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Inhoudelijk verslag toekomsttafel Leefomgeving d.d. 09-11-21  

Aantal deelnemers: 14 

Inleiding 

Hoe ziet de gemeente Wijchen er over pakweg 15 jaar uit? Welke ontwikkelingen en 

uitdagingen komen er op Wijchen af? Wat moet er gebeuren op het gebied van bijvoorbeeld 

wonen of werken? En welke kant moet het op met de zorg? Allemaal vragen die aan de orde 

zijn in het project Wijchen2035. Als onderdeel van dit traject vonden er zes toekomsttafels 

plaats met de thema’s ‘wonen’, ‘leefomgeving’, ‘werken’, ‘duurzaamheid’, ‘zorg en welzijn’ 

en ‘samenwerken en dienstverlening’. Als tweede vond de toekomsttafel ‘leefomgeving’ 

plaats, waarvan u hieronder het inhoudelijke verslag vindt.  

Na een plenaire inleiding waarin wethouder Paul Loermans de opgave op het gebied van 

‘leefomgeving’ heeft toegelicht, zijn mensen aan verschillende tafels in gesprek gegaan op 

basis van de volgende thema’s: 

1. Groene, aantrekkelijke en gezonde woonomgeving 

2. Bereikbaarheid en voorzieningen 

3. Veiligheid  

3. Sociale verbondenheid  

 

Na een 1e ronde hebben de deelnemers de input kunnen aanvullen in een 2e ronde. 

Onderstaand staan de belangrijkste opbrengsten, ideeën per tafel vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Groene, aantrekkelijke en gezonde woonomgeving  

De deelnemers vinden het belangrijk dat er meer ruimte komt voor natuur en natuurbehoud 

in de dorpen en wijken. Dit is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor het welzijn van 
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de mensen. Het is belangrijk dat er voldoende groen is voor iedereen en dat er meer ruimte 

komt voor beleving en ontmoeting in het groen. De leefomgeving moet inwoners uitnodigen 

om naar buiten te gaan. Kinderen van alle leeftijden moeten in het groen kunnen spelen en 

inwoners moeten buiten kunnen sporten. Het zou mooi zijn als inwoners zich betrokken 

voelen bij hun directe leefomgeving. Dit gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap zou 

vergroot kunnen worden door bijvoorbeeld het inzetten van een buurtgebonden budget. Met 

dit geld kunnen wijkbewoners zelf initiatieven opzetten in de openbare ruimte.  

 

Specifiek ten aanzien van de punten is genoemd: 

Natuur:  

- Minder zwerfafval in wijken/kernen én natuurgebieden 

- Meer groen in de buurt  

- Betegeling van tuinen tegengaan 

- Vergroenen van nieuwe woongebieden  

- Organiseer een betere spreiding in toerisme om natuur te sparen 

- Meer oog voor het belang van natuur in beleid: natuurbehoud  

- Campings meer verspreid en geleidelijk uitbreiden om toeristen te lokken. Met de 

huidige trend worden bepaalde gebieden, waaronder de Hatertse en Overasseltes 

vennen, bedreigd 

- Eerlijke balans tussen meer bouwen en behoud van groen 

 

Recreatie:  

- Meer aantrekkelijke speel- en sportvoorzieningen (met duurzaam materiaal) 

- Meer natuurspeeltuinen (van natuurlijke materialen)  

- Meer mogelijkheden om buiten te sporten 

 

Elkaar ontmoeten:   

- Creëer meer en aantrekkelijkere ontmoetingsplekken voor buurtbewoner  

- Faciliteer gemengde wijken met een gezonde mix tussen huur- en koopwoningen 

- Leefomgeving moet uitdagen om naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten door 

bijvoorbeeld meer bankjes te plaatsen in de openbare ruimte  

 

Communicatie:  

- Laat zien wat gemeente investeert in het creëren van een aantrekkelijke 

leefomgeving  

- Focus meer op de preventie van zwerfafval en verloedering van buurten  

- Creëer meer ruimte voor kleine burgerinitiatieven om wijken aantrekkelijker te 

maken 

 

2. Bereikbaarheid en voorzieningen  

De deelnemers vinden het belangrijk dat alle kernen en wijken goed bereikbaar zijn en dat 

alle basisvoorzieningen, zoals een dorpshuis, gezondheidscentrum, winkels, school en 

geldautomaat aanwezig zijn. Er mag meer aandacht komen voor recreatieve voorzieningen 

en goede woonvoorzieningen voor ouderen. Op het gebied van mobiliteit geven de 

deelnemers aan dat er in de toekomst minder ruimte zal zijn om (twee) auto’s voor de deur 
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te parkeren. Ze denken dat er steeds meer gebruik zal worden gemaakt van het delen van 

voertuigen. Ook geven zij aan dat de gemeente het voortouw mag nemen en sterk 

leiderschap mag tonen in het toekomstgericht inrichten van gebieden.  

 

Specifiek ten aanzien van de punten is genoemd: 

 

Voorzieningen: 

- Zorg voor voldoende basisvoorzieningen en sociale voorzieningen in de kernen en 

wijken 

- Meer ruimte voor recreatieve voorzieningen  

- Levensbestendig wonen vooral voor ouderen: hofjes in dorpskernen 

- Meer MFA’s (multifunctionele accommodaties) met sterke sleutelfiguren   

- Sterkere en toegankelijkere dorpshuizen en een goede bereikbaarheid van de 

beheerder(s)  

 

Infrastructuur:  

- Infrastructuur op orde houden 

- Groot vrachtverkeer meer om de kernen heen leiden: gevaar voor fietsers  

- Minder groot verkeer op smalle dorpswegen 

 

Mobiliteit:  

- Meer laadpalen voor elektrische fietsen 

- Beter en uitgebreider openbaar vervoer in de kernen 

- Meer snelfietspaden  

- Elektrisch rijden als uitgangspunt 

- Meer focus op deelmobiliteit  

- Iedereen maar één parkeerplek  

- Ondergronds parkeren  

 

3.Veiligheid 

Op het gebied van veiligheid vinden de deelnemers dat er meer oog mag zijn voor preventie 

van overlast. Dit kan bijvoorbeeld door een betere spreiding van het woningaanbod 

waardoor er een wijk met inwoners van verschillende leeftijden en achtergronden ontstaat. 

Hierdoor wordt de sociale cohesie, en daarmee de sociale controle, versterkt. Als het gaat 

om verkeersveiligheid vinden de deelnemers het belangrijk dat fietsers en voetgangers zich 

veilig kunnen verplaatsen, zoals bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Ook werd er bij 

veiligheid gedacht aan hulpverlening bij ongevallen en ongelukken. Er kunnen meer AED’s 

worden geplaatst en meer mensen worden opgeleid als EHBO’ers.  

 

Specifiek ten aanzien van de punten is benoemd: 

 

Preventie:  

- Spreiding woningaanbod (balans tussen sociale huur en koop) zorgt voor gemengde 

wijken met meer sociale controle 

- Beter zorgen voor elkaar  

- Overlast in de wijk voorkomen  
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- Het stimuleren/promoten van buurt WhatsApp groepen  

 

Verkeer:  

- Inrichting openbare weg verbeteren 

- Meer oog voor veiligheid van fietsers en voetgangers  

- Minder auto’s in wijken  

- Groot verkeer beter reguleren  

- Aandacht voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd  

- Grote supermarkten buiten het centrum plaatsen (verkeersoverlast tegen gaan)  

- Eenduidig beleid in verkeersmaatregelen  

 

Hulpverlening:  

- Meer AED’s plaatsen  

- Meer mensen cursus EHBO-cursus aanbieden/ laten volgen   

 

4.Sociale verbondenheid   

De deelnemers geven aan dat sociale verbondenheid heel belangrijk is en een centrale plek 

in de samenleving nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een dorpshuis/wijkcentrum. Er is veel 

behoefte aan sociale cohesie en die behoefte lijkt alleen maar groter te worden met de 

toenemende individualisatie. Ook geven de deelnemers aan dat sociale verbondenheid 

steeds meer digitaal georganiseerd wordt en digitale platvormen een steeds grotere rol 

spelen in het verbinden van mensen. Deze digitale verbondenheid biedt nieuwe 

mogelijkheden en draagt bij aan een gevoel van verbondenheid, maar kan het fysieke 

contact niet vervangen. Ook merken de deelnemers op dat mensen zich steeds meer 

groeperen rondom thema’s en steeds minder in verenigingen.  

 

Specifiek ten aanzien van de punten is genoemd: 

 

Oog voor elkaar:  

- Bejaardentehuis svp terug om eenzaamheid onder ouderen te verminderen 

- Sociale werkers meer preventief aan het werk voor beter bereik eenzame mensen  

- Meer zorg dragen voor eigen omgeving door zelf meer te organiseren (bijvoorbeeld 

door het opzetten van een klusjesagenda in de buurt) 

 

Digitale verbondenheid:  

- Goed communiceren over wat er allemaal wordt georganiseerd in wijken/dorpen 

- Meer communicatie over de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten 

- Social media mag meer inspelen op het belang van sociale verbondenheid 

 

Rol van de gemeente:  

- Beter faciliteren van sociale netwerken 

- Het contact tussen buurtbewoners faciliteren  

- Kartrekkers en verbinders in wijken aanspreken en aan je binden 

 


