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Inleiding

Hoe dit document is ontstaan, wordt beschreven.
Vanaf de eerste vergadering tot en met de presentatie van dit advies.
Het belangrijkste van dit dorpsontwikkelingsplan wordt gevormd door de
volgende 6 hoofdstukken. In elk hoofdstuk komt een thema aan de orde
met daarin de speerpunten, waarin de plannen van de bewoners van
Haalderen worden uitgewerkt.

In de inleiding komt het doel van het dorpsontwikkelingsplan aan de
orde, door wie het gemaakt is en waarom.
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Haalderen vroeger
Gerard Alofs, historicus en geboren in Haalderen, beschrijft de ontstaansgeschiedenis van Haalderen.
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Hoe is het dorpsplan
gemaakt
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Haalderen nu

Thema Verkeer en veiligheid
Speerpunt 1: Vergroten verkeersveiligheidsbeleving
van der Mondeweg
De beleving van de verkeersveiligheid op de van der Mondeweg dient
verbeterd te worden. De komende reconstructie van de weg geeft
extra mogelijkheden voor een vriendelijkere inrichting.
(termijn 0-2 jaar)

Een plattegrond van Haalderen op dit moment

15

19

Speerpunt 4: Verkeersluw maken van de dijk

23

Door de dijk verkeersluw te maken wordt de verkeersoverlast beperkt
(termijn 0-2 jaar). Op langere termijn zien we de dijk als een
recreatiegebied (termijn 2 – 5 jaar)
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Het is belangrijk om een visie te ontwikkelen voor de uitbreiding van
Haalderen, zodat er voldoende woningen komen voor senioren,
starters en alleenstaanden (termijn 5-10 jaar)

Speerpunt 5: Een sterke betrokkenheid vanuit de
Haalderense gemeenschap bij het nieuw op te stellen
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Lingewaard

24

Thema Woonomgeving
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Speerpunt 1: Mariaplein
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Het verwaarloosde uiterlijk van het Mariaplein vraagt om een stevige
opknapbeurt (termijn 0-2 jaar)

Speerpunt 5: Onderhoud en groenvoorziening openbare
ruimte
Het woongenot moet verhoogd worden door beter onderhoud van de
openbare ruimte en een ruimere groenvoorziening (termijn 2-5 jaar)

Speerpunt 2: Verbetering van de verkeersonveilige
situatie rond de Aldi

Speerpunt 3: Structurele verbetering van comfort- en
veiligheidsbeleving van de verplaatsingen in het dorp
De schoolzone, de gele belijning van de Huchtstraat, een voetpad
tussen de Laco en de Aldi, het verbeteren en verlagen van stoepen,
de handhaving van verkeersregels, het aanpassen van de srooiroute,
het vervangen van de ‘punaise’-drempels, het aanpassen van de
eenrichtingswegen en tenslotte de buurtpreventie worden uitgewerkt.
(termijn 2-5 jaar)
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Speerpunt 4: uitstraling dorpskern en dorpse karakter
De uitstraling van Haalderen moet verbeterd worden (termijn 2-5 jaar)
Door een echte dorpskern te creëren zal Haalderen uitnodigen om er
te wonen (termijn 5-10 jaar)

Het vele verkeer van en naar de Aldi maakt de uitrit tot een soort
wegkruising en vraagt dus om een bijzondere aanpassing van de
van der Mondeweg (termijn 0-2 jaar)
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Speerpunt 3: Zwerfvuil en hondenpoep (inclusief glas)
Om overlast van zwerfvuil en hondenpoep te bestrijden is
bewustwording en betrokkenheid belangrijk (termijn 0-2 jaar)

Nu de A15 wordt doorgetrokken, is het moment aangebroken voor een
rondweg voor Haalderen (termijn 2-5 jaar)
21

Speerpunt 2: Bouw woningen
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Thema Natuur en recreatie

28

Speerpunt 1: Haalderense bos

35

Het Haalderense bos dient toegankelijker te worden voor inwoners en
voorbijgangers en uitgebreid te worden met recreatieve voorzieningen
(termijn 2 – 5 jaar)
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Om te kunnen recreëren dienen het aantal wandelpaden in en rond het
dorp uitgebreid te worden. Naast onderhoud zijn voor dit netwerk
betere bewijzering en afvalbakken nodig (termijn 2-5 jaar)
Bestaande wandelpad Bos herstellen en onderhoud verbeteren
{termijn 0-2 jaar}
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Speerpunt 3: Polderrecreatie

38

45

Speerpunt 1: Pinautomaat
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Speerpunt 4: Groenvoorzieningen

39
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Speerpunt 2: AED’s
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Speerpunt 6: Hertenpark

Speerpunt 3: Voorzieningen voor ouderen
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De voorzieningen voor ouderen dienen in kaart gebracht en uitgebreid te
worden. (termijn 2-5 jaar)
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Bijlagen
In de bijlagen vindt u het colofon, de resultaten van de startbijeenkomst,
de deelnemers aan de werkgroepen en de klankbordbijeenkomst.

Speerpunt 3: Aanleggen van
sportvoorzieningen

Speerpunt 4: Verbeteren huidige
evenementen en voorzieningen

Speerpunt 5: Lunchroom/Blauwe Pan
Realisatiemogelijkheden van een lunchroom in
Haalderen moet actueel blijven

De recreatieve functie van het hertenkamp kan versterkt worden door
het park uit te breiden en toegankelijker te maken (termijn 2 – 5 jaar)

Tijd voor actie
Nu dit advies gepresenteerd is, is het moment aangebroken om de voorstellen uit te werken en te zorgen dat de wensen van de inwoners van
Haalderen worden gerealiseerd.

Sociale activiteiten zijn nodig om de cohesie in het dorp
te versterken. De randvoorwaarden om dergelijke
evenementen te organiseren dienen verbeterd te
worden. (termijn 0-2 jaar)

Speerpunt 5: Kolken

Speerpunt 5: Voorzieningen voor jongeren 12 t/m 18 jaar
De voorzieningen voor de jongeren van 12 t/m 18 jaar dienen verbeterd/
uitgebreid te worden op een passende locatie. (termijn 2-5 jaar)

Er dienen meer hulpverleners te komen die bij een hartstilstand kunnen
worden opgeroepen. (termijn 0-2 jaar)
43

Speerpunt 4: Voorzieningen voor jongeren 0 t/m 12 jaar
Er dient een coördinatiegroep speeltuinen te komen om de
speelvoorzieningen op peil te houden en het onderhoud te regelen.
(termijn 2-5 jaar)

Eigentijdse sportvoorzieningen stellen andere eisen dan
de huidige voorzieningen in Haalderen. We dienen te
zorgen dat de voorzieningen blijven voldoen aan de
eisen. (termijn 0-5 jaar)

De kolken maken Haalderen uniek en door herinrichting van het gebied
kunnen we de recreatieve waarde voor de inwoners versterken
(termijn 2 - 5 jaar)
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Thema Voorzieningen voor
jong en oud
Voorlopig blijft het wenselijk om in het eigen dorp geld te kunnen pinnen
(termijn 0-2 jaar)

Speerpunt 2: Vrijwilligers voor verenigingen
Om de verenigingen te behouden dient het aantal
vrijwilligers vergroot te worden (termijn 2-5 jaar)

In het dorp dient de hoeveelheid groen uitgebreid te worden.
De inwoners worden meer betrokken bij het onderhoud.
(termijn 2-5 jaar) Het onderhoud verbeteren en het aanbrengen van
meer groen (termijn 0-2 jaar)
33
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Speerpunt 1: Afstemming activiteiten van
verenigingen
Door samenwerking kunnen verenigingen hun bestaansrecht behouden en worden hun activiteiten beter op
elkaar afgestemd (termijn 0-2 jaar)

Speerpunt 2: wandelpaden

De polder willen we meer als een recreatiegebied betrekken bij
Haalderen (termijn 0 - 5 jaar)
32

Thema Sociaal leven
en verenigingen

41
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Inleiding

Thema Haalderen vroeger

Voor u ligt het dorpsplan van Haalderen.
In mei 2016 is op initiatief van de gemeente Lingewaard de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Haalderen van start gegaan. De werkgroep heeft de naam
‘Haalderen Leeft!’ gekregen en bestaat uit 13 enthousiaste vrijwilligers uit Haalderen, van jong tot oud. De werkgroep werd ondersteund door twee vrijwillige
procesbegeleiders van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK). Het doel van de werkgroep was het maken van een dorpsplan voor
Haalderen, waarbij de inwoners zelf invloed zouden hebben op de ontwikkeling van het dorp Haalderen.

Foto: de Steenfabriek in 1950 met de dijk, de Kolk en
het dorp met de Kerk nog zonder toren.

Het proces
De werkgroep begon met een ‘dorpsschouw’ voor een duidelijke beeldvorming van het uit te werken Dorpsontwikkelingsplan.
Daarna zijn alle bewoners uitgenodigd om mee te denken over de toekomst van hun dorp. De opkomst was groot bij die eerste bijeenkomst. Problemen en
wensen werden geïnventariseerd, prioriteiten aangegeven. Daarnaast hebben een aantal bewoners en verenigingen zich aangemeld om mee te helpen met de
uitwerking van de diverse thema’s.
In groepen is hard gewerkt om alle inbreng te bundelen in zes thema’s: Verkeer en veiligheid, Woonomgeving, Natuur en recreatie, Sociaal leven en verenigingen
en tenslotte Voorzieningen voor jong en oud . De ideeën zijn verwerkt tot concrete actiepunten, waarin de toekomstvisie tot uiting komt In een klankbordbijeenkomst met externe deskundigen en betrokkenen werden de plannen getoetst op haalbaarheid.
Haalderen Leeft!
En nu ligt hier de toekomstvisie van Haalderen, het resultaat van alle inspanningen.
Dit dorpsplan:
l is de toekomstagenda voor de komende 10 jaar.
l is opgesteld door de bewoners van het dorp en het buitengebied.
l gaat over wat het dorp aangaat.
Wij menen met dit plan een stap in de goede richting te zetten van ons mooie dorp Haalderen, waar het goed wonen is.
Maar, het belangrijkste komt nu: het uitvoeren van alle plannen. Daar hebben we opnieuw enthousiaste vrijwilligers voor nodig, die samen met de
gemeente Lingewaard en andere instanties de plannen gaan realiseren. Via Haalderenleeft@gmail.com of via facebook kun je aangeven dat je mee wilt doen.

Namens de werkgroep,
Hai Verstappen (voorzitter)
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Haalderen vroeger
Het dorp Haalderen is gelegen aan een slingerende dijk langs de Waal
en is verder omsloten door de dorpen Bemmel, Gendt en Angeren.
Eeuwenlang is er al sprake van bewoning en waren het de Bataven en
later de Romeinen die dit gebied bevolkten. Toch was de plek die later
de naam Haalderen zou krijgen geen gunstig woongebied. Een laag
gelegen stukje Betuwe dat nauwelijks bewoning toeliet omdat het met
een zekere regelmaat onder water liep door het ontbreken van dijken.
Op enkele iets hoger gelegen stukken grond was bewoning mogelijk.
Dat waren aanvankelijk Groot Baal en Klein Baal, de Essenpas en later
kwam daar ook nog de Zandheuvel bij. Het woord baal betekent bos en
dit moeten dus bosrijke stukken grond zijn geweest. Op deze plaatsen
ontstonden buurtschappen en het zou uiteindelijk de Essenpas zijn
waar het dorp Haalderen zou ontstaan. Hier groeide de bevolking het
snelst en in 1422 is er een kerk gebouwd die uiteindelijk in 1595 weer
werd afgebroken.
In de 18e eeuw krijgt het dorp te maken met twee grote dijkdoorbraken
in 1740 en in 1784 en daarna verdwijnt Haalderen vrijwel van de kaart.
Het zal tot de 19e eeuw duren voordat het dorp weer enige vorm en
betekenis krijgt. Voortdurend hebben er wel mensen gewoond, maar
was er sprake van buurtschappen die eigenlijk bij Bemmel behoorden.
Er werd gebruik gemaakt van de voorzieningen in Bemmel zoals de
kerk en de school, die lopend via kerkpaden werden bereikt.
Bedrijvigheid
Bij de opkomst van de steenfabrieken tijdens de Industriële Revolutie
in de 19e eeuw krijgt Haalderen ook enkele veldovens die later bij
de schaalvergroting in de 20e eeuw zouden uitgroeien tot grote en
moderne ringovens. Naast de steenfabrieken was er in het dorp al
eeuwen sprake van landbouw en fruitteelt. Er waren enkele grote
boerderijen op Baal, de Essenpas en Sallandsgoed bij de Zandheuvel.
Dankzij deze agrarische activiteiten en de steenfabrieken kwam er meer
werkgelegenheid voor de mannen in het dorp. Toch bleven de tijden
zwaar en onzeker en moest er hard worden gewerkt tegen een geringe
beloning.

Pottenbakkerij ‘ Het Ambacht ‘ opgericht in 1947. Te zien is Gert Janssen in 1949 op
de 1e locatie aan de van der Mondeweg. Het draaien van de potten/vazen zoals dat
nu ook nog gebeurd, op de draaischijf , aangedreven door mankracht.

Fam. Buurman met de kinderen van o.a. fam. Smits en Spanbroek voor het
noodhuisje aan de van der Mondeweg in 1945.

De 20e eeuw zou grote veranderingen in het dorp brengen.
De kolken die ontstonden bij de dijkdoorbraken in de 18e eeuw en
lange tijd beeldbepalend waren voor het dorp, kregen in de 20e eeuw
een totaal ander aanzicht. Er werd een weg door de kolk gelegd die het
dichtst nabij het dorp lag en het toenemende verkeer hoefde vanaf dat
moment niet meer de route rondom de kolk, de huidige Kolkweg te
volgen. Zo ontstonden ook de huidige Grote Kolk en de Kleine kolk en
daarmee kreeg Haalderen een geheel ander en vernieuwde uitstraling.

Dorpsleven
De bewoners van Haalderen vormden een hechte gemeenschap en
bestond op een paar inwoners na vrijwel geheel uit katholieke inwoners. De kerk die in 1933 werd gebouwd zorgde als het ware voor de
kroon op het werk en samen met de lagere school die al in 1918 was
gebouwd, ontstond er weer een volwaardig dorpsgevoel. Vanaf 1924
was Haalderen zelfs uitgerust met een eigen brandweer en deze was
voorzien van een van de eerste motorbrandspuiten. In 1936 werd deze
brandweer weer opgeheven, omdat er in Bemmel een brandweerauto
werd aangeschaft. Er kwamen in het dorp een tiental winkels en een
stuk of zeven cafés en verder kochten de mensen bij de boer en er
werd veel zelf verbouwd op het stukje grond dat vrijwel iedereen tot
zijn beschikking had. In deze periode waren er naast de winkels ook
veel kleine zelfstandigen die een inkomen bij elkaar probeerden te
sprokkelen, zoals de klompenmaker, de rietdekker, de hoefsmid, de
mandenmaker, de koeienmelker, de voerman, de kolenboer, de petro-

De Eerste Wereldoorlog ging vrijwel geheel voorbij aan de bewoners
van het dorp, maar tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Haalderen
zwaar getroffen. In de periode van september 1944 tot aan de
bevrijding in mei 1945 was het dorp frontgebied en bleef vrijwel geen
enkel huis gespaard. Na de oorlog volgde de wederopbouw en de
meeste huizen uit het dorp dateren daarom van na de oorlog of zijn
grotendeels hersteld en opgeknapt.
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leumboer, de spekroker, de melkboer, de veldwachter, de woarsman en
de thuisslachters, maar deze zelfstandige beroepen zijn na de Tweede
Wereldoorlog geleidelijk uit het dorp verdwenen.
Naast de steenfabriek was er ook werkgelegenheid bij ‘de kroetfabriek’,
ofwel de stroopfabriek die gevestigd was achter de woning van de
voormalige familie Wiltingh. Omstreeks 1900 ging deze fabriek van start
en de fruitkwekers uit het dorp konden hier hun producten kwijt en
zelfs de stoomtram had er een extra spoor om te laden en te lossen.
Deze stoomtram liep dwars door Haalderen vanaf 1907 tot 1933 en
was van de Betuwse Stoomtramweg Maatschappij.
Voor voorzieningen zoals de gezondheidszorg en ambtelijke zaken
bleven de mensen uit Haalderen afhankelijk van Bemmel. De werkgelegenheid na de oorlog verbeterde en de inwoners zochten het werk
niet meer alleen in het dorp, maar vooral in de grote steden Nijmegen
9
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en Arnhem. Ondanks dit gegeven was er in Haalderen in de jaren zestig
toch nog een aantal jaren een kleine Philips fabriek gevestigd in de
voormalige feestzaal van Wim en Dora Peelen.

de benodigde voorzieningen elders. Helaas zijn met de veranderingen
in de 20e eeuw de boerderijen en ook de groente- en fruitteelt vrijwel
geheel verdwenen.

In het verband van werkverschaffing is er het initiatief om het Ambacht
Haalderen op te richten door de pastoor en enkele notabelen uit
Bemmel het vermelden waard. Omdat de mensen in Haalderen immers
vertrouwd waren met het verwerken van klei was het in de ogen van de
initiatiefnemers maar een kleine stap tot oprichting van een pottenbakkerij. Dit kunstzinnige en horizontaal geleid atelier maakte furore in de
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw en de gemaakte objecten
vonden hun weg over de gehele wereld.

Haalderen is nu een rustig dorp, waar het woongenot voorop staat.
De drukke provinciale weg zorgt nog wel voor veel verkeer door het
dorp en misschien ook nog wel voor wat dynamiek.
De unieke kolken en de slingerende dijk zijn nog steeds karakteristiek
voor de ligging van het dorp Haalderen, gelegen aan de grote rivier de
Waal met haar grote mooie uiterwaarden.

Cultuurinvloeden
Heel langzaam maar zeker verdween het gesloten karakter van het
dorp en kreeg het zeker een impuls toen in de jaren vijftig een grote
groep Ambonezen in Haalderen kwam wonen. Ondanks de grote
cultuurverschillen stonden de bewoners open voor deze groep.
Er was geen sprake van een innig samenleven, maar wel van tolerantie.
Misschien was het feit dat deze groep voornamelijk bestond uit
protestanten de reden dat het samenleven uitbleef. Voor de kleine
groep katholieken onder deze Ambonezen was er vrijwel geen drempel
in het dorp en zij bezochten de kerk en de school. Er verschenen
nieuwe producten in de schappen van de winkels en men vond dit wel
interessant, zoals exotische kruiden en onbekende sauzen.

Haalderen nu
Haalderen is een klein en rustig dorp in de gemeente Lingewaard met
ongeveer 2023 inwoners. Door Haalderen loopt de drukke Van der
Mondeweg die Gendt met Bemmel verbindt en die de geografische
splitsing van Haalderen veroorzaakt.
Ten noorden van deze weg bevinden zich de meeste woningen en
basisvoorzieningen van Haalderen met tevens een prominente plek
voor het kerkgebouw. In dit deel is ook de nieuwbouwwijk De Halden
gerealiseerd die aansluit op het oude gedeelte van Haalderen en meer
richting Bemmel is gesitueerd. De zuidkant van de verkeersader omvat
minder woningen, maar wel veel natuur bij de dijken, de Waal en de
polder. Aan de noordoostkant (richting Huissen, Gendt en Angeren)
grenst een weide- en akkerbouwlandschap aan de rivier de Linge en
het Park Lingezegen.

Feiten en cijfers Haalderen
Het aantal inwoners van Haalderen stijgt licht en bedraagt nu 2023.
Het aantal huishoudens is 788. Het aantal mannen en vrouwen dat in
Haalderen woont is ongeveer gelijk verdeeld: 50,7% is man en 49,3 %
is vrouw.

Verder zijn de natuurlijk gevormde kolken een blikvanger van het dorp.
De Van der Mondeweg splitst de grootste kolk in ‘de grote’ en ‘de kleine
kolk’. De derde kolk is ‘de groene kolk’ die gelegen is richting Gendt.

Het dorp brak verder open en zo gingen de kinderen na de lagere
school naar het voortgezet onderwijs en bezochten scholen in andere
plaatsen. Een school bezoeken in Nijmegen of Arnhem behoorde
ook niet meer tot een uitzondering. Toch bleven veel bewoners het
dorp trouw en was er ook sprake van een sterk verenigingsleven.
Maar de mensen in Haalderen werden meer zelfbewust met de blik
naar de wereld gericht. Langzaam maar zeker verdwenen in de jaren
tachtig van de vorige eeuw de dorpswinkels en werden voorzieningen
schaarser. Maar de mobiliteit nam toe en met de komst van de auto
voor iedereen was het voor de inwoners van het dorp mogelijk om de
boodschappen in de naburige dorpen te doen en gebruik te maken van

Wederopbouwkamp voor de huisvesting van bouwvakkers 1945-1950,
aan de Lage Zandsestraat- Klein Baal. Vanaf 1952,het Ambonezenkamp
genoemd. Een opvangkamp waarin de Ambonezen, (nu spreekt men van
Zuid Molukkers) uit Indonesië tijdelijk werden ondergebracht.
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De uitsplitsing naar leeftijd laat zien dat alle leeftijden goed zijn
vertegenwoordigd. Tussen de 15 en 25 jaar zien we een kleiner
aantal, mogelijk omdat jongeren voor hun opleiding uit huis gaan. In
vergelijking met de omliggende dorpen en buurten in de gemeente
Lingewaard wonen er in Haalderen weinig ouderen boven de leeftijd
van 75 jaar.

Faciliteiten
De basisvoorzieningen in Haalderen bestaan uit onder andere een
basisschool met een kinderdagverblijf, een dorpshuis, twee cafetaria’s,
een café, een zalencentrum en een gymzaal. Veel van deze voorzieningen liggen aan of dicht bij de Van der Mondeweg. Ook is er sinds
kort weer een supermarkt in Haalderen die eveneens aan deze drukke
verbindingsweg is gesitueerd. Verder heeft ons dorp een voetbalvereniging, een tennisvereniging, een trapveldje en een speeltuin waar in
de zomer het kinderdorp van Haalderen wordt georganiseerd. Ook zijn
er diverse kleine verenigingen in Haalderen actief die allemaal in stand
worden gehouden door vrijwilligers. Tot slot zijn er diverse bedrijven in
Haalderen gevestigd. Opvallend is daarbij dat er in Haalderen nog een
echte pottenbakkerij bestaat met de naam Het Ambacht Haalderen.

Het aantal gehuwden is 42% tegenover het aantal ongehuwden van
47%. De rest van de inwoners betreft mensen die gescheiden of
verweduwd zijn. Bijna 40% van de huishoudens heeft kinderen, terwijl
iets minder dan 30% van de huishoudens uit één persoon bestaat. Wat
betreft de afkomst van de inwoners in Haalderen geldt dat ruim 90% uit
Nederland afkomstig is. Een klein percentage is afkomstig uit Europa of
van daarbuiten.
Verder is de gemiddelde door de gemeente vastgestelde WOZ-waarde
in Haalderen de laatste jaren iets gedaald van € 239.000 in 2013
naar € 209.000 in 2016.
11

Hoe is het Dorpsontwikkelingsplan gemaakt?

Naar aanleiding van deze rondgang maakte de werkgroep een lijst van
‘parels’, wensen en knelpunten van Haalderen. Deze eerste inventarisatie vormde de basis voor een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld
verkeersveiligheid, die op de startbijeenkomst werden voorgelegd aan
de inwoners van Haalderen.

In mei 2016 is op initiatief van de gemeente Lingewaard de werkgroep
Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Haalderen, momenteel bestaande uit
dertien enthousiaste vrijwilligers uit Haalderen van jong tot oud, van
start gegaan onder de naam ‘Haalderen Leeft!’. Twee procesbegeleiders
van de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK)
ondersteunden de werkgroep. Ook was er regelmatig contact tussen
de werkgroep en de gemeente Lingewaard over het maken van dit
dorpsplan. Het belangrijkste doel van het maken van een dorpsplan is
de kwaliteit en leefbaarheid van het dorp en de omgeving te behouden
dan wel te verbeteren. In een dorpsplan beantwoorden inwoners
vragen zoals: hoe zien zij de toekomst van ons dorp en hoe willen zij
graag dat Haalderen eruitziet over tien jaar? Inwoners hebben hiermee
zelf invloed op de ontwikkeling van het dorp Haalderen.

2. Startbijeenkomst 19 januari 2017
Alle inwoners van Haalderen werden uitgenodigd voor de feestelijke
startbijeenkomst in Dorpshuis de Tichel. Bij de diverse thema’s konden
alle inwoners hun ideeën, knelpunten, wensen en dromen aangeven.
Tevens konden inwoners en verenigingen zich aanmelden om samen
met de leden van werkgroep mee te helpen aan de uitwerking van de
diverse thema’s. Ook de jeugd werd betrokken bij de opstelling van het
plan: de kinderen van basisschool De Wieling maakten tekeningen van
hun ideeën en wensen.

Thema Verkeer en veiligheid

3. Uitwerken startbijeenkomst
Vervolgens gingen de groepen aan de slag met de verkregen startbijeenkomstinformatie. Alle thema’s werden verder uitgewerkt tot een
concept dorpsplan. De groep maakten een schets van de huidige- en
gewenste situaties en welke acties en maatregelen nodig zijn om de
leefbaarheid in Haalderen te behouden dan wel te verbeteren.

Een dorpsplan:
Is de toekomstagenda voor de komende tien jaar. Wordt opgesteld
door de inwoners van Haalderen. Kan over alles gaan wat het dorp
aangaat (woningbouw, verkeer, onderwijs, zorg, voorzieningen,
economie, landschap, natuur, veiligheid, bereikbaarheid etc.).

4. Klankbordbijeenkomst 8 juni 2017
Tijdens de klankbordbijeenkomst gaven diverse organisaties, verenigingen en de gemeente Lingewaard aan of zij zich in de opzet van het
dorpsplan herkenden. Zij gaven feedback op de speerpuntennotitie uit
het conceptplan, dat werd verwerkt tot het definitieve dorpsplan voor
Haalderen.

Het stappenplan
We hebben gewerkt volgens de stappenschijf van DKK. Dit kwam neer
op de volgende stappen: een dorpsschouw, een startbijeenkomst, het
uitwerken van de resultaten van die bijeenkomst, een klankbordbijeenkomst en tenslotte de presentatie van het dorpswerkplan. Bij alle
stappen werden we begeleid door twee vrijwillige procesbegeleiders
van DKK.

5. Presentatie dorpsplan Haalderen
Tijdens de officiële presentatieavond op 30 oktober 2017 werd het
definitieve dorpsplan gepresenteerd aan de inwoners van Haalderen en
overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Lingewaard.

1. Dorpsschouw 17 september 2016
Voor de werkgroep Haalderen Leeft! was een rondgang door het dorp
(de zgn. dorpsschouw), een eerste begin om na te denken over wat
er leeft en speelt in Haalderen. De werkgroep keek naar de bijzonderheden van het dorp: wat is kenmerkend voor Haalderen, wat moet
behouden blijven en wat kan worden verbeterd?

6. Instellen uitwerkgroepen
Na de planpresentatie werden groepen Haalderenaren gevormd die de
acties en maatregelen uit het dorpsplan gaan realiseren.
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Verkeer en veiligheid
Speerpunt 1: Vergroten van de veiligheidsbeleving Van der Mondeweg (N839)
Diverse situaties op en langs de van der Mondeweg
vergroten het gevoel van onveiligheid:
• Hoge snelheid op Van der Mondeweg.
• Verkeerszuil op middengeleiders vaak kapot.
• Straatverlichting.
• Oversteek splitsing bij cafetaria Moos.
• Zicht vanuit Huchtstraat op Van der Mondeweg.
• Straatwerk fiets- en voetpaden in slechte staat.
• Onveilige oversteek fietsers vanuit Groenstraat.
• Onveilige oversteek fietsers naar Lage Zandsestraat.
• Fietspaden soms te smal, vooral bij oversteek situaties.
• Knikje middengeleider Essenpas/bouwcommissie.
• Auto’s rijdend op fiets- en voetpaden.

Speerpunt 2: Verbetering van de verkeersonveilige
situatie rondom de Aldi

verkeer & veiligheid

haalderen

leeft!
Plaatsen van waarschuwingsborden.
Realiseren van extra ruimte.
Instellen van een inhaalverbod (doorgetrokken streep).
Vervangen van grasbermen door hagen/struiken voor een dorpser
karakter zoals in Gendt.
10. Instellen van snelheid remmende maatregelen.
11. Verwijderen middengeleider bij de Regiobank en deze ruimte
gebruiken voor oversteekplaats fietser.
6.
7.
8.
9.

Doelen
De verkeerssituatie moet overzichtelijker worden voor alle verkeersdeelnemers.

Door de toename van het aantal verkeersbewegingen naar de Aldi is er
een zeer intensief gebruikte uitrit ontstaan. De weg moet daar meer op
worden ingericht. Auto’s komend vanaf het parkeerterrein kunnen vooral moeilijk afslaan naar rechts vanwege een te krappe bocht en moeilijk
afslaan naar links omdat ze dan de drukke weg moeten oversteken.
Daarnaast hebben zij te maken met fietsers op het fietspad van de Van
der Mondeweg. Fietsers die willen oversteken kunnen dit alleen schuin
doen met hachelijke situaties als gevolg. De kosten voor aanpassingen
aan de van der Mondeweg zijn in principe voor de provincie, omdat het
hun weg is Mocht het zo zijn dat de Aldi (na samenspraak met bijvoorbeeld de werkgroep of gemeente) een verandering wil doorvoeren
om het veiliger te maken, dan kan dat ook op kosten van Aldi. Maar de
provincie dient daar te allen tijde wel toestemming voor te verlenen.

Actiepunten:
1. Aanbrengen van een verhoogd plateau met smalle middengeleider
en oversteekmogelijkheid voor fietsers.
2. Aanbrengen van waarschuwingsborden ‘let op fietsers’.
3. ‘Slinger’ (enkele aanhalingstekens) fietspad aanbrengen.
4. Creëren van een ‘opstelvak’.
Betrokkenen zijn de Aldi, de provincie, de gemeente en omwonenden.
In verband met de reconstructie van de Van der Mondeweg in 2019 is
dit een korte termijn speerpunt.

Speerpunt 3: Structurele verbetering van
comfort- en veiligheidsbeleving van de
verplaatsingen in het dorp
Bij dit speerpunt denken we aan drempels, uitritten, handhaving
(snelheid), eenrichtingswegen, stoepen, strooibeleid, schoolzone en
buurtpreventie. Zij kunnen op korte termijn worden aangepakt door
onderstaande punten.

Mogelijke samenwerkingspartners zijn bewoners, gemeente en provincie.
In verband met de reconstructie van de Van der Mondeweg in 2019 is
dit een korte termijn speerpunt.

De verkeersveiligheidsbeleving moet vergroot worden door de Van der
Mondeweg in te richten met een uiterlijk van een dorpskern. Haalderen
wordt daardoor een vriendelijker dorp met mogelijkheden om een
duidelijker centrum te creëren.

Schoolzone
Op de begin- en eindtijden van de school is het zeer druk waardoor
rond de school verkeersonveilige situaties ontstaan. Bovendien zijn
de kinderen zich niet bewust van het gevaar. Ook zijn de afdrukken
op de weg van de schoolroute niet meer te herkennen. Ten behoeve
van de jonge kinderen is het wenselijk om een inrijverbod in te stellen
voor gemotoriseerd verkeer van het stukje Kolkweg rond openings- en
sluitingstijden van de basisschool en dit ook te handhaven.
Een vergelijkbare oplossing zoals bij de Donatusschool in Bemmel.

Doelen
De werkgroep wil betrokken worden bij het herinrichten van de Van der
Mondeweg om de verkeersveiligheidsbeleving te vergroten.
Actiepunten:
1. Plaatsen van lage verkeerszuilen.
2 Nieuwe LED straatverlichting met dorpskarakter aan beide zijden
van de weg.
3. Verkeerslichten, rotonde, extra waarschuwingsmogelijkheden,
klaar-overs.
4. Verbeteren van het zicht op de Van der Mondeweg.
5. Herbestrating van fiets- en voetpaden. Het hoogteverschil
loop-fietspad van Bemmel naar Gendt verwijderen.
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Actiepunten:
1. Overleg met de gemeente over het inrijverbod.
2. Aanpassen van de parkeergelegenheid.
3. Opknappen van de schoolroute.
4. Educatie/informatie voor ouders.
Betrokkenen zijn de school, de politie en de gemeente.

Actiepunt:
1. Daar waar nodig dienen de stoepen verlaagd te worden (Kleine Geer)
of verbeterd te worden.
Betrokkenen zijn de gemeente en aanwonenden.
Handhaving
Op tal van plaatsen worden in Haalderen regels overtreden. Er wordt
in het dorp te hard gereden en parkeren/stoppen gebeurt niet altijd
volgens de regels. Vanaf de Aldi naar de Essenpas wordt tegen de
verkeersrichting in gefietst. Bij de JOP zijn klachten van overlast.

Gele belijning Huchtstraat
De gele lijnen in de Huchtstraat zijn weggesleten zodat men daar weer
parkeert. Hierdoor ontstaan onveilige situaties dicht op de kruising met
de Van der Mondeweg en een slechtere doorstroming. Dit heeft weer
een terugslag op het verkeer op de Van der Mondeweg.

Actiepunten:
1. Inventariseren van de knelpunten.
2. Meer surveillance door de politie.
3. Oprichten van buurt(preventie) teams.
4. Social media inzetten.
5. Verkeer remmende maatregelen nemen zoals het plaatsen van
bloembakken of wegbelijning.
Betrokkenen zijn de politie en omwonenden.

Actiepunt:
1. Herstel van de gele belijning.
Betrokkenen zijn de gemeente, de politie en de omwonenden.
Voetpad tussen Laco en Aldi
Er is geen voetpad tussen Laco en de Aldi zodat voetgangers nu over
het fietspad naar Haalderen of naar Laco moeten lopen. Gewenst is
een verhard voetpad vanaf de rotonde bij Laco naar Haalderen dat
aansluit op het bestaande voetpad bij Aldi. De aanleg van het voetpad
moet betrokken worden bij de reconstructieN839.

Strooiroute
Tijdens winterse omstandigheden zijn er gladde wegen, waardoor
ouderen moeizamer op de been blijven en moeilijker ergens naar toe
kunnen gaan. Dit kan verbeterd worden door meer aan gladheidsbestrijding te doen.
Actiepunten:
1. Uitbreiden van de huidige strooiroutes met één straat zijnde de
Hofsteestraat.
2. Strooibakken plaatsen zodat de bewoners zelf kunnen strooien.
Betrokkenen zijn de gemeente en omwonenden.

Actiepunt:
1. Aanleg van een voetpad vanaf de rotonde bij Laco naar Haalderen
dat aansluit op het bestaande voetpad bij Aldi.
Betrokkenen zijn de provincie, de gemeente en aanwonenden.
Verlagen/verbeteren stoep(en)
Voetpaden moeten voor iedereen begaanbaar zijn.
Mindervaliden kunnen echter bepaalde straten niet goed oversteken,
omdat ze dan een hoge stoep af moeten. Een voorbeeld is de
brandgang bij de kleine Geer. Daarnaast verkeren een aantal stoepen in
slechte staat (bijvoorbeeld Pastoor van de Weijstraat en Hofsteestraat).

16

Vervangen ‘punaise’-drempels
Op diverse kruispunten in Haalderen zijn drempels in de vorm van
terpen of ‘punaises’. Deze drempels zorgen voor overlast en geven een
onrustig straatbeeld. Ook bestaan er een aantal hoge drempels
of uitritten.
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Actiepunt:
1. Kruisingen verkeerstechnisch herinrichten naar voorbeeld van Ds.
Israelstraat in Bemmel. Betrokkenen zijn de gemeente en omwonenden.
Eénrichtingswegen
Rondom het Mariaplein zijn eenrichtingswegen ingericht. Nut en noodzaak ontbreekt of is niet duidelijk. Mensen moeten nu nodeloos rondjes
rijden.
Actiepunt:
1. Tenzij echt noodzakelijk worden de eenrichtingswegen opgeheven.
Betrokkenen zijn de gemeente en omwonenden.
Buurtpreventie WhatsApp/Facebook
Haalderen heeft verschillende actieve buurtpreventie WhatsApp groepen
en een Facebookpagina buurtpreventie.
Actiepunten:
1. De verschillende WhatsApp groepen uitbreiden, met elkaar samen
laten werken en aanmelden bij de gemeente.
2. Meer leden werven via flyers van de politie.
3. Borden plaatsen van buurtpreventie.
4. Werven van meer beheerders van de Facebookpagina, zodat deze
vaker geüpdatet kan worden.

Speerpunt 4: Verkeersluw maken van de dijk
Bij goed weer is er veel verkeer op de dijk van bijvoorbeeld fietsers, wandelaars, autoverkeer en
landbouwverkeer. De snelheid van auto’s en de drukte zorgen voor een onveilige situatie. Daarnaast
is er veel geluidsoverlast van gemotoriseerde verkeer. Wij zien de dijk vooral als een recreatiegebied.
Op korte termijn willen we de dijk daarom verkeersluw maken en op lange termijn inrichten als
recreatiegebied.
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Actiepunten:
1. Minder verkeer toestaan door de dijk in de weekenden te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
2. Een permanent verbod voor motoren instellen.
3. Snelheid verlagen naar 60 km/u.
(Tussen Lent en Bemmel is het al 60 km/u).
4. Zodra de dijkversterking start (2022), de dijk meer inrichten als recreatiegebied.
Betrokkenen zijn de gemeente, de politie, het waterschap
19
en omwonenden.

Speerpunt 5: Een sterke betrokkenheid vanuit de
Haalderense gemeenschap bij het nieuw op te
stellen Gemeentelijk Mobiliteitsplan Lingewaard

Actiepunten:
1. Een rondweg voor vrachtverkeer. De gemeente moet hiervoor een
aanvraag doen. Dit is urgent, zodat bij de aanleg van de verlengde
A15 rekening kan worden gehouden met de aanleg van deze rondweg.
2. Onderzoeken of de luchtkwaliteit voldoet aan de normen.
Er zullen op korte termijn regelmatig, en verspreid over de dag
metingen moeten worden uitgevoerd. Indien nodig worden passende
maatregelen genomen.
3. Verkeer remmende maatregelen nemen voor alle verkeer op de
Van der Mondeweg.

Termijn 2-5 jaar.
(Ontsluitingsmogelijkheden van de regio met betrekking tot de
doortrekking van de A15).
Rondweg
Alle verkeer waaronder veel vrachtwagens gaat over de Van der
Mondeweg. Bevoorrading voor winkels, vrachtwagens van en naar het
industrieterrein Gendt en zware grondwagens van en naar de polder
denderen dagelijks door het dorp. Het vele verkeer splitst het dorp in
tweeën. Zie ook het thema Natuur en recreatie.
In Nederland leven jaarlijks enige duizenden mensen enkele dagen tot
maanden korter door kortdurende blootstelling aan hoge concentraties
fijn stof. Het gaat vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of
longaandoeningen. Gezondheidseffecten van fijn stof kunnen ook
optreden door langdurige blootstelling aan lagere concentraties. Ook
als de concentraties onder de Europese grenswaarden liggen, treden
nog steeds gezondheidseffecten op. Levenslange blootstelling in deze
vorm kan leiden tot blijvende gezondheidseffecten zoals verminderde
longfunctie, verergering van luchtwegklachten en vroegtijdige sterfte
aan met name luchtwegklachten en hart- en vaatziekten.
Om de luchtkwaliteit te verbeteren kan de overheid op lokaal niveau
bijvoorbeeld de volgende maatregelen nemen: de instelling van
milieuzones waar oudere vrachtwagens worden geweerd, autoluw
maken van het centrum en/of de verbetering van de doorstroming
van het verkeer. De Van der Mondeweg zou een dorpsstraat moeten
worden met alleen lokaal verkeer, zodat Haalderen een vriendelijker en
gezonder dorp wordt met mogelijkheden om een duidelijker centrum
te creëren.

Thema Woonomgeving

Betrokkenen zijn de werkgroep A15, de bewoners, de gemeente en de
provincie.
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haalderen

Woonomgeving
Speerpunt 1: Mariaplein

haalderen

leeft! leeft!
haalderen

Dit speerpunt was tijdens de startbijeenkomst de grootste ergernis van
de inwoners. Eén van de reacties op de startbijeenkomst luidde: “Het
Mariaplein is een aanfluiting”. In het verleden was de situatie anders.
Het Mariaplein bood toen ruimte aan enkele winkels en vormde een
logisch vervolg op de voorzieningen rond de kerk. Het plein is goed
bereikbaar per auto en er is veel parkeerruimte aanwezig. De inrichting
natuur & recreatie
met bomen, heesters en bankjes herinnert nog aan haar oude functie.
Een groot gedeelte is verder bestraat als pleintje en er staan een aantal
glasbakken. Nu is er alleen nog een kleine kapsalon gevestigd. Het
grote pand van de voormalige supermarkt staat al jaren leeg, is deels
dichtgetimmerd met hout en afgezet met hekken, wat het plein een
verlaten en verwaarloosde indruk geeft. Zie ook kader 1.

haalderen

leeft! leeft!

Doel:
Het Mariaplein is een centrale en groene ontmoetingsplek voor jong
en oud, waarbij geen sprake meer is van leegstand en/of een verlaten
plein door het creëren van bijvoorbeeld een hofje met woningbouw en
groen.
Actiepunten:
1 Instellen van een klankbordgroep bestaande uit inwoners,
direct omwonenden en de gemeente die zich gaat buigen
over de inrichting van het Mariaplein.
2 In gesprek gaan met de gemeente over de mogelijkheden voor
een verbeterde of andere inrichting van het Mariaplein.
3 Contact leggen c.q. houden met de eigenaar van het
leegstaande pand/voormalige supermarkt i.v.m. een spoedige
uitvoering bouwplan.
4 Aansporen van de gemeente om de eigenaar aan te spreken
op het verpauperde pand als na vaststelling van nieuw beleid
uitvoering van het bouwplan uitblijft.
5 Inschakelen van een deskundige voor een ontwerp van of een
idee voor de inrichting van het Mariaplein.

wonen & omgeving

Kader 1

Speerpunt 2: Bouw woningen senioren, starters en alleenstaanden
Zie ook kader 2.
Aangezien Haalderen afhankelijk is van de voorzieningen in Bemmel is het logisch om (een geuite wens tijdens de
startbijeenkomst) meer woningen voor senioren, starters en alleenstaanden richting het westen te bouwen. Hier liggen 5 grote percelen die geschikt zijn voor de
woningbehoefte van het komende decennium. Mogelijk kunnen hier grotere aantallen gebouwd worden. De hieruit voortvloeiende opbrengsten zorgen wellicht
voor een kostenreductie bij de herinrichting van de Van der Mondeweg. Een bypass langs de A15/Betuwelijn (bundeling van infrastructuur) zou de leefbaarheid
aanzienlijk vergroten.
In de huidige situatie liggen, volgens de recente Nota Wonen van de gemeente Lingewaard, in Haalderen de behoefte en de plannen in evenwicht. Koppeling met
de woningbehoefte van Bemmel zou dan de ontwikkeling aan de westkant van Haalderen meer kansen bieden. De exacte plancapaciteit in Haalderen is volgens
genoemde nota Wonen: Voor De Halden 17 woningen (waarvan er reeds 10 zijn gerealiseerd) en voor het Mariaplein 7 woningen (vergunning is reeds verleend).
Een integrale visie voor het gebied tussen Bemmel en Haalderen is gewenst, zodat een bestemmingsplan voor uitbreiding van Haalderen ontwikkeld kan worden
met voldoende capaciteit voor het komende decennium.

Ontwikkelingen Mariaplein
Op 13 november 2015 is er een omgevingsvergunning verleend
voor de verbouw van de voormalige supermarkt met bovenwoning tot zeven (kleine) appartementen, met name bedoeld voor
(alleenstaande) starters en/of senioren die gelijkvloers willen
wonen. Tot op heden is er nog geen uitvoering gegeven aan
dit bouwplan. Onduidelijk is waarom niet. Volgens de huidige
eigenaar zal er in 2017 uitvoering worden gegeven aan dit
bouwplan. Ook de makelaar bevestigt dat zijn opdrachtgever (de
projectontwikkelaar) bezig is met de voorbereiding van de bouw
en dat de verkoop in afzienbare tijd zou kunnen starten.

Doelen:
1. In overleg met de bewoners het nieuwe uitbreidingsplan voor
Haalderen aanpassen aan de woningbehoefte van senioren,
startersen alleenstaanden door verschuiving binnen de categorieën.
Daartoe moet een overleg met woningvereniging Waardwonen
opgestart worden.
2. Verbeteren van de benodigde infrastructuur.

De gemeente geeft aan dat er op dit moment weinig mogelijkheden zijn om het verpauperde pand te kunnen aanpakken, tenzij
er sprake zou zijn van een onveilige situatie. Daarnaast is de
gemeente wel bezig met het opnemen van een excessenregeling in een Welstandsnota, welke de gemeente de mogelijkheid
zal bieden om op te treden tegen verpauperde panden in Lingewaard. Mogelijk wordt dit nieuwe beleid eind 2017 vastgesteld,
maar dat is niet zeker.
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Actiepunten:
1. Overleggen met experts, politieke partijen en college van B en W
met terugkoppeling naar de bewoners van Haalderen.
2. Onderzoeken en analyseren van de behoeften aan woonruimte in
Haalderen, rekening houdend met leeftijd, tijd (wanneer is men
bereid te verhuizen) en wooncategorie.
3. Bij woningbouwvereniging Waardwonen een overzicht opvragen
over het verloop in bewonersbestand, uitgesplitst naar leeftijd en
wooncategorie (seniorenwoningen, ééngezinswoningen of
alleenstaande bewoning).
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Kader 2

aan een nieuwe locatie, dan is een goede koppeling met het HOV-netwerk en een goede infrastructuur essentieel. Hierbij ligt de koppeling
met de lokale ‘ring’ ook voor de hand als drager van het landschap.
Voor Haalderen is deze koppeling aan de lokale ring en aan de oprit
naar de A15 van immens belang. In de regio zijn afspraken gemaakt om
meer in het centrum van het knooppunt Arnhem-Nijmegen te bouwen
en tevens meer mobiliteitsgericht.
Peildatum 1-1-2016
Bron: www.allecijfers.nl
Geciteerde nota’s:
Structuurvisie Lingewaard 2013, Nota wonen Lingewaard 2016
Nota grondbeleid

Bouw woningen
Veel bebouwing in de kernen stamt uit de periode van de wederopbouw na de WOII. Ook is er de afgelopen jaren veel gebouwd in de
vorm van vinexwijken. In kernen als Bemmel en Huissen heeft deze
tendens geresulteerd in flinke uitbreidingen. In de kleinere kernen is de
woningbouw vooral gelijk gehouden met de natuurlijke aanwas. De
periode van enorme planproductie is haar hoogtepunt voorbij.
Het huidige programma bestaat uit uitbreidingen, herstructureringen
en inbreidingen en is verbonden aan de verstedelijkingsafspraken zoals
vastgesteld door de Stadsregio. Bij deze afspraken zijn ook percentages
opgenomen voor het aantal minimaal te bouwen betaalbare woningen.
Lingewaard heeft zich hiervoor ingezet. Een consequentie van dit
beleid is dat er verhoudingsgewijs minder woningen net boven de
betaalbare prijsklasse (tussen de 2 en 3 ton euro) zijn gebouwd.
De behoefte aan deze categorie woningen is dan ook gestegen.

Speerpunt 3: Zwerfvuil en hondenpoep
(inclusief glas)
Vanuit de startersbijeenkomst zijn er in totaal 24 opmerkingen gekomen over de overlast van zwerfvuil, hondenpoep en rommel rondom
de glas- en afvalbakken. Met name op plaatsen waar veel contact is
tussen mens en dier wordt dit als hinderlijk ervaren. Meest genoemd
werden de Wadi aan de Halden, het gebied rondom de glasbakken
aan het Mariaplein en de speelgebieden van de kinderen. Het aantal
glasbakken is voldoende en ze zijn gebruikersvriendelijk. In Haalderen
zijn drie uitlaatgebieden aangewezen, maar daar ontbreken hondenpoepbakken. Handhaving op hondenpoep is volgens de gemeente
lastig, omdat er sprake moet zijn van ‘op heterdaad betrappen’.

De vergroting van het aanbod in het middensegment bevordert
een betere doorstroming vanuit goedkopere woningen, waardoor
de woningen in de betaalbare sector ook echt beschikbaar komen
voor de doelgroepen. Binnen de regio en met de gemeenten in het
middengebied van de regio (Arnhem, Nijmegen en Overbetuwe) vindt
afstemming plaats over de kwalitatieve verdeling en de fasering van
bouwplannen.
Wanneer we alleen maar woningen bouwen en niet werken aan de
dringend benodigde verbetering van onze infrastructuur, daalt de
aantrekkelijkheid om hier te wonen. Het al dan niet uitvoeren van een
aantal infrastructurele ingrepen zal in belangrijke mate invloed hebben
op de woningbehoefte na 2020.

Het is wenselijk dat de beschreven overlast zoveel mogelijk wordt
beperkt. De presentatie ‘Lingewaard schoon heel gewoon’ is een goed
uitgangspunt. Dit geldt eveneens voor de zwerfafvalbrigades die al
volop actief zijn in Haalderen en gefaciliteerd worden door de gemeente. Wat betreft de hondenpoep geldt het principe ‘de veroorzaker ruimt
zelf op’. Dit betekent dat het gedrag van sommige hondenbezitters
moet veranderen door hen hierop aan te spreken.

De belangrijkste infrastructurele ingrepen zijn:
De realisatie van een doorgetrokken A15.
Een ontwikkeld Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) netwerk.
Een verbeterde verkeersontsluiting van Bemmel en Huissen.
Als deze projecten worden opgepakt, ontstaan er meer kansen om
het netwerk verder te versterken. Bemmel en Huissen blijven altijd
de kernen met de stad om de hoek en vormen daarom vooral een
aantrekkelijk woonmilieu voor mensen van buiten de gemeente. Mocht
er naast de huidige aangewezen nieuwbouwlocaties behoefte ontstaan

Doelen:
+ Een integrale aanpak van zwerfvuil in samenwerking met de
gemeente, zodat de overlast afneemt en zo mogelijk verdwijnt.
+ Stimuleren van de bewoners om rommel en hondenpoep op te
ruimen.
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Actiepunten:
1. Ondersteunen en uitbreiden van het project van zwerfafvalbrigades.
2. Maken van een plan waarvoor een budget bij de gemeente kan
worden aangevraagd:
Bepaal waar de overlast het meest hinderlijk is.
Bepaal de snel te realiseren oplossingen en de oplossingen voor
de langere termijn.
Beleg een buurtbijeenkomst en inventariseer de wensen/eisen.
Maak een duidelijk plan.
Bepaal een budget.
Bekijk, aan de hand van het plan, wat de bewoners zelf kunnen doen
en waarvoor de gemeente ingeschakeld moet worden.
Zorg voor borging van het traject.
3. Contact met de basisschool opnemen om te vragen of en hoe zij
met een project ’zwerfafval’ van start willen gaan.
4. Een telefoonnummer bekend maken waar overlast van zwerfvuil
gemeld kan worden.

Het Mariaplein is nu niet het actieve centrum van Haalderen. Het is saai en
niet uitnodigend om er te vertoeven, mede door de verlaten indruk van de
‘oude sparlocatie’. Er staan wel zitbankjes, maar die worden niet gebruikt.
De jeugd gebruikt het plein als speelplaats. Het beeld van ‘Kleibakker’ lijkt
de enige vaste bezoeker. Tenslotte is er het vroegere Dorpshuis ‘De Blauwe
Pan’ dat een eenheid vormt met de kerk. Kortom: de uitstraling en het
dorpse karakter van Haalderen zijn onvoldoende aanwezig.
Haalderen moet uitnodigend zijn om er te gaan wonen en er te (ver)blijven.
De gewenste uitstraling van Haalderen kunnen we duiden met de volgende
woorden: Veilig en geborgen. Groene sfeer. Gezelligheid…
kans op ontmoetingen. Dorps karakter ‘ons kent ons‘.
Schoon en kindvriendelijk. Prettig voor ouderen.Meer dan alleen slapen
en wonen…dus mensen op straat. Uitnodigend om samen met en voor
Haalderen te zijn. Een dorp om trots op te zijn.
Doelen:
+ Het dorp aantrekkelijker maken door de kerk nadrukkelijker aanwezig
te laten zijn.
+ De Van der Mondeweg vriendelijker maken.
+ Een echte dorpskern creëren.
+ Een betere en mooiere verbinding tussen de kerk en het Mariaplein
bewerkstelligen.

Speerpunt 4: Uitstraling dorpskern en dorpse karakter
De kerk is het meest karakteristieke en beeldbepalende gebouw van
Haalderen en zou eigenlijk het middelpunt van ons dorp moeten zijn
aan een dorpsplein met de Van der Mondeweg als dorpsstraat.
Het is echter een drukke doorgaande verkeersweg met veel (vracht)
verkeer. Aan de Van der Mondeweg liggen ook ‘de Kolken’. Dit zijn
littekens van vroegere dijkdoorbraken en ze horen tot de
beeldbepalende elementen van ons mooie dorp.

Actiepunten:
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voorziening
openbare ruimte

1. Op korte termijn wordt de kerk duidelijker een
beeldbepalend gebouw. Dit kan bijvoorbeeld
door haar op bepaalde tijden te belichten.
2. Op lange termijn wordt de Van der Mondeweg
verkeersluwer gemaakt door vrachtverkeer via
een rondweg om te leiden.
Doorgaand personenverkeer wordt ontmoedigd
met drempels en/of snelheidsbeperkingen.
(zie ook het thema Verkeer en veiligheid).
3. Klankbordgroep instellen van inwoners die met
plannen en ideeën komen om de uitstraling en
het dorpse karakter van Haalderen, waaronder
de verbinding tussen de kerk en het Mariaplein,
te verbeteren. Eventueel kan een deskundige
(bijvoorbeeld een landschapsarchitect) gevraagd
worden de mogelijkheden te bekijken.
Mogelijke ideeën zijn: rond de kerk een pleinfunctie
creëren en het Mariaplein aanpassen zodat
kinderen er kunnen spelen. Betrokkenen zijn
hierbij de gemeente, het kerkbestuur en
bewoners.

Thema Natuur en recreatie

Door niet actief met onderhoud bezig te zijn en de groenvoorziening onvoldoende bij te houden ervaren mensen sommige
plekken in Haalderen als onveilig. Met name de brandgangen
achter (huur)huizen en de groenvoorziening tussen de huizen
gelegen aan De Halden en de voetbalvelden zijn hierin
expliciet genoemd. Naast het onveilige karakter stoort het
de inwoners dat dit een onverzorgde uitstraling geeft. Deze
onverzorgde uitstraling wordt ook ervaren wanneer mensen
vanuit Bemmel Haalderen komen inrijden. Het stuk van Helsen
aan de Van der Mondeweg zorgt voor een kille introductie in
Haalderen. Om ervoor te zorgen dat de uitstraling verbetert
zijn er diverse punten te benoemen die,
bij uitvoering ervan, hieraan een positieve bijdrage leveren.
Het opruimen van materialen na herstelwerkzaamheden, het
bankje in de Wadi aan de Halden en het opnieuw bestraten en
inrichten van oude straten zijn hiervan een aantal voorbeelden.
Dit speerpunt heeft ook een duidelijke overlapping met het
thema Natuur en Recreatie.

Speerpunt 5: Onderhoud en groen-

Doel:
Het verbeteren van de groenvoorzieningen met bijbehorend
onderhoud.
Actiepunten:
1. Met de gemeente samen de mogelijkheden bekijken voor
een goed groenbeleid. De gemeente heeft al aangegeven
open te staan voor suggesties voor de aanplant van groen,
het verkopen van groenreststroken en het onderhoud van
groenreststroken door inwoners.
2. Woningbouwvereniging Waardwonen maakt een wijkscan,
waarin problemen worden bekeken en wensen van
bewoners worden geanalyseerd.
3. Onveilige situaties door achterstallig groenonderhoud
doorgeven aan de gemeente en woningbouwvereniging
Waardwonen.
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haalderen

Natuur en recreatie

haalderen

leeft! leeft!

”Genieten in en om het Dorp”
In en om Haalderen vind je groene pareltjes. Denk hierbij aan de
Waal, zijn Uiterwaarden, de Kolken, het Haalderense Bos en het
Hertenpark. Het rustieke karakter van het natuurschoon in en
haalderen
rondom ons dorp geeft ruimte voor natuurbeleving en kleinschalige
recreatie. De Waal en zijn uiterwaarden, die al sinds ons bestaansrecht verbonden zijn met Haalderen moeten toegankelijk zijn voor
alle Haalderenaren en zijn bezoekers! Haalderen in deze omgeving
geeft mogelijkheden en gelegenheid, een plek om te ontspannen en
te genieten.

haalderen

leeft! leeft!
natuur & recreatie

wonen & omgeving

We willen Haalderen recreatief verrijken en verbinden met aanwezige en nieuw te realiseren voorzieningen in en rondom ons dorp.
Deze verbondenheid tussen de natuur en het dorp maakt ons
trots en geeft ons identiteit. Het stimuleren van wandelingen in en
om het dorp bevordert ontmoetingen en verstevigt de onderlinge
betrokkenheid. Een wandeling in een dorp aan de rivier maakt het
leven ontspannen.

Speerpunt 1: Haalderense bos
Het bos, door een zomerdijkje opgesplitst in twee delen, is een
openbaar terrein. Het voorste gedeelte is goed toegankelijk, maar is
rommelig en eentonig. Er ligt zwerfvuil en het ziet er verwaarloosd
uit. De toegang tot het bos, de ondergrond van de paden en het
ontbreken van banken en afvalbakken geven het bos een onaantrekkelijke uitstraling. Het wandelpad van Staatsbosbeheer over
het zomerdijkje vanaf de Ambachtstraat tot de dijk is gedeeltelijk
verdwenen. Het bos is weinig gevarieerd. Het huidige onderhoud
wordt als slecht en onvoldoende ervaren.
Er is overleg nodig met de diverse eigenaren van de bospercelen
voor de mogelijkheden van aanpak. Het perceel van de kerk is
verhuurd aan de gemeente. Het is onduidelijk wie er iets aan onderhoud doet. Er is geen overleg tussen de verschillende eigenaren.
Een herinrichting met wandelpaden en een survivalparcours maakt
het bos toegankelijker en aantrekkelijker voor jong en oud, zeker als
het regelmatig wordt onderhouden.

Speerpunten
Natuur en recreatie:
erpunten Natuur
en recreatie:

1 Haalderense bos
2 Wandelpaden
aalderense
bos: -2 Wandelpaden: -3 Polderrecreatie:
3 Polderrecreatie
4 Groenvoorzieningen
Groenvoorzieningen:
-5 Kolken: - 6 Hertenpark.
5 Kolken
6 Hertenpark
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Doel:
Het bos aantrekkelijk, uitnodigend en toegankelijk maken voor
bewoners en voorbijgangers, met een uitstraling die past bij deze
locatie en die aansluit op de kolken, de dijk en de polder.
Actiepunten:
1. Het herstellen van het groen en de paden, met natuurlijke
verharding en nieuwe onderhoudsarme beplanting.
2. Het wandelpad van Staatsbosbeheer over de zomerdijk herstellen.
3. Het creëren van een aansluiting met de andere wandelpaden,
zie speerpunt 2.
4. Het realiseren van een speelplaats op het bosperceel van de
gemeente bij de Ambachtstraat om te klimmen en te klauteren,
met natuurlijke elementen en materialen zoals boomstammen.
Als voorbeeld dient de houten speeltuin bij de Ward in Bemmel.
5. In overleg met de bewoners een survivalparcours uitzetten met
natuurlijke elementen.
6. Het uitbreiden van het aantal en het verplaatsen van bestaande
bankjes en afvalbakken. Deze moeten uitnodigend en in het zicht
worden geplaatst, zodat ze ook toegankelijk zijn voor dagjesmensen.
7. Onderzoek doen naar de realisatie van een hondenuitlaatplaats
met afvalbakken en hondenpoepzakjes aan de rand van het bos en
tussen de dijk en het open terrein naar de zomerdijk
(eventueel omheind).
8. Het plaatsen van bewegwijzering voor de wandelpaden,
speelplaats en het hondentoilet.
9. Wenselijk is één aanspreekpunt voor onderhoud met één
coördinerende en uitvoerende onderhoudspartij.

Speerpunt 2: Wandelpaden
In het openbare gebied van Haalderen zijn enkele wandelpaden, o.a. in
het Haalderense bos en de polder. Ook zijn er routes aan de rand van
het dorp en het buitengebied, maar deze zijn niet herkenbaar en niet
aan te merken als een openbaar wandelpad. De bewegwijzering en het
onderhoud van deze wandelpaden ontbreken.
Er zijn te weinig wandelpaden.

Betrokkenen zijn de gemeente, Staatsbosbeheer, het kerkbestuur,
Waterschap Rivierenland en Lingewaard Natuurlijk.
De laatste als mogelijke partner.

Het Waterschap Rivierenland staat open voor het beschikbaar stellen van
de onderhoudspaden langs de A-watergangen als wandelpaden.
Een gedeelte ligt echter in het recente ruilverkavelingsgebied.
Bij deze ruilverkaveling is samen met LTO en de aanliggende eigenaren
overeengekomen dat deze paden niet als wandelpaden mogen worden
gebruikt.
Wenselijk zijn meer en goed onderhouden wandelpaden zodat een
rondje Haalderen mogelijk wordt. De van der Mondeweg, die dwars door
het dorp loopt, snijdt onze natuur af van de dorpskern.
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Doelen:
1. Een netwerk creëren van goed begaanbare wandel- en
struinpaden tussen Durp-Diek-Polder, in het buitengebied,
langs de watergangen, richting de Haalderense Zeeg en
de Linge.
2. Realisatie van toegankelijke en openbare rust- en
recreatieve plaatsen voorzien van bewegwijzering en
afvalbakken.

Speerpunt 3: Polderrecreatie

Actiepunten:
1. Een plan ontwikkelen van wandel- en struinpaden.
2. Het herstellen en uitbreiden van paden rond de kolken,
het bos en de dijk aansluitend op het dorp.
3. Nieuwe wandel- en struinpaden in de polder, bij de
kolken, langs watergangen, vanaf de Notenboomstraat
tot aan de Haalderense Zeeg, de Linge en het Baalsepad.
Indien mogelijk aan laten sluiten op park Lingezegen.
4. Struinpaden aanbrengen in de polder, zoals in het
nieuwe bestemmingsplan ‘Bemmelse Waarden’ is
aangegeven.
5. De wandelpaden bij de kolken, het bos, de polder, de
dijk, de Hoek, en het achterland tot het Baalsepad met
elkaar verbinden, waardoor er een rondje Haalderen kan
ontstaan.
6. Het plaatsen van bewegwijzering, rustplekken, en een
natuurlijke verharding waar nodig, organiseren dat de
paden onderhouden blijven.
7. Onderzoeken of oude kerkpaden, waarover de mensen
vroeger naar de kerk liepen, zijn te herstellen.
8. In overleg met het LTO de afspraken heroverwegen,
waarna er opnieuw onderhandeld kan worden om de
plannen te realiseren.

Doelen:
1. Een natuurlijk ingerichte polder creëren met voldoende wandelpaden en recreatieve
mogelijkheden die beter aansluiten op het dorp.
2. De onderlinge samenhang in de polder verbeteren middels het verbinden van bestaande
en nieuw te realiseren wandelpaden, struinroutes en paardenroutes.
3. Het Haalderense bos verbinden met de kolken en de recreatieve voorzieningen uitbreiden
met een losloopgebied voor honden en een survivalparcours.

Betrokkenen zijn alle hiervoor genoemde instanties,
grondeigenaren en de aan deze paden grenzende
grondeigenaren.
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In de polder en langs de Waal is de afgelopen jaren veel veranderd. De aanpassingen
en verbeteringen zijn de flora en fauna merkbaar ten goede gekomen, er is echter geen
onderlinge samenhang. Het gebied is beperkt toegankelijk, op plaatsen slecht begaanbaar
en rustplaatsen, recreatieve voorzieningen en bewegwijzering ontbreken. Het gebied
is gedeeltelijk beschermd vanwege de aanwezigheid van bevers, weidevogels en in de
toekomst van grazers. Er is om genoemde redenen een verbod op loslopende honden.
De polder is voor een gedeelte in beheer bij Staatsbosbeheer en K3delta.

Actiepunten:
1. Overleg met Staatsbosbeheer en K3Delta opstarten om onze wensen en mogelijke
oplossingen in het nieuwe bestemmingsplan ‘Bemmelse Waarden’ op te laten nemen.
Dit is een korte termijn actiepunt.
2. Uitbreiding van struinroutes, wandel- en ruiterpaden met bewegwijzering.
3. Aansluiting op bestaande paden in de omgeving.
4. Rustplaatsen met bankjes van natuurlijke materialen plaatsen.
5. De mogelijkheid van een survivalparcours onderzoeken.
6. Aanbrengen van informatieborden op de drie toegangswegen.
7. Overleg met betrokkenen om de begaanbaarheid van het toegangspad vanaf de
Ambachtstraat naar de polder en het onderhoud daarvan te verbeteren. In de polder zijn
in principe alleen paden met een natuurlijke ondergrond toegestaan.
8. De beperkingen die de huidige flora en fauna met zich meebrengen, verwerken in deze
plannen.
9. Een hondenlosloopgebied met uitlaatplaats onderzoeken in het Haalderense bos, zoals in
speerpunt 1 is aangegeven.
Betrokkenen zijn Staatsbosbeheer, K3Delta, Park Lingezegen, Lingewaard Natuurlijk en de
gemeente.
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Speerpunt 4: Groenvoorzieningen

Speerpunt 5: Kolken

Verspreid over het dorp liggen er groenstroken, grasbermen, grasvelden
en borders. Deze stroken hebben niet altijd de gewenste positieve
uitstraling of er staat uitsluitend gras. In oude woonstraten en in de
kern langs de Van der Mondeweg is nauwelijks sprake van een groene
aanplant. Het onderhoud is onvoldoende. Er ligt zwerfvuil langs sloten
en bermen. Het gemeentelijke beleid voor de groenvoorziening en de
onkruidbestrijding zijn in de praktijk niet toereikend.

De kolken hebben een unieke
uitstraling en zijn de blikvangers van
ons dorp, die dan ook beschermd
dienen te worden. Het groen en de
paden zijn rond de kolken in redelijke
tot goede staat van onderhoud.
Het recreatieve karakter beperkt zich
tot vissen, zwemmen in de zomer
en eventueel schaatsen in de winter.
De kolken missen wel een verbinding
met overige recreatieve gebieden in
en rondom het dorp en hebben dan
ook een meer zelfstandig karakter.
Er is weinig aankleding en het
aantal bankjes en afvalbakken is ook
beperkt.
Stichting Landschapsbeheer
Gelderland heeft het ‘wielenreceptenboek’ uitgebracht. Dit boek is een
belangrijke informatiebron voor de
historie en de staat van de kolken.
De hierin vermelde landschappelijke aanbevelingen voor de kolken
kunnen van meerwaarde zijn voor de
herinrichting van het gebied rond de
kolken.

Doelen:
1. Uitbreiden van het groen in het dorp door de reststroken te beplanten, herinrichten van bestaande reststroken en meer bomen planten,
rekening houdend met bijen en vogels.
2. Verbeteren van de uitstraling van de Van der Mondeweg.
3. Inwoners betrekken bij het kleine reguliere onderhoud.
4. Het onderhoud verbeteren.
Actiepunten:
1. Groenvoorzieningen in kaart brengen en een totaalplan maken voor
beplanting van het dorp en de randen van het dorp met inspraak van
de inwoners en met een budget verstrekt door de gemeente.
Door te kiezen voor duurzame en onderhoudsarme beplanting kan
op langere termijn kostenbesparend worden gewerkt.
2. Bewoners met groen grenzend aan hun woning stimuleren/toestaan
om zelf klein onderhoud te doen.
3. De beplanting van de groenstroken verbeteren en daarbij rekening
houden met bijen, insecten en vogels.
4. Op korte termijn de oude groenloze straten voorzien van groen en
eventueel van bloembakken. Hierbij verbeterpunten uitwisselen
tussen gemeente en bewoners, wat leidt tot meer betrokkenheid en
beter onderhoud.
5. Voor het onderhoud de inzet van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt onderzoeken.
6. De betrokkenheid van de uitvoerende partijen bij het
groenonderhoud vergroten, waarbij de gemeente het toezicht dient
te verbeteren.

7. Met de gemeente overleggen over directe inspraak van bewoners in
toekomstige renovaties waarin bovendien een budget opgenomen
moet worden voor toekomstig onderhoud.
8. Met de provincie overleggen om de wensen van bewoners inzake de
renovatie van de Van der Mondeweg genoemd in de reactienota van
09-11-2016 uit te voeren, aangevuld met de wensen voor het
aanplanten van hagen en meer groen. De renovatie in 2019 is
zaak no. N839-2014014490 van de provincie.
9. Met de provincie overleggen over de nota Integrale afweging N839,
d.d. 15-03-2017, die gaat over het totale bomenbestand langs
de Van der Mondeweg. Er bestaat in de gemeente Lingewaard een
verplichting om voor elke boom die verwijderd wordt een nieuwe aan
te planten.
10. Particulieren in het buitengebied inspireren deel te nemen aan de actie
van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland ‘Lingewaard in het
groen’, met meer streekgebonden beplanting als uitgangspunt.
En Haalderen aanmelden voor 2018-2019.

Doelen:
1. Een plan maken voor de herinrichting van het gebied, uitbreiding van
de voorzieningen rond de kolken en
meer verbinding met de aangrenzende gebieden zoals het bos realiseren.
2. Structureel onderhoud van de
kolken en zijn omgeving.

Betrokkenen zijn de werkgroep, de gemeente, de provincie en de
bewoners.
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Speerpunt 6: Hertenpark
Het hertenpark voldoet aan een behoefte die breed wordt
gedragen in het dorp en behouden dient te blijven voor
Haalderen. Vrijwilligers onderhouden en verzorgen het hertenpark
goed. De inrichting van het parkje en de omgeving is echter niet
bijzonder. Het is grotendeels eigendom van het kerkbestuur,
een klein deel is eigendom van de gemeente.Het hertenpark zou
een grotere rol kunnen spelen door het uit te breiden met een
kinderboerderij. Ouderen en kinderen kunnen zo beter in contact
komen met de dieren.

Thema Sociaal leven en verenigingen

Doel:
Het hertenpark meer uitstraling geven en uitbreiden met een
kinderboerderij, klimmaterialen en streekgebonden
hoogstambomen.

Actiepunten:
1. Een totaalplan uitwerken waarbij de betrokken partijen meedenken
over de inrichting en het onderhoud rondom de kolken. Hierin worden
opgenomen: bankjes, rustplaatsen met afvalbakken, recreatieve
voorzieningen (zoals bijvoorbeeld een trekpontje), een lint van
knotwilgen, groen en een natuurlijk kunstwerk.
2. Het zwemstrandje verbeteren met een goed zandstrand, een familie
tafel-bank en afvalbakken.
3. Regelmatige controle op de veiligheid van het zwemwater.
4. De kolken opnemen in het rondje Haalderen met het bos, de polder en
de dorpskern.
5. Kleine kolk plaatselijk uitdiepen en bereikbaar maken vanaf het
parkeerplein voor jeugd en mindervaliden.
6. Een vis- en uitkijksteiger aanleggen bij de Kleine Kolk voor de jeugd en
mindervaliden.
7. Het herinrichten van de parkeerplaats bij Moos, welke met een
natuurlijke overgang aansluit op de kolk en de steiger.
8. De open doorkijk over de kolken vanaf de Van der Mondeweg
verbeteren. Te dichte beplanting onderbreken en onderbegroeiing
verwijderen. Knotwilgen dienen regelmatig opgesnoeid te worden.

Actiepunten:
1. Onderzoeken of het hertenpark uitgebreid kan worden met een
kinderboerderij en of daarvoor ook voldoende draagvlak is om
dit met vrijwilligers in stand te houden.
2. Aanleg van een pad met wandelsluizen door het hertenkamp.
3 Natuurlijke speel- en klimmaterialen voor de dieren aanbrengen.
4 Streekgebonden hoogstambomen (appels en peren) aanplanten
op het deel dat eigendom is van de gemeente.
Betrokkenen zijn het kerkbestuur, de vrijwilligers van het
hertenkamp, omwonenden en de gemeente.Lingewaard Natuurlijk
betrekken bij de inrichting van het gedeelte met de streekgebonden bomen.

Betrokkenen zijn de particuliere grondeigenaren, de visvereniging, de
gemeente, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en overige instanties
die belangen hebben bij de kolken.
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haalderen

haalderen

leeft! leeft!
Sociaal leven en verenigingen
Het voortbestaan en verbeteren van het verenigingsleven
en het sociale welzijn draagt bij aan de leefbaarheid en het
woongenot in Haalderen.

Speerpunt 1: Afstemming activiteiten van
verenigingen

haalderen

haalderen

leeft! leeft!

sociaal leven & verenigingen (2x)
Ondanks dat Haalderen een kleine gemeenschap is, zijn er veel vereniDoelen:
gingen en activiteiten. Helaas ontbreekt het hierbij vaak aan onderlinge
1. Op lange termijn samenwerking van verenigingen voor het behoud
samenwerking. Om onduidelijke redenen constateren organisaties
van hun bestaansrecht.
de laatste jaren dalende bezoekersaantallen bij hun activiteiten. Een
2. Gebruik maken van elkaars voorzieningen en afstemming van
mogelijke oorzaak is wellicht het samenvallen van activiteiten zoals
afzonderlijke activiteiten.
bijvoorbeeld het Kinderdorp en het HAVO weekend. Daarnaast heeft
Haalderen een aantal sportcomplexen zoals die van HAVO en TC
Actiepunten:
Haalderen. Deze complexen staan vaak ongebruikt, terwijl andere
1. Het instellen van een overkoepelende commissie van verenigingen in
organisaties op zoek zijn naar ruimte. Het zou mooi zijn als deze
Haalderen.
organisaties elkaar kunnen vinden in gedeeld gebruik. Belangrijk is wel
2. Onderzoek doen naar samenwerkingsvormen van verenigingen.
dat andere ondernemingen in Haalderen zoals dorpshuis de Tichel niet
3. Afstemmen en in kaart brengen van de behoefte aan
worden benadeeld. Voor een betere afstemming tussen organisaties
accommodaties, activiteiten en voorzieningen van verenigingen.
en verenigingen is een gezamenlijke activiteitenkalender een handig
Dit kan gerealiseerd worden door twee keer per jaar de agenda’s
hulpmiddel. Voor een volledig beeld is medewerking van alle vereninaast elkaar te leggen.
gingen noodzakelijk. Tijdens de klankbordbijeenkomst benadrukten de
4. Een overzicht maken van de huidige verenigingsactiviteiten met een
aanwezige verenigingen nogmaals het belang van een Haalderense
activiteitenkalender om dubbel geplande activiteiten in een seizoen
activiteitenkalender met bijbehorende verspreiding onder de inwoners
te voorkomen.
van Haalderen. Wellicht stijgen hierdoor de bezoekersaantallen c.q. de
5. Een overzicht maken van de huidige invulling van accommodaties,
deelname aan activiteiten. HAVO, KIVAC, Parochie de Levensbron en
zodat over 5 jaar elkaars voorzieningen kunnen worden gebruikt.
Dorpshuis de Tichel denken graag mee bij de afstemming van activiteiten. Daarnaast moeten verenigingen gestimuleerd worden om samen te
werken. Voorbeelden hiervan zijn: deelnemen aan elkaars activiteiten,
gebruik maken van elkaars media zoals Facebook en de eigen website,
gebruik maken van elkaars accommodatie, organiseren van overkoepelende activiteiten, overleg over activiteiten,
één sportvereniging met alle sporten en activiteiten van HAVO
toegankelijker maken voor kinderen.
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Actiepunten:
1. Inzicht krijgen in de vrijwilligersbehoefte van de sportverenigingen
binnen 1 tot 2 jaar.
2. Inzicht krijgen in de vrijwilligersbehoefte van de overige
verenigingen zoals bijvoorbeeld Participatiepunt Haalderen en
Dorpscentrum de Tichel binnen 1 tot 3 jaar.
3. Elkaar helpen bij activiteiten, zoals HAVO die meeloopt bij de
carnavalsoptocht en carnavalsvereniging de Kleibakkers die
deelneemt aan de zeskamp op Koningsdag.
4. Een duidelijke en uitgebreidere communicatie naar de Haalderense
bevolking dat er behoefte is aan vrijwilligers en wat deze taak voor
hen inhoudt.
5. Het organiseren van bijeenkomsten waarbij verenigingen van elkaar
kunnen leren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van
overheidsinstanties en sportbonden voor tips en trucs.
6. Nauwe samenwerking van de verenigingen met de gemeente
Lingewaard en de Stichting Welzijn Lingewaard (SWL).
7. Mensen persoonlijk benaderen om vrijwilliger te worden.
8. Veeleisende functies, bijvoorbeeld een bestuursfunctie, opdelen in
kleinere functies die minder tijd kosten. Mensen zijn dan meer
bereid om mee te werken aan een project.
9. Gebruik maken van de bestaande vacaturebank van SWL.
10. Samenwerken met de gemeente Lingewaard om nieuwe
accommodaties, voorzieningen en evenementen te realiseren
en ze te beheren.

Speerpunt 2: Vrijwilligers voor verenigingen
Een steeds groter wordend probleem waar ook landelijk veel
aandacht voor is, is het binden van vrijwilligers aan verenigingen.
Oorzaken hiervan zijn:
Leden die zich meer als consument gedragen dan als lid: ze
betalen contributie en verwachten dan dat alles voor hem/haar
wordt geregeld.
De tijd voor vrijwilligerswerk wordt steeds beperkter.
De dagbesteding van mensen is anders dan jaren geleden.
Er is meer te doen en mensen committeren zich niet meer aan een
of twee hobby’s. Daarnaast bestaan gezinnen (vaak) uit
tweeverdieners met een actief leven.
Haalderen heeft nu onvoldoende vrijwilligers. Het opleggen en
verplichten van leden of ouders om vrijwilligerswerk te doen, lost
dit manco niet op. Wel zijn er genoeg andere opties om hiermee
aan de slag te gaan. Neem als voorbeeld:verenigingen die elkaar
helpen bij activiteiten, zoals HAVO die meeloopt bij de carnavalsoptocht en de carnavalsvereniging de Kleibakkers die meedoen aan
de zeskamp op Koningsdag.
Doel:
Het aantal vrijwilligers vergroten die op korte en lange termijn
zorgen voor de continuering en het bestaansrecht van
verenigingen.
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Speerpunt 3: Aanleggen van sportvoorzieningen

Doelen:
1. Het verbeteren van de huidige sociale activiteiten met bijbehorende
voorzieningen.
2. Handhaven en creëren van nieuwe voorzieningen.

Haalderen is blij met de eigen gemeentelijke accommodaties voor zijn
sportverenigingen. Voor de buitensport zijn er voetbalvelden en tennisvelden, voor de binnensport is Haalderen aangewezen op de gymzaal
de Springplank. Echte binnensport is er eigenlijk niet meer.
De volleybalvereniging is jaren geleden samengegaan met een
vereniging in Gendt en de meeste binnensporters sporten bij verenigingen elders in Lingewaard. Een huidig probleem van HAVO is de
overlast door de jeugd die een plek zoekt om te voetballen en daarbij
regelmatig vernielingen aanricht. Het voetbalterrein is niet volledig
afgesloten en daarmee makkelijk te bereiken. Stichting KIVAC slaat
zijn materialen op in de gestalde containers aan het speeltuinterrein
(in de Notenboomstaat), welke worden gedoogd door de gemeente
Echter zou Stichting KIVAC graag een vaste opslag willen hebben. De
gymzaal de Springplank is in beheer bij het schoolbestuur Stichting de
Linge. Het schoolbestuur is samen met de gemeente verantwoordelijk
voor het onderhoud. De gymzaal is dringend toe aan een renovatie in
verband met verregaande verpaupering en de onhygiënische situatie.
Leerlingen moeten zich omkleden in de klas omdat de kleedkamers
van de gymzaal te vies zijn. Door de slechte hygiëne is het al jaren
niet meer toegestaan om te douchen in de Gymzaal in verband met
een mogelijke Legionella besmetting. Momenteel heeft de gemeente
Lingewaard alleen kunstgrasvelden toegekend aan verenigingen die
problemen hadden met de veldbezetting door hoge ledenaantallen.
Er liggen een aantal van dit soort velden. De gemeente heeft met deze
sportverenigingen niet de afspraak gemaakt, dat zij de verplichting
hebben om hun kunstgrasveld te delen met c.q. beschikbaar te stellen
aan sportverenigingen zonder kunstgrasveld. De bestaande verouderde
verlichting van de sportvelden brengt hogere kosten met zich mee dan
nodig is. Leden van verenigingen gaan vaker naar verenigingen buiten
Haalderen.
Extra zorg is nodig om de kwaliteit van de accommodaties op niveau te
houden, zodat ze bruikbaar en betaalbaar blijven voor de sporters. Eén
accommodatie in plaats van meerdere maakt een gezamenlijke kantine
en kleedruimte mogelijk. Hiervoor is slechts één kunstgrasveld nodig en
dienen de pas aangelegde tennisvelden te worden verplaatst. Door dit
kunstgrasveld kunnen teams in de winterperiode langer buiten blijven
voetballen en het maakt het C-Veld overbodig.

Actiepunten:
1. Inzicht verkrijgen in de behoefte van nieuwe evenementen bij de
inwoners van Haalderen binnen 1 jaar.
2. Onderzoek instellen naar de kwaliteit en beleving van huidige
niet-commerciële evenementen zoals bijvoorbeeld Koningsdag,
Sinterklaas, Haalders Spektakel binnen 1 tot 2 jaar.
3. Inventarisatie van de knelpunten, wensen en ideeën van de overige
verenigingen in Haalderen zoals die op de lijst van verenigingen
worden genoemd.
4. Het organiseren van nieuwe evenementen zoals een rommelmarkt
en activiteiten voor de jeugd. Evenementen zullen vernieuwend en
onderscheidend moeten zijn ten opzichte van de andere
evenementen in de regio om ze rendabel te laten zijn.
5. Verbeteren van de evenemententerreinen Notenboomstraat en
Mariaplein en de daar benodigde voorzieningen (stroom/water).

Doel:
Zorgen dat de sportvoorzieningen voldoen aan de gestelde eisen
die gelden voor eigentijdse voorzieningen.
Actiepunten:
1. Een kunstgrasveld realiseren voor HAVO waar nu het
trainingsveld ligt.
2. Onderzoek doen naar samenvoeging van de
accommodaties van TC Haalderen en HAVO.
3. Vernieuwen van de gymzaal de Springplank en
opknappen van de kleedkamers zodat de douches weer
bruikbaar zijn.
4. Een locatie voor de jeugd realiseren waar zij op een
fatsoenlijke manier kunnen sporten.
5. De bestaande lichtinstallatie vervangen door
ledverlichting.
6. Realiseren van een vaste opslag voor het kinderdorp bij
het evenemententerrein in de Notenboomstraat.
7. Overleg met de gemeente Lingewaard over de realisatie
van nieuwe accommodaties, voorzieningen en
evenementen en het beheer van de huidige
accommodaties, voorzieningen en evenementen.
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Speerpunt 4: Verbeteren huidige evenementen en

Speerpunt 4 Verbeteren huidige evenementen en
voorzieningen
In Haalderen vonden in het verleden alle evenementen plaats rondom
cafetaria Moos, de Blauwe Pan en de Tichel. Deze locatie met een
evenementenstroom- en watervoorziening wordt echter niet meer
voor evenementen gebruikt. De kermis is verplaatst naar het terrein
aan de Notenboomstraat waar ook de Haalderense Meifeesten, het
Haalders Spektakel en het Kinderdorp plaatsvinden. Op deze locatie is
echter geen evenementenstroom- en watervoorziening aanwezig.
Via de opslagcontainers van Stichting KIVAC is er water en stroom,
maar deze voorziening heeft niet voldoende capaciteit. Daarnaast
is er op het Mariaplein behoefte aan een dergelijke voorziening om
activiteiten zoals de carnavalsoptocht en de sinterklaasintocht goed
te kunnen begeleiden. Tenslotte is er onder andere door het grote
evenementenaanbod in de regio een teruglopend bezoekersaantal te
zien bij evenementen in Haalderen. De meeste evenementen berusten
nog op traditie, maar lijken niet meer rendabel of vernieuwend te zijn.
Bewoners van Haalderen zien graag een verbetering van de huidige
evenementen en de voorzieningen hiervoor.
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Speerpunt 5: Lunchroom/Blauwe Pan
De inwoners van Haalderen vinden een lunchroom in Haalderen wenselijk. Ideeën om een restaurant te vestigen op de oude Sparlocatie zijn niet haalbaar vanwege
de beoogde appartementenbouw in de toekomst. Volgens de eigenaar van Hents Café is zijn locatie evenmin een haalbare optie. Toekomstig onderzoek naar
andere realisatiemogelijkheden van een lunchroom in Haalderen blijft actueel. De nieuwe exploitant van Cafetaria Moos wil activiteiten starten met betrekking tot
een lunchroom.

Thema Voorzieningen voor
jong en oud

De Blauwe Pan was vroeger een feestzaal en was onder andere geopend met de kermis. De bewoners van Haalderen zien de Blauwe Pan graag heropend.
Navraag bij de eigenaar leert dat dit geen haalbare optie is omdat de baten niet opwegen tegen de kosten.
In 2025 is er een bruisend centrum waar de bewoners terecht kunnen voor verschillende activiteiten en/of (medische) ondersteuning.
Een centrum met onder andere een dorpshuis, een school, een postloket met mogelijkheid tot geldopname en een toegankelijk buitengebied. Jong en oud
komen hier samen, maar hebben ook hun eigen specifieke activiteiten, projecten en ruimte! Kinderen kunnen onbezorgd genieten en plezier maken in de
opgeknapte en uitgebreide speeltuinen die keurig worden onderhouden. Een speeltuinvereniging voert het beheer met betrokken en enthousiaste vrijwilligers, die
onder andere veiligheid hoog in het vaandel hebben. Kortom: Haalderen Leeft! En bewoners voelen zich hier vrij en thuis!

40

41

Voorzieningen voor jong en oud

voorzieningen voor jong & oud (2x)

Speerpunt 1: Pinautomaat

haalderen

haalderen

In 2013 is de pinautomaat op het plein bij Cafetaria Moos
weggehaald. Nu is het mogelijk om contant geld bij te pinnen bij
supermarkt Aldi en bij de Regiobank (mits je daar een rekening
hebt lopen).

leeft! leeft!

Doel:
De mogelijkheid creëren om in Haalderen contant geld op te nemen.

haalderen

Actiepunten:
1. Mogelijkheden bespreken met cafetaria Moos en de Regiobank om
bedragen tot €100 te kunnen pinnen (korte termijn).
2. Informeren bij supermarkt Aldi en de Regiobank naar de mogelijkheden
en kosten van een pinautomaatvoorziening (lange termijn).

Speerpunt 2: AED’s

haalderen
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat
het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het
geven van een elektrische schok. Bij een hartstilstand is direct starten met
reanimeren en het inzetten van een AED van levensbelang. Hiervoor is in
Nederland een effectief systeem van burgerhulpverlening, waarbij vrijwilligers oproepbaar zijn bij een hartstilstand in de buurt. Bij een hartstilstand
stuurt de 112-centrale een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de
wonen & omgeving
buurt. Zij krijgen het verzoek direct naar het slachtoffer te gaan of eerst een
AED te halen.

leeft! leeft!

natuur & recreatie

Er zijn voldoende AED’s in Haalderen, maar het ontbreekt de bewoners aan
locatiebekendheid. Volgens stichting Kloppend Hart voldoen we maar net
aan het benodigde aantal hulpverleners per inwoner.
Doelen:
1. Alle bewoners informeren wat de locaties zijn van de AED’s en hulpverleners.
2. Het aanbieden van een cursus reanimeren vanuit stichting Kloppend Hart.
Actiepunten:
1 Inventarisatie locaties AED’s en hulpverleners samen met stichting 		
Kloppend Hart.
2. Onderzoek doen naar wijze van informatieverstrekking aan de bewoners
betreffende de AED-locaties, bijvoorbeeld via een informatiebord, een
flyer, een bericht in de krant, social media of een infoavond.
3. Het aanbieden van een reanimatiecursus.
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Speerpunt 3: Voorzieningen voor ouderen

kleinschalige (dag)opvang ouderen, buddyproject, samenwerking
jongen oud, zorgcoöperatie en/of postvoorziening (halen en brengen
van pakketten).

Op dit moment is er weinig bekend over de kloof tussen jong en oud.
Bovendien is nauwelijks bekend welke zorgvoorzieningen er nodig zijn
waardoor ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren.
Stichting Bejaard Maar Jong Haalderen organiseert verschillende
activiteiten en koffieochtenden voor senioren in het Dorpshuis de
Tichel. Dit zijn vooral sociaal gerichte activiteiten zoals koersbal,
biljarten, linedance, seniorengymnastiek, soos en kaarten. Daarnaast
bestaat ParticipatiePunt Haalderen. Dit informatie- en ontmoetingspunt
is er voor iedereen die wil weten wat er te doen is in de omgeving of
informatie/advies wil hebben bij een vraag of probleem. De medewerkers van het ParticipatiePunt zijn vrijwilligers die een luisterend oor
bieden en vragen stellen om goed duidelijk te krijgen wat de vraag of
het probleem is.

Actiepunten:
1. Inventarisatie zorgbehoeften.
2. Realisatie van een aantal basiszorgvoorzieningen in het dorp.
3. Initiatieven ontwikkelen die leiden tot bekendheid van het (mantel)
zorgaanbod.
4. Het opzetten van een vrijwilligerspool voor een boodschappen-,
vervoers- en/of postpakket-service in samenwerking met
ParticipatiePunt Haalderen.
5. Inschakelen zorg- en welzijnsorganisaties uit de omgeving.
6. Inventariseren welke sociale voorzieningen er zijn en waaraan
behoefte is.

Doelen:
1. Voorzieningen in kaart brengen voor ouderen en voor projecten
waarbij jong en oud ‘elkaar ontmoeten’.
2. Uitbreiden van voorzieningen met bijvoorbeeld boodschappenservice,

Samenwerking met de Tichel, ParticipatiePunt Haalderen, Buurtzorg,
Verpleeghuis de Lingehof (Zinzia Zorggroep) en Stichting Bejaard
Maar Jong.
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Speerpunt 4: Voorzieningen voor
jongeren 0 t/m 12 jaar

Speerpunt 5: Voorzieningen voor jongeren
12 t/m 18 jaar

De speelvoorzieningen worden slecht of niet
onderhouden. Ook zijn de bestaande faciliteiten op
meerdere plaatsen in Haalderen niet toereikend of ze
voldoen niet aan de wensen van de bewoners.
Omdat het niet bekend is wie hiervoor verantwoordelijk of
het aanspreekpunt is, blijft dit probleem bestaan.
Het onderhoud, de aankleding en de inrichting van de
huidige speelgelegenheden en -tuinen zijn ronduit slecht.
Een speeltuinvereniging die de verantwoordelijkheid
hiervoor op zich neemt, kan zorgen voor uitbreiding en
beter onderhoud.

Er zijn onvoldoende faciliteiten en ontmoetingspunten voor de jeugd van
12 t/m 18 jaar.
De huidige JOP veroorzaakt veel overlast qua geluid, rommel en afval en
wordt nu veelal gebruikt door jongeren van buiten Haalderen.
De locatie naast de speeltuin is misschien niet de juiste plek. Wenselijk
zijn meer jeugdactiviteiten, andere alternatieven voor de JOP en meer
voorzieningen voor jongeren. Een optie is verplaatsing van de JOP.

Doelen:
1. Oprichting van een coördinatiegroep speeltuinen.
2. Regelmatig onderhoud plegen aan speelvoorzieningen
vanaf 2020.
3. Duidelijkheid scheppen over de verantwoordelijkheid 		
voor het onderhoud.
4. Voldoende speeltoestellen en -mogelijkheden creëren
voor deze doelgroep in Haalderen.
Actiepunten:
1. Oprichten van een coördinatiegroep speeltuinen.
2 Gesprekken voeren met de gemeente over
speeltuinonderhoud.
3. Buurtonderzoek doen naar specifieke wensen/behoeften.
Bijvoorbeeld plaatsing van speelhuisjes voor de
kleinsten en verwijderen van de crossbaan.
4. Mogelijkheden onderzoeken van kostendekking via
sponsoring.
5. Werving van vrijwilligers.

Doelen:
1. Beperking van de overlast door de JOP.
2. Een goede passende locatie vinden waar de jeugd kan samenkomen.
3 Toezicht houden op onderhoud en veiligheid bij het gebruik van de
JOP.
4. Voldoende faciliteiten bieden voor jongeren van 12 t/m 18 jaar.

Actiepunten:
1. Gesprekken voeren met de gemeente en organisaties zoals SWL over
bestemmingsplan JOP.
2. Plaatsen van een bord met regels bij de JOP.
3. Regelmatige controle van de JOP door bijvoorbeeld de wijkagent in
de avonduren.
4. Draaien JOP richting de straatkant in verband met de zichtbaarheid.
5. Kijken naar alternatieven voor ontmoetingsplaatsen met
jeugdfaciliteiten.
6. In kaart brengen van de wensen en behoeften van de jeugd en wat
zij willen in Haalderen.
7. Mogelijkheden van een jeugdcommissie onderzoeken.
8. In kaart brengen van kosten en vergoedingen (fondsen/sponsoring/
subsidies).
9. Opties bespreken omtrent aanpassingen kinderdorp met Stichting
KIVAC.
Samenwerking met de gemeente, SWL, de Tichel en Stichting KIVAC.
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Tijd voor actie!

Bijlagen
Colofon
Dit advies is opgesteld door de werkgroep Haalderen Leeft!

Nu het dorpsplan is geschreven en de contacten
zijn gelegd, is het tijd voor actie. Dit dorpsplan
is het startpunt voor de vorming van het
toekomstige Haalderen. Om deze plannen te
realiseren hebben we uw hulp nodig. Voelt u zich
betrokken bij een van de thema’s en houdt u van
aanpakken? Kom ons dan versterken binnen een
van de uitwerkgroepen om samen te werken aan
de vormgeving en realisatie van het dorpsplan.

Samenstelling themagroepen

Uitwerkgroepen
Taken werkgroepleden:
Contacten leggen met organisaties en partijen.
Prioriteiten stellen aan actiepunten binnen het
thema. Het uitwerken van de aangedragen
ideeën. Verwezenlijken van de visie.
Samenwerken met bewoners, ondernemers en
overheden.
Niet alle beschreven speerpunten zijn direct
uitvoerbaar. Allereerst worden de onderwerpen
met prioriteit verder uitgewerkt. Er wordt bekeken
wat de mogelijkheden zijn en welke partijen of
organisaties bij de planrealisatie moeten worden
betrokken. Een goede onderlinge samenwerking
is nodig om tot een breed draagvlak te komen
en daarmee tot een snellere uitvoering van de
plannen. Daarna komen de overige ideeën aan
bod.

achterste rij van links naar rechts: Marcel Janssen, Roland van Ierland, Hai Verstappen,
Timo Leissner en Anja Slendebroek. Voorste rij van links naar rechts: Claudia Willemsen, Sandy van Ingen,
Ester Schouten, Sabrina Uiterwaal en Mirjam Otemann. Niet op de foto: Peter de Leeuw, Cas de Leeuw,
Peter Maassen, Vanessa Jacobs en Jet van de Laar

Verkeer
Rolan van Ierland (voorzitter), Caspar Joosten, Dick Hillen
Wonen en woonomgeving
Peter de Leeuw, Claudia Willemsen-Reijmers (voorzitters) Henk Joosten, Stef Wierink
Natuur en recreatie
Peter Maassen (voorzitter), Nathalie van Baal, Rene Gertsen, Marjo Hendriks
Sociaal leven en verenigingen
Marcel Janssen, Timo Leissner (voorzitters) Robbert Weideveld, Ben van Moerkerk, Xavier Meulenbeek
Voorzieningen voor jong en oud
Sabrina Uiterwaal, Mirjam Otemann (voorzitsters) Sandy van Ingen, Esther Schouten,, Jet van de Laar
Begeleiding en ondersteuning
Anja Slendebroek en Vanessa Jacobs (vrijwilligers/procesbegeleiders van DKK Gelderland) en Gerrit Kurvers
(gebiedscoördinator) van de gemeente Lingewaard.
Teksten
Werkgroepleden. Met dank aan Gerard Alofs, schrijver van het hoofdstuk ‘Haalderen vroeger’.
Eindredactie
Hai Verstappen
Tekstredactie
Saskia Maters, Tekstwerk van Sas
Foto’s
Monique Leunen, Leunen Management Advies. Foto’s Haalderen Vroeger , Bron: Historisch Kring Bemmel.
Drukwerk
GVO drukkers & vormgevers B.V.
Contact
Facebook haalderenleeft!
Email haalderenleeft@gmail.com

Bent u ook enthousiast en sluit u zich graag aan
bij een van de uitwerkgroepen of wilt u meer
informatie? Stuur dan een email naar
haalderenleeft@gmail.com.
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Planning
Item

Planning
0-2 jaar

2-5 jaar

Thema Verkeer en veiligheid
Vergroten verkeersveiligheidsbeleving van der
Mondeweg
Verbetering van de ontstane verkeersonveilige
situatie rond de Aldi
Structurele verbetering van comfort- en veiligheidsbeleving van de verplaatsingen
in het dorp
Verkeersluw maken van de dijk
Een sterke betrokkenheid vanuit de Haalderense
gemeenschap bij het nieuw op te stellen
Gemeentelijk Mobiliteitsplan Lingewaard
Thema Woonomgeving

5-10 jaar

Item

0-2 jaar

2-5 jaar

Thema Sociaal leven en verenigingen
Afstemming activiteiten van verenigingen
Vrijwilligers voor verenigingen
Aanleggen van sportvoorzieningen
Verbeteren huidige evenementen en
voorzieningen
Lunchroom/Blauwe Pan
Thema Voorzieningen voor jong en oud
Pinautomaat
AED’s
Voorzieningen voor ouderen
Voorzieningen voor jongeren 0 t/m 12 jaar
Voorzieningen voor jongeren 12 t/m 18 jaar

Mariaplein
Bouw woningen
Zwerfvuil en hondenpoep (inclusief glas)
uitstraling dorpskern en dorpse karakter
Onderhoud en groenvoorziening openbare
ruimte
Thema Natuur en recreatie
Haalderense bos
wandelpaden
Groenvoorzieningen
Kolken
Polderrecreatie
Hertenkamp
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5-10 jaar

Deelnemers aan de Klankbordbijeenkomst
Naam - organisatie - functie

Wil van de Hurk
Gerrit Kurvers

score
185

percentage
22,5%

Cluster 1: de algemene verkeersveigheid verhogen op de van der Mondeweg
Cluster 2:de verkeersveigheid verhogen voor de kinderen op de routes
naar school en bij school
Cluster 3: het handhaven en/of aanpassen van bebording, strepen,
etc op de weg en dergelijke
Cluster 4:een ontsluitingsweg rond Haalderen om de kern te ontzien
Cluster 5:betrokken worden bij de realisatie van de a15 ivm geluidsoverlast,
fijnstof en dergelijke
Cluster 6:verlagen/aanpassen van drempels/druppels
Cluster 7:verlagen van de stoep zodat fietsers direct de weg op kunnen fietsen
Cluster 8:verbeteren van de verkeersituatie bij de aldi
Losse Briefjes 1’
Losse briefjes 2

50

6,1%

15

1,8%

11
45

1,3%
5,5%

9
2
8
35
7
3

1,1%
2%
1,0%
4,3%
0,9%
0,4%

woonomgeving (wonen en omgeving) (Peter L en Caludia)

223

27,1%

verkeer en veiligheid (Rolan)

Verkeer en veiligheid
Carla Nijendijk
provincie Gelderland, projectleider vd Mondeweg
R. Bloemberg
OBC Directeur HAVO-VWO OBC Bemmel
Gerard Bakker
Participatie punt
Henk Mulder
verkeerskundig consulent Veilig Verkeer Nederland
Martin Rijnen
Ruimtelijk beleid gemeente Lingewaard
Ruud spijkers
verkeer gemeente Lingewaard
Woonomgeving
mw. Muller
Piet Demon
Ben Zweerink
Rogier Schmitz

Inventarisatie startbijeenkomst

Sociaal leven en verenigingen
Ben v. Moerkerk
HAVO, bestuurslid
Robbert Weideveld
KIVAC, bestuurslid
Wil v.d. Hurk
Stichting Welzijn Lingewaard
Janine Kallen
Parochie de Levensbron
Riet van den Brink
Gemengd zangvereniging Cantilene
Xavier Meulenbeek
lid werkgroep
Heleen Razing
R.K. parochie de Levensbron-Pastoraatsgroep
Robin het Hart
Exploitant cafetaria Moos
Corina Rikken
bestuurslid de Tichel
Ans Bakker
voorzitter/bestuurslid de Tichel
Theo van Merwijk
bestuurslid de Tichel
Ilse Kok
Gemeente Lingewaard
Maarten Marsen
SWL coach

Waardwonen, woonconsulent
R.K. parochie de Levensbron
Volkshuisvestiging Gemeente Lingewaard
Speelvoorzieningen/groen/landschap,
gemeente Lingewaard
Stichting Welzijn Lingewaard
gebiedscoördinator gemeente Lingewaard

Voorzieningen jong en oud
Laurien Buurman-Kamps Jeugd en jongeren gemeente Lingewaard.
Rogier Schmitz
speelvoorzieningen/ groen/ landschap
Corina Rikken
Bestuur Dorpshuis Tichel
Dorien Rikken-Jansen Participatiepunt Haalderen
Maarten Marsen
SWL straatcoach
Nico Gerritsen
Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard
en Overbetuwe
Dhr. Bouwmeister
Stichting Kloppend Hart voor Lingewaard
en Overbetuwe
Mirjam Lentjes
Buurtzorg Bemmel-Haalderen
Monique de Haas
Buurtzorg Bemmel-Haalderen

Natuur en recreatie
Frank Jongbloed
Waterschap Rivierenland-watergangen en kolken
Tonnie Berns
Lingewaard Natuurlijk-Landschapsbeheer -natuur
en groen.
Titus Haverkamp
K3Delta, Inrichtingsplan Bemmelsewaard-Polder
Joop Wismans
Hertenpark en Haalderense bos, namens het
kerkbestuur De Levensbron.
Carla Nijendijk
Provincie Gelderland projectmanagervan der Mondeweg- N839
Evelien Luggenhorst Gemeente Lingewaard, Ruimtelijk
ontwikkeling/Herstructurering

50

Cluster 1: Mariaplein/leegstand “Spar”: Leegstaande pand aan het
Mariaplein (oud Spar) in Haalderen veranderen, dat wil
zeggen opknappen of slopen en herbouwen. Daarnaast het
Mariaplein leefbaar maken, opknappen en een
ontmoetingsplek maken voor jong en oud met activiteiten
zoals jeu de boules.
Cluster 2: bouw woningen senioren, starters en alleenstaanden:
voldoende (huur)woningen bouwen en beschikbaar stellen
voor jong en oud die betaalbaar zijn. Daarnaast voorstel om
grond aan de vd Mondeweg van tuincentrum Helsen aan te
kopen voor nieuwbouw.
Cluster 3 Het verzorgen van het gebied rondom de glasbak.
Rondzwervend glas moet opgeruimd worden.
Cluster 4:Zwerfvuil en hondenpoep: Zwerfvuil, onder andere in de Wadi,
tegengaan en Haalderen schoonhouden. Ook het gebied rondom de glasbak
verzorgen en rondzwevend glas opruimen. Veel overlast van hondenpoep
op trottoirs, wandelpaden, grasvelden waar kinderen spelen en bij tuinen van
inwoners. Probleem oplossen door onder andere meer uitlaatstroken te maken.
Cluster 5: uitstraling dorpskern en dorpse karakter van Haalderen verbeteren
Cluster 6: onderhoud en groenvoorziening openbare ruimte
Cluster 7: Overig

Natuur en recreatie (Peter M)
Cluster 1,Haalderense bos;
Het herinrichten,beter onderhoud en sportvoorzieningen in het Haalderense bos
Cluster 2 ,Wandelpaden-recreatie; Wandelpaden in en tussen ,durp, diek en polder
Cluster 3 ,Polder-recreatie; Polder met natuur, recreatie en honden losloop gebied
Cluster 4, Groenvoorziening; Meer groenvoorzieningen ,bomen en goed onderhoud
Cluster 5, Kolk; Kolken en omgeving ontwikkelen en met recreatieve voorzieningen
Cluster 6, Hertenpark; Het hertenpark toegankelijker en het gebruik vergroten.
zwembad
Cluster 7: Overige.

116

14,1%

43

5,2%

4

0,5%

24
17
16
3

2,9%
2,1%
1,9%
0,4%

105

12,8%

18
19
25
20
10
9
1
3

2,2%
2,3%
3,0%
2,4%
1,2%
1,1%
0,1%
0,4%

score
81

percentage
9,9%

Cluster 1: afstemming activiteiten verenigingen
Cluster 2: Blauwe Pan heropenen voor verenigingen en evenementen
Cluster3: Vestiging van een lunchroom
Cluster 4: Aanleggen sportvoorzieningen
Cluster 5: Verbeteren huidige evenementen/voorzieningen

36
19
10
8
8

4,4%
2,3%
1,2%
1,0%
1,0%

voorzieningen voor jong en oud (Jet)

228

27,7%

68

8,3%

49
3

6,0%
0,4%

25
4

3,0%
0,5%

15

1,8%

7

0,9%

5
4

0,6%
0,5%

20

2,4%

13
8

1,6%
1,0%

economische bedrijvigheid (Mirjam)

0

0,0%

Overige (Timo)

2
2

0,2%
0,2%

822

100%

sociaal leven en verenigingen (Marcel)

Cluster 1: Pinautomaat
Ergens in Haalderen een voorziening om geld te kunnen pinnen
Cluster 2: Speeltuin
Het onderhoud van de speeltuinen moet verbeterd worden (onkruid en
toestellen.) Daarnaast moeten er in de huidige speeltuinen meer toestellen
komen voor de allerkleinste.
Cluster 3: Winkels
Cluster 4:Overlast Jop De overlast van de huidige Jop moet worden
weggenomen. Er moet een (andere) ruimte komen voor jongeren waar ze
kunnen chillen.
Cluster 5: Postvoorziening
Cluster 6: Er moeten meer AED’s zijn en mensen die deze kunnen bedienen en
er ook mee bezig blijven. Ook moeten zowel de AED’s als de hulpverleners in
kaart worden gebracht.
Cluster 7: Grasveld Pater Rikkenstraat Het grasveld achter de woningen
in de Pater Rikkenstraat moet worden opgeknapt of een andere invulling
krijgen voor de jeugd; skatebaan, kunstgras, andere speelmogelijkheden, enz.
en goede verlichting.
Cluster 8: Disco / film Er moeten meer activiteiten / uitgaansvoorziening
komen voor de jeugd tot 18 jaar (film- of disco-avond, cafe, enz.) Eventueel
in samenwerking met omliggende dorpen.
Cluster 9: Peuters: Er moet peutergym komen.
Cluster 11: Ouderen: Er moeten meer (zorg)voorzieningen komen voor
ouderen zodat ze zo lang, leuk en veilig mogelijk kunnen blijven wonen in
Haalderen. Daarnaast meer integratie tussen jong en oud.
Cluster 12:Glasvezel in heel Haalderen, waar buitengebieden dit nog niet hebben,
tegen dezelfde voorwaarde als in de bebouwde kom.
Losse Briefjes’

Losse briefjes

Totalen

51

haalderen
haalderen

haalderen
haalderen

leeft! leeft!
haalderen
haalderen

haalderen
haalderen

leeft! leeft!
sociaal leven & verenigingen (2x)
sociaal leven & verenigingen (2x)

