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Op deze bewonersavond voor de omgevingsvisie werd gesproken met de 

bewoners van Heveadorp en Doorwerth. Hierbij waren elf bewoners 

aanwezig. Met hen zijn gesprekken gevoerd over de thema’s Groen, 

natuur & duurzaamheid, Wonen & gezondheid en Aardgasvrij Doorwerth. 

Deze gesprekken vonden plaats in twee rondes. Met de bewoners van 

Heveadorp is een later moment gepland voor het gesprek over aardgasvrij 

in hun dorp. Het gesprek rond aardgasvrij werd met name gevoerd met 

het oog op de Transitievisie Warmte en zal in een apart verslag 

opgenomen worden. Dit is een visie die specifiek gaat over hoe om te 

gaan met het warmtevraagstuk: hoe en wanneer gaan we van het gas af 

en wat zijn de alternatieven. Als deze visie is afgerond zal het worden 

opgenomen in de omgevingsvisie. Door het geringe aantal aanmeldingen 

is het thema Voorzieningen, banen en toerisme ingepast bij de andere 

thema’s.  

De verslagen per thema zijn opgebouwd aan de hand van de antwoorden 

op de vragen die zijn voorgelegd tijdens de avond. Niet alle vragen zijn 

aan bod gekomen in de beide rondes of ze zijn op een andere manier 

gesteld.  

Hoe nu verder? 

De  rode draden uit deze bijeenkomst en de andere 

participatiebijeenkomsten worden meegenomen in het ontwerpproces voor 

de Omgevingsvisie. Op dit moment wordt er gewerkt aan de concept-

omgevingsvisie, waarvan wij verwachten dat deze in april 2021 

beschikbaar zal zijn. Zodra dit concept er is gaan wij weer met u in 

gesprek. U krijgt hier bericht over zodra deze fase aanbreekt. Ook wordt 

er een logboek participatie bijgehouden, waarin dit verslag opgenomen 

wordt. 

   

Groen, natuur & duurzaamheid 
Sessies o.l.v. André Menting, aantekeningen door Joep Geurink 

Wat betekent het groen voor u? 

- Belangrijke kwaliteit van de gemeente, reden om er te wonen 

 

Welke mogelijkheden, kansen of knelpunten ziet u op het gebied van 

groen, natuur en duurzaamheid? 

- Groen versterken en toevoegen waar mogelijk, bijvoorbeeld in de 

straten van de dorpen 

o Stevig groen: bomen en vaste planten 

o Voorbeeld: schoolplein Heveadorp groen inrichten, combineren 

met speelplek voor kinderen.  



- Natura 2000 gebieden: zijn van enorme waarde 

o Verder versterken door gebieden te zoneren op basis van 

soorten: inventariseren welke soorten waar zitten, daar 

beheer/gebruik op aanpassen 

o Zorgen ervoor dat natuurgebieden niet bebouwd mogen 

worden, zoeken naar creatieve alternatieven voor woningbouw 

binnen de bestaande kern. Gebruik van bestaande gebouwen, 

is ook duurzamer 

- Japanse duizendknoop is een zeer lastig probleem. 

Duizendknoopbridage doet goed werk, samen proberen te zoeken 

naar structurele oplossingen 

- Afval in de natuur proberen te voorkomen door plaatsen 

prullenbakken 

 

Hoe kunnen we beter inspelen op de gevolgen van klimaatverandering? 

(bijvoorbeeld droogte, hitte etc.) 

- Waterpunten inrichten langs fiets/wandelroutes 

 

Wat vindt u belangrijk als het gaat om het verduurzamen van de 

gemeente Renkum? 

- Afkoppelen regenwater moet grootschalig opgepakt worden, 

stimulans door gemeente 

- Grootschalige opwek moet een plaats krijgen, samen in gesprek 

 

Welke mogelijkheden ziet u in uw wijk om de biodiversiteit te verbeteren 

in openbaar plantsoen en particuliere tuinen en gebouwen? 

- Biodiversiteit ondersteunen door goed na te denken over inrichting 

en beheer van groen 

o Gras niet/minder maaien, ruimte voor kruiden en insecten 

o Groen langs muren laten groeien 

- Verstening tegengaan: bewoners stimuleren stenen/grind te 

verwijderen,  

- Gemeente zelf ook verstening tegengaan: schoolplein(en) en rond 

ondergrondse containers groen i.p.v. stenen 

- Versterken van bestaande verbindingen bos en dorp 

o Beplanting die goed is voor vlinders en vogels 

 

Moet recreatie meer verspreid worden of gaat dit nu goed? Is de 

recreatiedruk te hoog? 

- Fietsers leiden soms tot overlast t.a.v. wandelaars, maar niet 

problematisch 



o Niet overal fietsers toelaten, nadenken over routes. Routes 

tijdelijk sluiten, bijvoorbeeld in broedseizoen 

- Overlast van afval door toename toeristen en afname aantal 

prullenbakken 

- Goed dat we de natuur en eigen omgeving ontdekken, maar we 

moeten niet ten onder gaan aan het eigen succes 

o Mensen voorlichten over gevolgen, hoe verantwoord om te 

gaan met natuur en omgeving: gesprek aangaan en 

informeren (mogelijk via app die drukte aangeeft 

bijvoorbeeld) 

- Gebrek aan bankjes/rustplaatsen. Nu soms particuliere initiatieven, 

maar waterpunten, bankjes en prullenbakken zijn belangrijke 

toevoegingen en maken recreëren aantrekkelijker en prettiger 

o E.v.t. ook ‘formele’ stopplaats in de vorm van horeca, 

bijvoorbeeld aan Fonteinallee 

- Toeristisch potentieel Seelbeek: meer aankleden en een plek geven 

 

Hoe kunnen de bewoners betrokken worden bij het verduurzamen van 

hun wijk/buurt?  

- Actief informeren vanuit de gemeente op welke manier bewoners 

zelf bij kunnen dragen aan biodiversiteit en groen 

- Buurtacties om bos op te ruimen 

- Afkoppelen regenwater gezamenlijk oppakken: gemeente 

faciliterende rol voor initiatieven en groepen die de kar willen 

trekken 

- Buurtinitiatieven aanmoedigen en ondersteunen: initiatief 

clusterwoningen is een mooi voorbeeld, liggen veel kansen 

- Belangrijkste uitkomsten van dit soort avonden publiceren in Rijn en 

Veluwe plaatsen, zorgen dat het gaat leven. 

 

Wonen & gezondheid 
Sessies o.l.v. Martijn Kok, aantekeningen door Erwin Jansen 

Woont u prettig in de gemeente/uw dorp? Waarom wel/niet? 

- Heveadorp zeer prettig, goede mix qua leeftijd en achtergronden. 

Jongeren keren er graag terug 

- Groene omgeving van grote waarde 

- Ondanks beperkte/geen voorzieningen is alles redelijk in de buurt 

- Wel overlast van zwaar vrachtverkeer en houtkachels (en 

bijbehorende verontreiniging) 

Welk type woningen mist u nog in onze gemeente en in uw dorp in het 

bijzonder? Voor welke doelgroepen mist u woningen? 



- Beperkt aanbod voor ouderen 

o Kleinere woningen voor ouderen, zodat zij door kunnen 

stromen. Geldt voor hele gemeente, ook in het bijzonder in 

Heveadorp door zeer beperkt aanbod 

o Doorstroming op gang brengen zorgt voor betere balans van 

aanbod 

o Proberen ouderen in de buurt van het centrum een plek te 

geven, op die manier blijven ze betrokken bij de samenleving 

- Woningzoekende (startende) jongeren 

o Betaalbare woningen amper beschikbaar, moeilijk om daar 

een oplossing voor te vinden 

o Starterswoningen waarin alleen jonge mensen mogen wonen 

voordat ze de reguliere woningmarkt op gaan, beschikbaar 

houden voor starters 

- Bij nieuwbouw zorgen voor kwaliteit mengeling van doelgroepen: 

ouderen en jongeren door elkaar 

o Vergroot de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van een 

project 

o ‘Tussen de Lanen’ (Doorwerth) goed voorbeeld: geluisterd 

naar de wensen van bewoners, aandacht voor het leefklimaat 

en omgeving, men kijkt naar elkaar om 

- Ook in bestaande bouw zoeken naar menging van doelgroepen: 

toekomstbestendig maken van woningen, waardoor woningen door 

meerdere generaties gebruikt kunnen worden 

o Ruimte voor tiny houses in het groen waar mogelijk, inpassing 

tussen bestaande bebouwing 

Hoe houden we de gemeente Renkum en dus ook uw dorp aantrekkelijk? 

- Aandacht voor de leefomgeving: auto’s beperkt in straatbeeld 

o Zwaar verkeer niet door de dorpen (nu vrij gedurig 

vrachtverkeer) 

- Veiligheid is goed gewaarborgd door ‘buurtapps’, meer cohesie zou 

dit gevoel versterken 

- OV verbindingen zijn goed 

- Plaatsen van bankjes 

- Focussen op inclusiviteit en ontmoeting: gebruik fysieke ruimte om 

sociale interactie mogelijk te maken (zie ook vraag over cohesie) 

- Betrekken van bewoners: luisteren naar inwoners en initiatieven en 

open zijn in beslissingen 

o Op dit moment soms wantrouwen t.a.v. gemeente 

Hoe behouden en bevorderen we de sociale cohesie/ontmoeting?  

- Zorgen voor gemengde buurten (zeker bij nieuwbouw), gezonde mix 

o Versterkt onderlinge cohesie door zorg voor elkaar 

o Zorgt voor levendige buurten 



- Voorziening waar mensen samen kunnen komen: buurthuisfunctie, 

faciliteren van een plek voor samenkomst 

o Belangrijk voor vergrijzende bevolking en vereenzamende 

ouderen 

o In Heveadorp nu niet aanwezig, mogelijk kans om oude school 

te gebruiken als plek van ontmoeting 

o De Poort van Doorwerth gesloten, erg jammer. Een plek als 

deze is belangrijk voor ouderen om elkaar te ontmoeten en 

contacten te onderhouden. Bemoeilijkt ontmoeting 

- Gemeenschappelijke openbare (buiten)ruimte: meer inrichten als 

ontmoetingsplek 

o Schuilplaats maken waar men droog kan staan, BBQ-plaats, 

sportvoorziening, jeux de boules. Multifunctioneel gebruik 

Wat kan de gemeente Renkum maar ook anderen volgens u doen om 

gezond gedrag en bewegen te stimuleren?  

- Openbare plekken gebruiken voor sportvoorzieningen 

o Bijvoorbeeld Heveaveld, plaatsen van buitensporttoestellen 

(‘outdoor fitness’). Ook gelijk ontmoetingsplek 

Welke voorzieningen mist u in de gemeente of uw dorp? 

- Het winkelcentrum (Doorwerth) loopt leeg, steeds monotoner beeld 

qua winkels. Verdwijnen van boekhandel, bibliotheek en 

geldautomaat zijn onprettig voor een dorp 

- Buurthuis in zowel Heveadorp als Doorwerth (zie vraag cohesie) 

- Bibliotheek is gesloten, zonde als plek van ontmoeting en als plek 

waar mensen terecht konden met problemen en vragen (ook 

laaggeletterden bijvoorbeeld) 

 

 


