisch- en Ruimtelijk- 

Programma van Eisen, een ‘massastudie’ (globale ruimtelijke indruk) alsmede 

een bijbehorende exploitatie-opzet. 

    

Planning   
stap: jaar: actie initiatief in overleg met 

1 2008 inventarisatie functies/gebruikers Ver-OH,  

Ver-DV 

DVG, Gemeente, 

gebruikers 

2 2009 stedenbouwkundig inrichtingsplan 

Varikse Driehoek met optioneel MFC 

DVG ism. 

Gemeente 

Ver-OH/Dorpsraad 

Ver-DV 

3 2009 varianten-analyse incl. planeconomie 

en exploitatie-opzet met optie MFC 

DVG ism. 

Gemeente 

Ver-OH/Dorpsraad 

Ver-DV 

4 2010 principebesluit over nieuw MFC  Gemeente/DVG idem 

5 2011 Uitwerking plannen p.m. p.m. 
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2.3    Voorzieningen voor jongeren (vrije tijd) 

 

Het aanbod voor jongeren in Heerewaarden is te beperkt. Op korte termijn 

wordt gewerkt aan een passend aanbod vrijetijd, via het realiseren van een 

eigen jeugdhonk voor de oudere jeugd en naschoolse activiteiten voor de 

jeugd van 4 -12 jaar. Op de langere termijn wordt de vraag naar voorzieningen 

voor jongeren meegenomen in het onderzoek naar een multifunctionele 

accommodatie. 

 

Betrokkenen Planning 

Vereniging Ons Heerewaarden en Jong 

Heerewaarden 

Dorpshuis 

Gemeente Maasdriel, 

jongerenopbouwwerk, 

sportverenigingen. 

2006 / 2007 
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2.3 Voorzieningen voor jongeren  

 

Naschoolse activiteiten (jongeren 4-12 jaar) 

Vanaf 2006 is Jong Heerewaarden actief en is in samenwerking met 

Vereniging Ons Heerewaarden en Dorpshuis De Vrijheid, gestart met 

wekelijkse en jaarlijkse activiteiten voor (jonge) kinderen. Denk hierbij aan 

wekelijkse knutselclub, zaalvoetbal, avond-driedaagse, playbackshow, etc. 

Deze worden goed ontvangen en worden doorgezet. 

 

Mogelijkheden voor de oudere jeugd 

De tot op heden georganiseerde activiteiten voor de oudere jeugd (12-18 jaar) 

zijn niet succesvol gebleken. Deze werden georganiseerd vanuit de vereniging 

Jong Heerewaarden en gelokaliseerd – voorzover het binnenactiviteiten 

betrof - in een lokaal binnen het Dorpshuis De Vrijheid. Kennelijk is er nog een 

‘mismatch’ tussen hun vraag en het aanbod vanuit Jong Heerewaarden.  

Door de medewerker Jeugdzaken van de gemeente Maasdriel is nu een nieuw 

overleg met de meest betrokken partijen in Heerewaarden opgestart per 1 

april 2008 en er zal geprobeerd worden om in goed overleg met deze 

doelgroep tot passende mogelijkheden en activiteitenprogramma’s te komen. 

Voorwaarde bij dit initiatief is een proactieve houding van deze doelgroep. 

 

Een eigen jeugdhonk voor de oudere jeugd? 

In hoeverre bij de hierboven bedoelde voorzieningen voor de oudere jeugd 

ook een aparte voorziening zoals een ‘jeugdhonk’  gefaciliteerd moet worden,  

wordt ernstig betwijfeld.. Een  inventarisatie, zowel bij de doelgroep als bij 

buurtbewoners en organisaties of verenigingen binnen Heerewaarden, geeft 

aan dat een eigen honk of een inloop ‘zonder meer’ niet de oplossing  is voor 

de nu bekende  behoeftes van de jeugd, noch voor de klachten van buurt-

bewoners over overlast door hangjongeren op straat. De inzet vanuit 

gemeente zal nu gericht worden op de formulering van een robuust 

actieprogramma - met draagvlak bij alle betrokkenen -  en daar zal de 

doelgroep zelf een belangrijke rol bij moeten spelen. Professionals zoals de 

gemeentelijke medewerker-jeugd staan klaar om daarbij te assisteren.   

 

Relatie met beoogd Multifunctioneel Centrum 

Mogelijk dat de eventueel benodigde facilitaire voorzieningen te zijner tijd 

ook  meegenomen kunnen worden bij de programmering van een beoogd 

multifunctioneel centrum, zodat ook de praktische koppeling ontstaat met 

andere activiteiten zoals bijvoorbeeld sport.  
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2.4    Weekmarkt 

 

Om het verlies van winkels te compenseren wil de project groep met deze 

maatregel de  ambulante handel in Heerewaarden concentreren op één plek 

gedurende één dagdeel per week. Om deze markt rendabel te maken voor de 

handelaren zal de gemeente de leges aanpassen. Een combinatie met andere 

ambulante functies zoals de bibliobus ligt voor de hand. 

 

 

Betrokkenen Planning 

Vereniging Ons Heerewaarden 

Markthandelaren  

Gemeente 

 

Planontwikkeling en realisatie 2007 

 

 

Stand van zaken Uitvoeringsprogramma HW-2015,  mei 2008 

 23

2.4 Actieplan Weekmarkt 

 

Voor een grote groep inwoners is het uitermate belangrijk, dat wekelijks de 

mogelijkheid aanwezig is om de meest essentiële artikelen te kunnen kopen. 

Belangrijkste dagelijkse behoeften zijn  zuivel, eieren, vlees, vis, groenten en 

fruit en aanvullend bloemen en kleding binnen het dorp.  Voorwaarde is dat 

de markt goed georganiseerd wordt op een centraal punt 1 x per week en op 

een vaste tijd binnen het dorp plaats vindt, om zodoende ook  sfeer en het 

dorpsbestaan te activeren. Een sterke voorkeur gaat uit naar het 

parkeerterrein tussen “de Gaarde” en de “dorpspomp”in de kom van het dorp 

op donderdagen tussen 16.00 en 18.00 uur. 

 

Acties Gemeente:  

• Nagaan wat de mogelijkheden zijn om geen stageld te heffen van de 

marktkooplieden (kleine kern zonder winkels) 

• Nagaan of de aangegeven locatie groot genoeg is voor een 8-tal 

wagens/kramen en de bibliobus. 

• Openbare orde en verkeersveiligheid bekijken i.s.m. politie 

• Openbare Werken:  elektra- en toiletvoorziening na te gaan 

• Opstellen van een passende marktverordening, 

  

Acties Vereniging Ons Heerewaarden  

• Inventariseren welke marktkooplieden echt willen komen. Van 

standhouders wordt verwacht, dat zij zich willen committeren aan 

het deelnemen aan de Heerewaardense markt. Zij  worden gevraagd 

om mee te praten over organisatie, opzet en tot uitvoering brengen 

van de markt. 

• Met de N.H. Kerk de mogelijkheid bespreken van koffievoorziening 

en ontmoetingspunt  voor de inwoners  in de Gaarde tijdens de 

markt. 

• Onderzoek bij de bevolking van Heerewaarden naar de behoefte aan 

een markt en het verwachte bezoek hieraan, rekening houdend met 

8 standhouders en de bibliobus (dit onderzoek loopt nu en de 

resultaten zijn zeer binnenkort beschikbaar). 

 

Planning:    acties gereed per eind 2008.
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3.    Maatregelen Lokale economie en Toerisme  

 

 

3.1   Ontwikkeling kleinschalig toerisme en recreatie 

 

Heerewaarden heeft een onbenut potentieel voor toerisme en recreatie. Het 

dorp en haar omgeving is aantrekkelijk voor kleinschalig toerisme en 

recreatie. Een beperkte groei heeft positieve effecten op werkgelegenheid en 

levendigheid. Heerewaarden kan aansluiten bij de regionale planontwikkeling 

en tegelijkertijd een aantal eigen mogelijkheden aanpakken.  

 

Deze zijn: 

- Kwalitatief hoogwaardige camping 

- Versterking positie Bezoekerscentrum Rivierenland 

- Verbetering aansluiting dorp en rivier  

- Uitbreiding van de horeca 

- Ontwikkeling buitengebied (w.o. Fort St. Andries) 

- Beschermd dorpsgezicht (centrum) 

 

Betrokkenen Planning 

Bezoekerscentrum en horeca 

Heerewaarden 

Regionaal Bureau Toerisme 

Gemeente Maasdriel, Regio 

Rivierenland 

Planontwikkeling 2007 / 2008 

Uitvoering 2008 e.v. 
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3.1 Ontwikkeling kleinschalig toerisme en recreatie  

 

Relatie dorp en rivieren 

Heerewaarden wordt omgeven door de Maas en de Waal. De relatie tussen 

dorp en rivier heeft in Heerewaarden in beginsel veel meer potentie dan nu 

wordt benut, niet alleen op het gebeid van ‘wonen’, maar ook op het gebied 

van natuur, recreatie en toerisme.  De wandel- en fietsroutes zijn flink in 

ontwikkeling en de fiets/voetveer Varik-Heerewaarden is actief en binnenkort 

wordt er gevaren met een nieuwe veerpont. De fiets/voetveer Heerewaarden 

– Lith is (nog) niet gerealiseerd. Deze ontwikkeling loopt hand in hand met de 

ontwikkelingen omtrent het terrein De Bol. De procesgang hiervan ligt in 

handen van de gemeente. Verwachte planning: 2010-2015 

 

Ontwikkeling buitengebied en recreatie 

De ontwikkeling van het buitengebied in termen van recreatie, wordt 

gestimuleerd door het regionale fietsknooppuntennetwerk, waar 

Heerewaarden naar alle waarschijnlijkheid wordt opgenomen (2008). Deze 

routes worden op dit moment interactief gemaakt, zodat mensen dit naar 

eigen wensen kunnen afstemmen.  Organisaties en ondernemers kunnen zich 

laten opnemen in de routering, wat tegelijkertijd kansen biedt voor 

vermarkting van het bezoekerscentrum Rivierenland. Het bestuur van het 

bezoekerscentrum Rivierenland werkt op dit moment aan een (interne) visie 

op de ontwikkeling van de huidige locatie tot 2020. Verplaatsing is vooralsnog 

geen optie, maar wordt ook niet op voorhand uitgesloten, net zo min als een 

voorstelbare combinatie met het initiatief ‘ruimte voor de rivier: Bato’s erf’. 

Wellicht dat met een toename aan recreanten in de toekomst er ook kansen 

bestaan voor een horeca uitbreiding, eventueel in de relatie met de 

aanwezige sportfaciliteiten.  

 

Camping 

Voor ontwikkelingen met betrekking tot de camping; zie par. 3.2 en 4.5.  

 

Beschermd dorpsgezicht 

Voor de stand van zaken omtrent het beschermd dorpsgezicht: zie par. 3.3. 

 

Recente informatie uit onderzoek Maasdriel 2020+ 

Uit het onderzoek in het kader van Maasdriel 2020+ is gebleken dat de 

inwoners minder belang hechten aan verblijfsrecreatie en toerisme, maar het 

liefst inzetten op wonen en dagrecreatie voor de eigen inwoners. 
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3.2    Omvorming camping 

 

De gemeente heeft met de campingeigenaar afspraken gemaakt over het 

aanpakken van de knelpunten permanente bewoning, illegale bouw en 

(brand)onveilige situaties. Hierbij wordt ook een tijdspad uitgezet. De 

gemeente zal alleen handhavend optreden daar waar het tijdspad wordt 

overschreden. Deze maatregel richt zich op het veilig en verantwoord 

recreëren op de camping. Hierdoor wordt het ook aantrekkelijker voor 

campinggasten en zal dit het toerisme ten goede komen. 

 

Betrokkenen Planning 

Campingeigenaar 

Gemeente 

In 2007 wordt een convenant en 

plan van aanpak vastgesteld 

Uitvoering: 2007 – 2012 
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3.2  Handhavingsbeleid voor de camping  

 

Lokatie, omvang en gebruik van de camping  

Feit is dat de toenmalige gemeente Heerewaarden  een pachtcontract voor 

langere tijd  is overeengekomen met de campingbeheerder voor de 

aanwending van het gemeentelijk perceel langs de rivier, met inbegrip van de 

jachthaven. De overeenkomst heeft  een looptijd tot na 2015  en op voorhand 

kan gesteld mag worden dat tussentijdse wijziging  niet eenvoudig, resp. 

vanzelfsprekend zal zijn.  

Een tweede feit is ook dat in de loop van de afgelopen decennia het gebruik 

van de camping zich meer en meer ontwikkeld heeft in de richting van 

permanente bewoning in plaats van recreatief kamperen.  

 Verwijzing: zie ook par. 4.5. 

   

Toekomstvisie als vertrekpunt 

Alvorens met de campingbeheerder en andere betrokken partijen (zoals 

Provincie, Rijkswaterstaat, omwonenden, dorpsraad, e.a. ) in overleg te 

treden, wil de gemeente eerst een actuele, duidelijke en realistische 

beleidslijn formuleren. Hierbij worden uiteraard in ogenschouw genomen de 

desbetreffende voorgestelde maatregelen uit de toekomstvisie, zoals 

verwoord in het rapport ‘Heerewaarden: Springlevend naar 2015’. 

  

Onderzoek pachtcontract als basis voor principiële beleidlijn    

In dat verband onderzoekt B&W momenteel het oorspronkelijk pachtcontract. 

Zo zal een technisch-juridisch onderzoek aangeven welke principiële 

beleidsmogelijkheden openstaan om tussentijds danwel bij afloop van het 

pachtcontract een wijziging in de algehele situatie aan te brengen en wat 

hiervan de voorwaarden en consequenties (kunnen) zijn. 

 

Planning 

Verwachting is dat B&W in de 2
e
 helft van 2008 de bedoelde principiële 

beleidslijn aan de raad zal voorleggen. 
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3.3    Bescherming dorpsgezicht 

 

Het centrum van Heerewaarden is historisch en aantrekkelijk. Deze maatregel 

heeft als doel om het centrum te beschermen door het aanwijzen van panden 

die de status Rijksbeschermd dorpsgezicht krijgen. Dit wordt opgenomen in 

het bestemmingsplan en brengt geen kosten met zich mee. Het is niet de 

bedoeling om alle veranderingen aan panden te blokkeren. Het is juist 

bedoeld om meer oog te hebben voor het gebied bij de 

verbouwing/verandering van panden. Het is een veel minder zware beperking 

dan de status van Rijksmonument. 

 

Betrokkenen Planning 

Eigenaren woningen 

Gemeente Maasdriel 

Rijksdienst Monumentenzorg 

Gelders Genootschap 

Actualiseren inventarisatie 2007  

Opname bestemmingsplan 2008 
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3.3    Bescherming dorpsgezicht  

 

Advies & aanvraag beschermd dorpsgezicht 

In het kader van het Monumenten Selectie Project is in 1998 in opdracht van 

toenmalige Rijksdienst voor Monumentenzorg (RdMz) door het Gelders 

Genootschap een concept beschrijving van het te beschermen gebied 

opgesteld. Het betreft hier een beschrijving van de te beschermen waarden 

uit de periode 1850 tot 1940 die van nationale waarde zijn. Het Rijk wacht 

echter nog op een advies/standpunt van de gemeente Maasdriel. 

 

De beschrijving van de te beschermen waarden wordt momenteel 

meegenomen in de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de actualisatie 

van het bestemmingsplan Heerewaarden. Vanuit de gemeente dient er eerst 

een besluit genomen te worden over het voorontwerp bestemmingsplan, 

waarin de  cultuurhistorische waarden in Heerewaarden worden 

meegewogen. 

 

Planning 

Naar verwachting is het voorontwerpbestemmingsplan Heerewaarden in de 

zomer van 2008 gereed. In dit voorontwerpbestemmingsplan zal het College 

van B&W een standpunt in nemen met betrekking tot de te beschermde 

cultuurhistorische waarden. Dit kan vervolgens leiden tot een advies 

‘beschermd dorpsgezicht’, mocht het College van B&W daarvoor besluiten.  
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3.4    Adequaat openbaar vervoer 

 

Ouderen, mensen met een beperking en jongeren (school) zijn sterk 

afhankelijk van het openbaar vervoer. Arriva onderhoudt momenteel een 1-

uur busdienst op Heerewaarden. Vanaf 9 oktober 2006 is de buurtbus gaan 

rijden in geheel Maasdriel-Oost m.u.v. Heerewaarden. M.i.v. 1-1-2007 gaat in 

de hele gemeente Maasdriel ook de Regiotaxi van start. De gemeente start 

een onderzoek om na te gaan in hoeverre deze maatregelen voldoende zijn. 

 

Betrokkenen Planning 

Gemeente 

Provincie Gelderland 

Arriva 

2007 
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3.4    Adequaat openbaar vervoer 

 

Regiotaxi 

Vanaf 1 januari 2007 is deze per telefoon te bestellen. Deur tot deur vervoer. 

Gebruikers zijn voornamelijk fysiek beperkten (Wmo-indicatie) en OV-

reizigers. 1,75 euro instap + 1,75 euro per zone. (Wmo-indicatie: 0,45 euro) 

 

Heerewaarden, Halte Bukestraat: Regiobus (Arriva) 165 naar Den Bosch 

1x per uur  

2x per uur in de spits 

 

Buurtbus 267 Maasdriel Oost (kernen m.u.v. Heerewaarden) 

1x per 2 uur (vanaf 07:00 tot 19:00 uur, niet in weekenden) 

 

De doelstelling van de buurtbus is binnen een bepaalde tijd dorpskernen te 

ontsluiten. Echter, Heerewaarden ligt te ver van de route af, waardoor de 

tijdsdoelstelling niet gehaald wordt. Als compromis voor het niet aansluiten 

van Heerewaarden is de organisatie van een overstap in Rossum (bus 165). 

 

Belangrijke bestemmingen, vanaf Heerewaarden: 

Naar Zaltbommel NS: bus 165, overstap op buurtbus (267) / regiobus (spits: 

30 minuten, anders 50 minuten). 1x per uur, 2x in spits. 

 

Naar Den Bosch NS:  bus 165 directe verbinding (53 minuten). 1x per uur, 2x 

per uur in spits. Of in spits met twee overstappen (bus-trein) via Zaltbommel 

NS (42 minuten). 

 

Naar Kerkdriel (winkels/markt):  directe verbinding bus  165 (23 minuten). 1x 

per uur, 2x per uur in spits.  

 

Voor een kern in de grootte van Heerewaarden beschikt het dorp over 

voldoende mogelijkheden om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer 

richting belangrijke voorzieningen. Mede door de invoering van de regiotaxi 

kunnen ook de mensen die slecht ter been zijn, zich eenvoudig laten 

vervoeren.  
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3.5   Herontwikkelen leegstaande panden tot woonwerkeenheden 

 

Heerewaarden kent een wisselend aantal leegstaande panden. Op het 

moment dat een pand leeg komt te staan, wordt onderzocht of het 

ontwikkelen daarvan tot een woonwerkfunctie tot de mogelijkheden behoort. 

Dit draagt bij aan het versterken van de lokale economie en de levendigheid in 

het dorp. 

 

Betrokkenen Planning 

De Vijf Gemeenten 2007 – 2015 
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3.5   Herontwikkelen leegstaande panden tot woonwerkeenheden  

 

In Heerewaarden zijn een aantal plekken waarbij de opstal de beoogde functie 

heeft verloren. Als voorbeeld kan het pand op de Hogestraat 31 worden 

genomen, welke op dit moment leeg staat.   

 

Woningstichting De Vijf Gemeenten staat positief tegenover deze maatregel 

om dergelijke panden te herontwikkelen tot woonwerkeenheden. DVG staat 

hierbij open voor de iniatieven die zich aandoen vanuit inwoners en 

ondernemers.  

 

In een breder perspectief kunnen relaties worden gelegd met ontwikkelingen 

elders in het dorp. 
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4.     Maatregelen Openbare ruimte 

 

4.1   Verbeteren speelplek hoek Schokker en Palingstraat 

 

De speelplek op de hoek Schokker en Palingstraat is toe aan een opknapbeurt. 

De beoogde verbeteringen zijn het realiseren van een tweede toegang vanuit 

de Korte Valksestraat, verbeteren van de bestaande toegang en de afrastering 

en het verwijderen van de glasbak. Enkele sociale maatregelen zijn het 

verbeteren van de mogelijkheden van het toezicht door ouders en het 

optreden tegen honden uitlaten op het veld. Dit alles leidt mogelijk tot een 

aangepaste inrichting van de speelplek. Omwonenden worden actief 

betrokken bij deze maatregel. 

 

Betrokkenen Planning 

Gemeente 

De Vijf Gemeenten 

omwonenden 

2007 / 2008 

  

 

 

 

 
Speelplek op de hoek Schokker- en Palingstraat, met glasbakken. 
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4.1 Verbeteren speelplek hoek Schokker en Palingstraat  

 
De speelplek ligt ingesloten tussen de achtertuinen van woningen. Er is een 

hekwerk omheen geplaatst; er is slechts een toegang tot het openbare 

terrein. De oppervlakte van de speeltuin is relatief groot, gezien het aantal 

toestellen.  

 

De grond bij de speeltuin aan de zijde Palingstraat - hier lag de voormalige 

gemeentewerf - is recent door De Vijf Gemeenten aangekocht. Op deze plek 

wordt een woningbouwproject ontwikkeld. De ontwikkeling van de woning-

bouwlocatie en het opknappen van de speeltuin moeten in samenhang 

plaatsvinden. 

 

De gemeente werkt aan een nieuw Speelruimteplan. De bedoeling is dat dit 

plan in najaar 2008 gereed is. Per kern zal worden bekeken hoe om te gaan 

met de bestaande speelplekken en wat de behoefte is aan eventuele nieuwe 

of andersoortige speelplekken. 

 

De beoordeling van de speelplek in Heerewaarden wordt in de opmaak van 

het speelruimteplan meegenomen. Bepaald wordt daarbij welke middelen 

benodigd zijn voor beheer en onderhoud van de plek. Duidelijk is dat deze 

speelplek enige renovatie en, in verband met woningbouw van DVG, ook 

aanpassing behoeft. In het speelruimteplan wordt concreet gemaakt wanneer 

de aanpak van de speelplek wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Dit gebeurt in 

overleg met omwonenden en de kinderen uit de buurt. 

 

Planning 

Bovengenoemde acties zullen door de gemeente in 2008 in de planning van 

het  Speelruimteplan worden opgenomen. Als streefjaar voor de uitvoering 

van de opknapwerkzaamheden in Heerewaarden wordt door de projectgroep 

voorgesteld om uit te gaan van 2009, maar dit hangt mede af van de 

uitwerking en besluitvorming van het totale gemeentelijke Speelruimteplan 

alsmede is er de praktische relatie met de uitvoering van het woningbouw-

plan.  

 

Het verplaatsen van de glasbakken bij de entree, in verband met het 

waarborgen van de veiligheid van de jeugd, heeft een hoge prioriteit. Dit dient 

in een zeer kort stadium gerealiseerd te worden door de gemeente. 
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4.2   Een schone en mooie leefomgeving 

 

De openbare ruimte is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente 

en bewoners. Uit het leefbaarheidonderzoek blijkt de openbare ruimte een 

bron van klachten. Naast het reguliere (groot) onderhoud door de gemeente, 

kan de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren door inzet van bewoners. 

Klein onderhoud, vegen, poep op de stoep, klein snoeiwerk, schoffelen, zijn 

activiteiten die door jong en oud in het dorp zelf gedaan kunnen worden, met 

ondersteuning van de gemeente. Deze samenwerking wordt georganiseerd in 

een beheergroep. De beheergroep adviseert ook over kleine 

herinrichtingsplannen (bijvoorbeeld De Bol). Deze gezamenlijke inzet leidt tot 

een schonere en mooiere leefomgeving en een grotere betrokkenheid. De 

begraafplaats wordt in Heerewaarden gezien als onderdeel van de openbare 

ruimte. 

 

Betrokkenen Planning 

Bewoners 

Gemeente 

De Vijf Gemeenten 

Vanaf 2007 
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4.2   Een schone en mooie leefomgeving  

 

Met betrekking tot een schone en mooie leefomgeving zijn er drie 

maatregelen voorzien: 

  

Schoonmaakactie 

Deelname aan de landelijke actie Nederland schoon. De inwoners van 

Heerewaarden ondersteunen de landelijke schoonmaakactie. In april 2007 

heeft reeds een actie plaatsgevonden en dit zal jaarlijks herhaald worden. 

Het bezoekerscentrum De Grote Rivieren is hiervan de organisator. 

  

Schouw 

De dorpsraad zal een jaarlijkse schouw organiseren. Een door de dorpsraad 

aan te wijzen schouwgroep zal jaarlijks zijn ronde doen door het dorp. 

Hierbij zullen zij inventariseren wat er mankeert aan de openbare ruimte. 

In het bijzonder betreft dit bestrating, openbaar groen, speelruimte voor 

kinderen, onderhoud kerkhof. De groep rapporteert zijn bevindingen aan de 

dorpsraad die verdere actie onderneemt. 

  

Wandelpad 

De vereniging Ons Heerewaarden heeft een schets gemaakt voor een 

planologische visie voor de oude dorpskern. Het doel is om fraaie dorps-

gezichten te behouden en waar mogelijk te versterken en toegankelijk te 

maken. Als onderdeel hiervan zal een begin worden gemaakt met de 

herinrichting van de Bol met als beoogde eerste stap de aanleg van een 

wandelpad langs de aanlegsteiger van de visclub tussen de ‘toanhut’ aan de 

Maasstraat en de Oostenhoek. 

Om deze maatregel uit te kunnen voeren, zal naar middelen gezocht moeten 

worden. Ook mogelijkheden voor subsidieverlening worden onderzocht. 

Uitvoeringsplanning:  afhankelijk van moment van beschikbaar komen van 

financiële middelen en overeenstemming over het inrichtingsplan.  
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4.3   Verkeersveiligheid 

 

Heerewaarden kent een aantal knelpunten rond verkeer: smalle straten, te 

hard rijden, parkeerruimte, vrachtverkeer door het dorp, onveilige kruisingen, 

e.d. Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt een verkeersplan 

opgesteld, waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor de volgende 

concrete maatregelen: 

- Verkeersplan voor het dorpscentrum 

- Instellen 30 km zone voor het hele dorp 

- Reconstructie van kruispunten N322/Variksestraat 

- Reconstructie van kruispunt N322/Langestraat in combinatie met nieuwe 

   ontsluitingsweg aan zuidwestzijde (vanaf camping / maasdijk)  

- aanleg van parkeergelegenheid   (incl. vrachtwagens buiten de kom) 

 

Betrokkenen Planning 

Gemeente (afdeling Verkeer) 

Provincie Gelderland 

bewoners 

Verkeersplan 2008 

Uitvoering haalbare projecten vanaf 

2008/2009 
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4.3   Verkeersveiligheid  

 

Verkeersplan Heerewaarden 

De gemeente zal in 2008 een verkeers(circulatie)plan voor Heerewaarden 

maken alsmede een verkeersprognose voor de situatie in 2015 en 2020, 

rekening houdend met de ruimtelijke ontwikkelingen. Bij de verkeersanalyses 

zal ook rekening worden gehouden met het gebruik van de camping, dwz. dat 

het verschil zichtbaar wordt gemaakt, o.a. in de ochtend- en avondspits,  

tussen een seizoensgebruik en een permanente bewoning met ca. 160 

adressen (formeel aantal ingeschreven op camping-adres Hogestraat 36). 

Belangrijk onderdeel van de verkeersstudie is de variantenanalyse voor de 

wijze waarop in de toekomst de aansluitingen op de N322 worden ingericht.  

 

B&W-besluitvorming 

Op basis van de verkeersstudie zal B&W medio 2008 besluiten nemen inzake: 

- de beoogde invoering van een 30 km zone voor het hele dorp, 

voorzien in 2009 

- de reconstructie van het kruispunt N322/Variksestraat  (rotonde 

of middengeleider), voorzien in 2009 

- de reconstructie van het kruispunt N322/Langestraat (rotonde of 

middengeleider), in combinatie met ontsluitingsroute Zuidwest. 

 

Reconstructie van de aansluitingen op de N322  

Het is in geen geval de bedoeling dat – bijvoorbeeld in het kader van de 

reconstructie van kruispunt N322/Variksestraat – de aansluiting van 

Heerewaarden in westelijke richting – nu via de Langestraat - op de N322 te 

laten vervallen. Een dergelijke aansluiting wordt onmisbaar geacht voor de 

huidige, maar vooral ook toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van 

Heerewaarden (potentiële ontsluiting van de Zuidwesthoek en de camping). 

 

Parkeren 

Bij de ontwikkeling van het verkeerscirculatieplan tevens rekening houden 

met het creeren van adequate parkeergelegenheid op zodanige wijze dat de 

smalste straten toegankelijk en veilig blijven en aan de rand van het dorp een 

parkeerfaciliteit voor campers en vrachtwagens komt.  

 
Planning 

In verband met de heden beschikbaar gestelde subsidies dienen zowel de 

verkeerstudie als de besluitvorming voortvarend te worden aangepakt. 
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4.4   Adequate hulpverlening waarborgen 

 

De overheid kan de veiligheid van haar burgers niet waarborgen of 

garanderen, wel kan zij zo goed mogelijke hulp verlenen. De gemeente zet 

zich in voor een adequate hulpverlening in Heerewaarden. Naar aanleiding 

van het verdwijnen van de brandweer heeft de gemeente de Brandweer 

Bommelerwaard gevraagd een onderzoek in te stellen. Doel van het 

onderzoek is het in kaart brengen van de risico's in die gebieden van de 

Bommelerwaard waar de eerste hulpverleners buiten de zorgnormen 

arriveren én het in kaart brengen van mogelijkheden om die risico's te 

verlagen dan wel de zorg te verbeteren. Op basis van dit onderzoek worden 

acties ondernomen, zodat wordt voldaan aan landelijke zorgnormen. 

 

Betrokkenen Planning 

Gemeente 

Veiligheidsregio Gelderland Zuid 

Brandweer Bommelerwaard,   RAV 

Overleg gemeente – provincie 

2007 

Uitvoering afhankelijk van 

overleg. 
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4.4  Adequate hulpverlening waarborgen  

 

Het initiatief voor deze maatregel ut het Laaglandrapport is destijds (bij 

afronding van Fase-1) neergelegd bij de gemeente. De projectgroep HW-2015 

heeft tijdens Fase-2 aan de gemeente gevraagd om over deze thematiek een 

actuele bijdrage te verzorgen. Dit verzoek heeft geleid tot onderstaande tekst. 

 

“...In het rapport ‘Heerewaarden, springlevend naar 2015’ wordt verwezen 

naar het onderzoeken van de eventuele risico's en het in kaart brengen van de 

mogelijkheden om de risico's te verlagen dan wel de veiligheidszorg te 

verbeteren.  

Geconstateerd wordt dat er in de kern Heerewaarden geen bijzondere risico's 

op het gebied van brandveiligheid zijn. Dit is destijds ook mee in overweging 

genomen met de keuze om de brandweerkazerne in de kern te sluiten. De 

brandweerzorg wordt verzorgd vanuit de post Maasdriel-Oost en is daarmee 

voldoende geborgd.  

Momenteel loopt een proef waarbij de brandweer uitrukt voor reanimatie 

met een AED (automatische externe defibrillator). Zij ondersteunen hiermee 

de ambulancedienst bij meldingen van hartstilstand en zijn in de meeste 

gevallen sneller ter plaatse. Dit draagt aan de verbetering van de 

veiligheidszorg. De proef wordt na 1 december 2008 geëvalueerd. 

De maatregelen die in de toekomst nog genomen kunnen worden, liggen 

vooral op het gebied van brandpreventie. Bijvoorbeeld door resultaat gerichte 

controle & handhaving en door communicatie en voorlichting is hierin 

verbetering te bereiken. Dit geldt overigens niet alleen voor de kern 

Heerewaarden maar voor alle kernen binnen Maasdriel. In haar actuele 

Meerjarenbeleidplan heeft de brandweer dit als speerpunten opgenomen... “ 

 

De projectgroep HW-2015 heeft bovenstaande inbreng uitvoerig besproken en 

wil graag de volgende zaken ook in haar rapportage vermelden: 

 

� Eind 2007 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken het voornemen 

geuit om de brandweerwet aan te passen, waarbij opkomsttijden niet 

langer als richtlijn gelden maar het karakter van een harde bovengrens 

krijgen. Inmiddels is uit landelijke reacties duidelijk geworden dat de 

hiermee gemoeide kosten zodanig hoog zijn dat het de vraag is of de 

minister haar voornemen zal kunnen effectueren. Als er nieuwe 

wetgeving komt, is het de vraag hoe deze er uit zal zien én welke 

consequenties deze heeft voor de inrichting van de veiligheidszorg in de 

gemeente en de regio. De gemeente volgt de ontwikkeling nauwgezet. 
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� De toegankelijkheid van Heerewaarden is voor hulpdiensten enigszins 

verminderd vanwege de vergrote kwetsbaarheid van het functioneren 

van de sluis sinds deze op afstand wordt bediend. De afgelopen maanden 

is de doorgang een aantal malen voor enige uren geblokkeerd geweest. 

De keerzijde is dat de kans op een samenloop van een storing bij de sluis 

en een incidentmelding niet groot is. Daarnaast lopen in geval van een 

gesloten sluis de wachttijden sterk op (15 tot 20 minuten in de spits zijn 

geen uitzondering). In dat geval wordt wel de hoger gelegen fietsbrug 

(illegaal) door auto’s gebruikt en is deze slechts “traag” te passeren voor 

hulpvoertuigen. Een oplossing hiervan ligt in het ontoegankelijk maken 

van de fietsbrug voor auto's, bijv. middels een beweegbare afsluiting. 

Daarmee kan worden bewerkstelligd dat hulpvoertuigen via de fietsbrug 

toch vlot een gesloten sluis kunnen passeren. De files richting de sluis 

vormen in dat geval nog wel een (beperkte) vertragende factor. 

 

In Heerewaarden beschikt de firma Sepers (scheepswerf) over een eigen 

brandweerploeg. Vereniging Ons Heerewaarden heeft geopperd om deze 

ploeg in het korps van de brandweer Bommelerwaard te integreren. De 

projectgroep HW-2015 kan niet overzien, en heeft niet in voldoende mate 

kunnen nagaan, of dit een reëel te onderzoeken mogelijkheid is.  

 

 

 

Het projectgroeplid-Heerewaarden wil op persoonlijke titel  hierbij nog graag de 

navolgende aanvullende opmerkingen maken: 

 

� uit verslaglegging blijkt dat het vrijwilligerscorps Maasdriel vacatures kent en 

dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te krijgen, 

  

� het bedrijf Sepers beschikt over een brandweerploeg met 12 goed getrainde, 

gediplomeerde en uitstekend geoutilleerde brandweerlieden, 

 

� het bedrijf Sepers heeft aangeboden om kostenloos voor de gemeente deze 

bedrijfsbrandweer als lokale hulpdienst in te zetten en in die zin te verbinden 

met de Brandweer Bommelerwaard, 

 

� aanleiding derhalve om te onderzoeken of, en zo ja op welke wijze dit aanbod 

in de bevelstructuur van de brandweer kan worden ingelast. 
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4.5   Verplaatsing camping en aanleg nieuwe toegangsweg 

 

De gemeente Maasdriel gaat onderzoeken of de camping voor een deel kan 

worden verschoven in zuidwestelijke richting, zodat het meest noordelijke 

gedeelte weer vrij komt als verbindingszone tussen dorp, rivier en jachthaven. 

Daarvoor is overleg met de provincie Gelderland nodig en eventueel wijziging 

van het bestemmingsplan. Een tweede belangrijk fysieke ingreep is een 

andere toegangsweg naar de weg, gelegen aan de zuidwestzijde (te 

combineren met ontsluiting van woningbouw in zuidwesthoek).  

Ook daarvoor is overleg met de Provincie noodzakelijk. 

 

Betrokkenen Planning 

Gemeente Maasdriel 

Provincie Gelderland 

Rijkswaterstaat 

Campingeigenaar 

Overleg gemeente en provincie in 

2007. 
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4.5    Verplaatsing camping en nieuwe toegangsweg  

 

Relatie tussen dorp en rivier  

Zoals toegelicht in par. 3.2 (Omvorming camping) is het gemeentelijk perceel, 

inclusief jachthaven,  sinds 1970 verpacht voor 50 jaar aan de huidige 

campingbeheerder. Dat betekent dat de overeenkomst doorloopt tot 2020 en 

dat op voorhand gesteld mag worden dat tussentijdse wijziging of opzegging 

per 2020 niet eenvoudig, resp. vanzelfsprekend zal zijn. 

Niettemin is het volstrekt duidelijk dat het huidig gebruik van de camping 

(vooral permanente bewoning en met een toegangsroute via de kern van het 

dorp) alsmede de ligging tussen dorp en rivier sterk bepalend zijn voor de 

leefbaarheid en woonkwaliteit in Heerewaarden. Met name de fysiek-

ruimtelijke relatie tussen het dorp Heerewaarden en de rivier (de Maasoever) 

wordt in sterke mate bepaald wordt door twee omvangrijke, tussengelegen 

gebieden: de camping en de scheepswerf (met bijbehorende bedrijfsparking 

op de kop van De  Bol).  

De Toekomstvisie Heerewaarden 2015 pleit voor een aanpak die niet alleen 

de overlast van deze functies vermindert, maar gelijktijdig ook de hierdoor 

veroorzaakte nadelige barrièrewerking vermindert waardoor de relatie tussen 

het dorp en de rivier op termijn hersteld kan worden.     

 

Toekomstvisie als vertrekpunt voor beleidslijn 

Alvorens met de campingbeheerder en andere betrokken partijen (zoals 

Provincie, Rijkswaterstaat, omwonenden, dorpsraad, e.a. ) in overleg te 

treden, wil de gemeente eerst een actuele, duidelijke en realistische 

beleidslijn formuleren. Hierbij worden uiteraard in ogenschouw genomen de 

desbetreffende voorgestelde maatregelen uit de toekomstvisie, zoals 

verwoord in het rapport ‘Heerewaarden: Springlevend naar 2015’. 

 

Nieuwe ontsluitingsweg aan zuidwestzijde van de camping naar N322 

Het moge duidelijk zijn dat de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg aan de 

zuidwestzijde – onder meer om redenen van financiën en grondgebruik - 

alleen maar mogelijk is indien tevens sprake is van een woningbouw-

ontwikkeling in dit gebied (zie ook par. 1.3).  Ook een (kostbare) reconstructie 

van de aansluiting Langestraat/N322 is met de aanleg van een nieuwe 

ontsluitingsweg nauw verbonden.  

 

Planning 

Verwachting is dat B&W in de 2
e
 helft van 2008 de bedoelde principiële 

beleidslijn aan de raad zal voorleggen. 
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5.    Maatregelen Sociale samenhang 

 

 

5.1  Dorpsraad 

 

Om knelpunten in het dorp effectief aan te kunnen pakken en de 

communicatie tussen gemeente en bewoners te versterken, wordt een 

dorpsraad ingesteld.  Dit is een lokaal platform voor zaken die op dorpsniveau 

het best te regelen zijn. De dorpsraad is actief betrokken bij de uitvoering van 

programma’s voor Heerewaarden en adviseert het gemeentebestuur. De 

dorpsraad representeert de bewoners en heeft het vertrouwen van 

gemeentebestuur, verenigingen en instellingen.  

 

De Vereniging Ons Heerewaarden ontwerpt met hulp van de Vereniging voor 

Kleine Kernen Gelderland, concept statuten en legt deze voor aan de 

inwoners en het gemeentebestuur. De gemeente en de dorpsraad spreken in 

2007 met elkaar over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 

dorpsraad. Hierover wordt een convenant afgesloten. 

 

Betrokkenen Planning 

Gemeente Maasdriel 

vereniging Ons Heerewaarden 

bewoners 

Ondersteuning door de Vereniging 

van Kleine Kernen Gelderland 

Oprichting dorpsraad 2007 

Convenant 2007 

Dorpsraad in functie 
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5.1 Dorpsraad 

 

Het initiatief voor oprichting van een dorpsbelangenorganisatie (DBO) 

Het initiatief voor dit thema is destijds genoteerd bij de Vereniging Ons 

Heerewaarden. Inmiddels heeft de vereniging de nodige voorbereidingen 

getroffen en is klaar voor de oprichting van een Dorpsraad-Heerewaarden. 

Onderstaande tekst is door hen aangereikt en geeft een beeld van de stand 

van zaken, de bedoelingen en de planning. 

 

N.b.: De gemeente heeft over het onderwerp ‘dorpsraad’ tot dusverre geen 

uitspraak gedaan. Nagedacht wordt over het beleid met betrekking tot het 

wijk- en dorpsgericht werken, dit in relatie tot nieuw op te pakken projecten 

op het terrein van leefbaarheid. Het inhoud geven aan bewonersparticipatie, 

een voorbeeld daarvan is de samenwerking met een dorpsraad, is daarbij een 

belangrijk aspect. 

  

Stichting Dorpsraad Heerewaarden 

Medio 2008 zal de Stichting Dorpsraad Heerewaarden worden opgericht met 

als werkgebied het dorp Heerewaarden en met als doel het bevorderen van 

de leefbaarheid en het bevorderen van het welzijn van haar inwoners.  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het 

inventariseren van wensen en behoeften van de bevolking en het bevorderen 

van het meedenken en medeverantwoordelijkheid dragen van de bevolking 

met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu. Ook gaat het om zaken als  

het bieden of doen bieden van ondersteuning op het gebied van bestuurlijke 

en financiële zaken aan instellingen en organisaties binnen de dorps-

gemeenschap Heerewaarden. 

 

Binnenkort start de verkiezing van de eerste dorpsraad. 
De Vereniging Ons Heerewaarden zal binnenkort een bijeenkomst organiseren 

voor alle inwoners van Heerewaarden. Op de bijeenkomst wordt onder meer 

de ‘kiescommissie’ gekozen en ingesteld (streefdatum installatie: 1 juni a.s.). 

De taak van deze kiescommissie is: oproep tot kandidaatstelling dorpsraad en 

organisatie van de verkiezingen. In september 2008 worden de verkiezingen 

voorzien en op 1 oktober wil men de nieuwe Dorpsraad voor de eerste maal  

installeren.    

De dan verkozen dorpsraad treedt in overleg met het gemeentebestuur voor 

een gezamenlijk opstellen van een convenant waarin afspraken worden 

gemaakt over de gebieden en de wijze waarop kan worden samengewerkt. 
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5.2   Verkleinen afstand bestuur en bewoners (uitvoerend niveau) 

 

De afstand tussen burgers en overheid wordt niet altijd als kort ervaren.  

Op beleidsniveau wordt deze afstand verkleind door de instelling van de 

Dorpsraad, zie par. 5.1.   Vervolgens is het ook van belang dat op uitvoerend 

niveau (bij bijvoorbeeld klachten) er korte lijnen zijn.  

 

De projectgroep doet drie voorstellen. 

- De politie zal herkenbaarder in de kernen aanwezig zijn door 

zoveel mogelijk met vaste contactpersonen te werken in de 

vorm van de wijkagent. De wijkagent wordt het aanspreekpunt 

voor alle kernen en zal dus ook vaker zichtbaar aanwezig zijn. 

Burgers voelen zich hierdoor veiliger. 

- Invoering bij de gemeente van een bel- en herstellijn. Burgers 

kunnen klachten in het kader van openbare ruimte (zoals 

verlichting, groenvoorziening) melden bij één punt.  

- Verder zou er één aanspreekpunt binnen Heerewaarden kunnen 

komen die een oor- en oogfunctie vervult. Hij/zij kan contacten 

leggen met gemeente. 

 

Betrokkenen Planning 

Dorpsraad 

Gemeente Maasdriel (bel- en 

herstellijn) 

politie (wijkagent 

Uitwerking en invoering 

voorstellen in 2007 
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5.2   Verkleinen afstand bestuur en bewoners  

 

Vanuit het project Aanpakken! is een werkgroep Veiligheid van start gegaan in 

juli 2007. Doelstelling van de werkgroep is om vanuit diverse disciplines te 

bekijken wat gedaan kan worden voor verkleining van de afstand tussen 

bestuur en bewoners, in het bijzonder als het gaat om de feitelijke 

verbetering van de algehele veiligheid en de beleving daarvan bij de burgers. 

Daarbij is ook de problematiek rondom de oudere jeugd (‘hangjongeren’) als 

thema aan de orde gebracht.  

 

Wijktoezicht 

Inmiddels heeft de wijkagent verhoudingsgewijs meer tijd gekregen om door 

te brengen in ‘het veld’. De eerste geluiden zijn dat deze extra aanwezigheid 

wordt gewaardeerd door de inwoners van Heerewaarden.  

 

Voor Heerewaarden geldt een zogenaamd terugbelbeleid. Iedere melding 

wordt direct gecontroleerd, met uitzondering van de avonden. De realiteit is 

echter dat er niet voldoende menskracht aanwezig is bij de politie voor 

gemeenten Maasdriel en Zaltbommel.  

 

Bel- en herstellijn 

De bel- en herstellijn is inmiddels ingevoerd door de gemeente en is onder 

meer te bereiken via de website van de gemeente Maasdriel. Het 

functioneren van deze lijn dient binnenkort geëvalueerd te worden.  

 

Eén aanspreekpunt vanuit Heerewaarden 

Voorstel is om deze functie onder te brengen bij de nieuw op te richten 

dorpsraad (zie 5.1).  

 

Dorpsraad 

In de loop van 2008 zal een dorpsraad worden ingesteld., zie par. 5.1.  Een 

goed functionerende dorpsraad kan specifieke (publieke) acties helpen 

uitvoeren en zal een bijdrage leveren aan een effectieve communicatie tussen 

bevolking en bestuur 
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5.3   Preventieve jeugdzorg 

 

In Heerewaarden zijn relatief veel kinderen en jongeren met gedrags-

problemen. Het project ‘Aanpakken’ dat in 2006 is opgestart, wil de volgende 

doelen bereiken: 

-  ontsporen van minder jongeren,  

-  de sociale onveiligheid verbeteren,  

-  verbeteren schoolklimaat 

-  overlast verminderen en de kleine criminaliteit terugdringen.  

 

Het project ‘Aanpakken’ richt zich in de eerste plaats op preventie, aangevuld 

met jeugdzorg waar wenselijk en ingrijpen waar noodzakelijk. 

 

Betrokkenen Planning 

Basisschool, jeugdzorg 

maatschappelijk werk 

Gemeente Maasdriel 

Peuterspeelzaal 

Politie 

inwoners 

Plan ‘Aanpakken’ is in 2006 

vastgesteld, uitvoering is gestart 
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5.3  Preventieve jeugdzorg  

 

Het project ‘Aanpakken’ 

In 2006 is het project 'Aanpakken’ opgestart om de signalen en problemen in 

de kern Heerewaarden (overlast- en jeugdproblematiek) op een juiste wijze 

op te pakken, te behandelen en te verminderen. Doelstelling is een totaal-

aanbod ten behoeve van de jeugd in Heerewaarden, gericht op: 

- een betere samenwerking en afstemming tussen lokale en regionale 

organisaties en instellingen; 

- een verbetering van de verhoudingen tussen jong en oud en een 

versterking van de positie van de jeugd als het gaat om onderwijs, 

leefomgeving, vrije tijd en gezondheid. 

 

Tijdens het jaar 2007 heeft het accent gelegen op de koppeling jeugd en zorg 

en niet direct op de koppeling jeugd en veiligheid, resp. jeugd en vrije tijd. 

Hierdoor is de aanpak van de probleemjeugd nog niet voldoende opgepakt en 

blijft dit de komende tijd een aandachtspunt. Opvallend is dat er gedurende 

het projectjaar nauwelijks tot geen meldingen van overlast uit Heerewaarden 

bij de politie zijn binnengekomen. 

 

Resultaten uit het eerste jaar 

Zie de paragrafen 2.1, 2.3 en 5.2. 

 

Concentratie van zorgleerlingen 

Tijdens de verschillende evaluatiemomenten is aangegeven dat er in  

Heerewaarden een concentratie van zorgleerlingen woonachtig is en dat er is 

gedaan moet worden aan de oorzaak hiervan. In dit verband is de 

woonsituatie op de camping aangekaart en de woningtoewijzing door DVG. 

 

Evaluatie 

Gedurende de evaluatie van het project is de gemeente bezig geweest met  

het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan en de kadernota voor het 

integraal lokaalonderwijs- en jeugdbeleid. Hierin wordt ingegaan op  

ontwikkelingen die door het project Aanpakken en het rapport 

"Heerewaarden Springlevend naar 2015" op lokaal niveau beter in beeld zijn 

gebracht, denk aan opvoedingsondersteuning, brede school, zorgstructuur, 

centrum voor jeugd en gezin.   

De activiteiten die een vervolg krijgen vanuit het project "Aanpakken!" zullen 

jaarlijks geëvalueerd worden in het kader van de reguliere werkzaamheden 

van de gemeente als uitvoerder van de taak tot zorgcoördinatie. 
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6.   Aanbevelingen Projectgroep HW-2015  (mei 2008) 

 

Aangaande deze rapportage op programmaniveau 

De projectgroep HW-2015, verantwoordelijk voor de projectcoördinatie 

gedurende Fase-2, doet heden (dwz. mei 2008) de navolgende aanbevelingen 

aan de gemeente Maasdriel, woningstichting de Vijf Gemeenten en 

Vereniging Ons Heerewaarden: 

1. kennis nemen van deze rapportage Uitvoeringsprogramma 

Heerewaarden-2015 en vaststellen dat de inhoud van deze 

rapportage in goede samenwerking is gerealiseerd, 

2. instemmen met de voorstellen en aanbevelingen zoals opgenomen in 

deze rapportage als zijnde richtinggevend voor de volgende fase van 

dit Uitvoeringsprogramma, 

in de wetenschap dat nadere uitwerking - waaronder de randvoorwaarden in 

tijd, geld en capaciteit - alsmede de  besluitvorming plaatsvindt per 

deelproject door de desbetreffende verantwoordelijke partij(en). 

 

Aangaande de besluitvorming op maatregelniveau / per deelproject  

Iedere organisatie neemt een zelfstandig besluit over de inhoud en de 

consequenties van deze rapportage. Dit kan betekenen dat bepaalde 

voorgestelde maatregelen geen direct vervolg krijgen. Daar kunnen financiële, 

technische of praktische redenen voor zijn. Van belang is in alle gevallen om 

de bevolking van Heerewaarden met redenen omkleed te informeren over de 

keuzes en besluiten aangaande dit Uitvoeringsprogramma. 

 

Aangaande het vervolgtraject 

Het voorstel van de projectgroep is om 

1. een evaluatie te houden over het doorlopen proces en het 

uiteindelijk resultaat van de afgelopen fase; 

2. op basis daarvan principe afspraken te maken over de inrichting van 

het vervolgtraject, met name op het punt ‘wat doen we centraal en 

wat doen we decentraal’; 

3. en daarna - deels per partij voor het eigen (decentrale) gedeelte en 

deels gezamenlijk voor het collectieve (centrale) gedeelte - een Plan 

van Aanpak op te stellen voor het vervolgtraject van dit initiatief 

‘Heerewaarden springlevend  in 2015’. 

 

        - Einde -    


