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Verantwoording  

Dit onderzoek is onder verantwoordelijkheid van de dorpsvereniging Heilig Landstichting in 

eigen beheer uitgevoerd. In de voorbereiding is gebruik gemaakt van de expertise van de 

HAN in de persoon van drs. Maarten Kwakernaak en van onze dorpsbewoner prof. Dr. Erik 

de Gier.  Beiden hebben zowel naar de inhoud als de vorm van de dorpsgesprekken en van 

de enquêtes gekeken en waardevolle adviezen erbij gegeven. 

De dorpsgesprekken zijn geleid en verslagen door 14 dorpsbewoners. Deze hebben daarvoor 

een training gehad van Maarten Kwakernaak. 

De enquête is opgezet door de coördinatoren, technisch voor digitale invulling opgemaakt 

door onze dorpsbewoner Philip Wolbert, en tot resultaten verwerkt door Pim Spaan. 

De verslagen van de dorpsgesprekken zijn tot resultaten verwerkt door Els de Witte - van der 

Schoot. 

Deze rapportage is verzorgd door de beide coördinatoren. 

 

Els de Witte - van der Schoot 

Pim Spaan 

Coördinatoren.  
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Samenvatting  

In augustus - september 2015 is in opdracht van het bestuur van de Dorpsvereniging Heilig 

Landstichting een onderzoek gedaan naar de opvattingen en ideeën van inwoners van Heilig 

Landstichting over een scala aan onderwerpen. 

In 14 dorpsgesprekken met in totaal 107 deelnemers tussen 12 en 92 jaar, en in een 

enquête, die bij alle huishoudens was uitgezet en die in totaal 160 reacties opleverde van 

inwoners tussen 15 en 92 jaar is gepeild wat bij inwoners leeft over: 

 Het dorpshuis 

 Jong en oud 

 Duurzaamheid, natuur en milieu 

 Welzijn, gezondheid en zorg 

 (Sociale) veiligheid 

 Cultuur, sport en recreatie 

Uiteindelijk hebben 209 verschillende inwoners hun informatie ter beschikking gesteld. Dat 

is 33 % van de inwoners, ouder dan 12 jaar in ons dorp. Een resultaat waar we met elkaar 

trots op mogen zijn. Het heeft een schat aan opvattingen en ideeën opgeleverd. 

Globaal kan gesteld worden dat vrijwel iedereen zeer tevreden is om in ons dorp te wonen. 

De begrippen rust, ruimte, groen, dichtbij Nijmegen en aardige buren werden door vrijwel 

iedereen genoemd. Als tegenhanger werd hierbij gewezen op het feit dat HLS1 een dorp 

zonder kern is, waar sociale cohesie niet vanzelfsprekend is, en waar ontmoetingspunten als 

winkel niet beschikbaar zijn. 

In het hoofdstuk jong en oud spreken zowel ouderen als jongeren zich uit over mogelijke 

diensten aan elkaar. Concreet gaat het dan om (betaalde) diensten zoals oppassen, 

boodschappen, ict-steun e.d. Voor ouderen en voor jongeren onder 12 jaar zijn er over het 

algemeen voldoende voorzieningen, voor jongeren tussen 12 - 18 jaar vindt zo'n 40% dat er 

(ondanks de nabijheid van de grote stad) te weinig voorhanden is. Er wordt behoefte 

uitgesproken aan een hangplek (ook om te 'chillen'), zowel buiten als binnen (soos). 

Ouderen zien graag een boodschappenvoorziening (winkel, bezorgdienst e.d.). Daarnaast 

bestaat er zorg over vervoer, eenzaamheid, en bewegen met als mogelijke aanpak 

buurtvervoer, telefoon(alarm)cirkels en beweegtoestellen voor ouderen in de speeltuin. 

Op de vraag of er voor mij voldoende voorzieningen zijn werd heel divers geantwoord. Van 

de mogelijkheden van een dorpsapp, tot flexwerkplekken, uitwisseling van talent en samen 

koken en eten. 

Duurzaamheid is een item waar zeer velen het mee eens zijn (ruim 70%) en waar men zich 

voor wil inzetten. Er is veel behoefte aan voorlichting. In ieder geval zou het vernieuwde 
                                                           
1
 HLS = Heilig Landstichting, de afkorting wordt  verderop steeds gebruikt. 
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dorpshuis een voorbeeld van duurzaamheid moeten zijn. Er wordt gewezen op de 

mogelijkheid gezamenlijk energie op te wekken en/of in te kopen (via coöperatie?). 

Bij natuur gaat het vooral over groen en wordt iedereen blij. Ons dorp is een absolute 

topper, 98 % vindt het redelijk tot helemaal groen. En dat is natuurlijk niet zo verwonderlijk. 

Wel wordt heel belangrijk gevonden dat het Kerkebosje goed onderhouden wordt, er geen 

afval in gestort wordt en dat het een plezier is om in te lopen. Er worden ook suggesties 

gedaan voor dorpsmoestuin en dorpspluktuin. 

Waar het gaat om schoon, heel en veilig2 wordt dat zeer positief gewaardeerd. Het gaat om 

percentages van redelijk tot helemaal goed van 98% tot 94 % tot 90 %. Toch worden er nog 

veel opmerkingen bij gemaakt, die ook slaan op het gedrag van eigen inwoners. En de 

stoepen moeten eerder sneeuwvrij gemaakt worden, en de hondenpoep moet je zelf 

opruimen. En dan moet er ook meer (politie)toezicht zijn. 

Bij het onderwerp welzijn en zorg kwam een voorzieningenpunt sterk terug. Veel reacties 

gingen over het gebrek aan een plek om in de buurt boodschappen te doen, om gezellig 

samen te zijn (café met terras), over de afwezigheid van huisarts, wijkverpleging en 

fysiotherapeut. Een goed functionerend informatiepunt wordt veel gevraagd. Veel belang 

wordt gehecht aan een goede relatie met buren (zowel volwassenen als jongeren), niet 

alleen voor de gezelligheid, maar ook als hulp bij fysieke en gezondheidsproblemen, bij het 

onderhoud aan huis en tuin, bij het boodschappen doen, voor vervoer, bij ict en bij 

bewegingsactiviteiten. Gewezen wordt op de mogelijkheid van samen koken en eten, samen 

wandelen door het dorp, en de bekende activiteiten als dorpsborrel en dorpslunch. Terloops 

wordt ook de mogelijkheid van dagopvang genoemd, vooral ter ontlasting van de 

mantelzorgers. Gepleit wordt in verschillende woorden voor informele, maar niet vrijblijvende 

straatzorg / dorpszorg / naoberschap. Een algemene notie is dat dit samen oppakken niet 

vanzelfsprekend gaat, aanjagen/steun wordt op prijs gesteld. 

De meeste inwoners voelen zich veilig in HLS, al maken ze zich wel zorgen over het aantal 

inbraken. Het hebben van goede contacten met onderlinge afspraken in de buurt, en dat 

komt in veel straten voor, werkt mee aan het positieve gevoel. 

Over het algemeen vindt men dat er op het terrein van cultuur, sport en recreatie 

voldoende beschikbaar is, zeker met onze grote buur Nijmegen zo dichtbij. Toch zijn er wel 

wensen en ideeën. Op cultuurgebied wordt veel verwezen naar ons eigen creatieve kapitaal; 

dit meer zichtbaar maken in het dorp wordt toegejuigd. Het gaat dan om muziek maken, 

zingen, exposities. De bibliotheek wordt gewaardeerd. Bij sport gaat het om de jeu de 

boulesbaan, die wordt veel genoemd. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor 

beweegmogelijkheden, voor jong en oud. Genoemd worden fitness, beweegapparaten voor 

ouderen in speeltuin en een echt voetbalveld. Recreatief wordt gevraagd om 

                                                           
2
 Schoon: opgeruimd, geveegd; heel: geen loszittende stoeptegels, brandende lantaarns e.d.; veilig: voldoende 

verlichting, overzichtelijk groen, boa- en politietoezicht e.d. 
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wandel/looproutes door het dorp, kookgelegenheid voor meer personen, aparte 

ontmoetingen voor de jeugd en voor 30-40 jarigen. 

Het belang van een dorpshuis wordt breed gedeeld (ruim 70%). Het huidig gebruik is niet 

groot,  terwijl er vele mogelijke functies worden benoemd. Het gaat daarbij om functies in 

diensten, ontmoeten, activiteiten en informatie. De vraag wordt zichtbaar of een verbinding 

tussen het dorpshuis en de andere ontmoetingsplekken in het dorp, zoals speeltuin, jeu de 

boulesbaan, sportveldje, niet een heel logische zou zijn. 

" Een goede buur is beter dan een verre vriend" en "geluk hangt af van wat men kan geven, 

niet van wat men kan krijgen ", zijn 2 kenmerkende uitspraken uit de enquête. Het geeft 

weer dat de behoefte aan samen iets oppakken - en dat kan op heel veel verschillende 

terreinen, en je hoeft niet alles te omarmen - aanwezig is en uitgesproken wordt. Er wordt 

aangegeven dat er al veel goede dingen gebeuren, dat je je pretenties niet te hoog moet 

stellen en dat het dorps karakter vooral bestaat uit rust, ruimte en groen.  

Het centrale thema, dat uit dit onderzoek naar voren komt, is een veel geuite behoefte aan 

ontmoeting. Niet alleen voor de gezelligheid, maar vooral ook om daarmee te delen, dat je 

er niet alleen voor staat, dat het kan bijdragen aan cohesie, verbinding en van daaruit aan 

steun aan elkaar. En dat geldt voor alle levensterreinen. Er zijn al vele manieren en 

momenten waarbij inwoners van ons dorp met elkaar verkeren. Er is behoefte aan het 

intensiveren daarvan, niet als een heilig moeten voor iedereen, maar als een zinvolle 

mogelijkheid van samen-leven in ons dorp. En het dorpshuis kan daar een belangrijke rol in 

spelen. Werk dat samen met betrokkenen uit.
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Algemeen 

Al langere tijd was zichtbaar dat het 

exploiteren van 2 gemeenschapshuizen in 

Heilig Landstichting, naast elkaar gelegen, 

en beiden niet in optimale staat, niet meer 

van deze tijd is. Plannen werden gemaakt 

door het bestuur van 't Zaaltje om 't 

Bosduiveltje, een oud schooltje, af te 

stoten, en 't Zaaltje te verbouwen en uit te 

breiden. De gemeente Groesbeek wilde 

hieraan meewerken, en er werden 

financiële middelen gezocht en gevonden. 

Het bestuur van de dorpsvereniging Heilig 

Landstichting  heeft in 2014 onderzoek 

laten doen naar partijen en activiteiten in 

ons dorp, en is daarbij tot de conclusie 

gekomen dat er behoefte is aan een 

dorpshuis, dat functioneert als een 

laagdrempelig centrum met een fijne, 

uitnodigende sfeer.   

De vraag lag dus voor hoe een vernieuwd 

dorpshuis er uit zou moeten zien. En 

belangrijke toetssteen daarbij was welke 

waarde dorpsbewoners geven aan een 

dorpshuis: wat vinden zij van belang, op 

korte en langere termijn. 

Dit bracht het bestuur van de 

dorpsvereniging ertoe niet alleen te laten 

onderzoeken wat voor dorpshuis er zou 

moeten komen, maar ook te kijken vanuit 

een scala van invalshoeken hoe 

dorpsbewoners de komende jaren het 

leven in ons dorp zouden willen invullen. 

Na consultatie van een groot aantal 
betrokkenen is besloten daarvoor 2 
methodes te gebruiken:   

 Dorpsgesprekken: willekeurig 
samengestelde groepen van max. 
10 dorpsbewoners; 

 Enquête: voor alle inwoners. 
 

 

Met hulp van de straatcontactpersonen3 
zijn alle inwoners benaderd. Dit leidde 
ertoe dat uiteindelijk 109 personen van 12 
- 92 jaar in 14 gesprekken (w.o. 1 gesprek 
met jongeren van 12 - 18 jaar) hun ideeën 
en verwachtingen hebben uitgesproken. 
Deze gesprekken werden geleid en 
vastgelegd door dorpsbewoners die 
daarvoor een training hebben gehad. Veel 
deelnemers spreken uit het ontzettend 
plezierig te vinden in deze ontmoetingen 
met dorpsgenoten over het leven in het 
dorp te praten. 

 
Aan de enquête hebben uiteindelijk 160 
bewoners meegedaan in de leeftijd van 15 
- 92 jaar. De enquête kon zowel digitaal als 
met de hand ingevuld worden. Uiteindelijk 
hebben ruim 200 verschillende inwoners 
hun stem laten horen (een aantal heeft 
zowel aan de gesprekken deelgenomen als 
de enquête ingevuld). Het aantal jongeren 
is beperkt, er hebben ongeveer evenveel 
inwoners tussen 20 - 65 jaar en > 65 jaar 
meegedaan. In onderstaande grafiek 
wordt aangegeven hoe lang men in ons 
dorp woont. 

 
                                                           
3
 Elke straat in ons dorp heeft een contactpersoon, 

die samen in een netwerk relevante 
ontwikkelingen in eigen straat met elkaar deelt. 
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Uit alle straten hebben inwoners 
meegedaan. De meeste reacties kwamen 
van de Nijmeegsebaan (ook verreweg de 
langste straat), en de Petrus- Paulus- en 
Andreaslaan. 

Zowel in de gesprekken als in de enquête 
is gevraagd naar positieve en negatieve 
aspecten van het leven in ons dorp. Over 
het algemeen is men zeer tevreden: rust, 
natuur, ruimte en dichtbij Nijmegen 
werden het meest genoemd, naast veilig 
gevoel, goede verbindingen, prettig 
contact met buren, actieve 
dorpsvereniging en kleinschaligheid. 

Als negatieve aspecten werden vooral 
genoemd: geen winkels, postkantoor, 
pinmogelijkheid, hondenpoep, geen café, 
tuinafval in bos. Daarnaast erg 
conservatief, oudere buurtbewoners, 
weinig mogelijkheden voor kinderen, , 
weinig contact buiten eigen straat. 

Een aantal van deze opmerkingen komen 
verderop terug. Duidelijk is dat de meeste 
inwoners zeer ingenomen zijn met ons 
dorp. 

Jong en oud 

Ons dorp wordt veelal gezien als een dorp 
van ouderen. Op basis van cijfers hebben 
we laten zien dat dat beeld niet correct is. 

Totaal 660 inwoners in 290 huishoudens 

(cijfers 2013 gemeente Groesbeek)) 

Leeftijdsopbouw Aantal Percentage 

0 - 14 jaar  99 15 % 

15 - 24 jaar  66 10 % 

25 - 64 jaar 310 47 % 

> 65 jaar 185 28 % 

Onder de kop jong en oud hebben we 
onderzoek gedaan naar de behoeften en 
ideeën van kinderen tot 12 jaar, van 
jongeren van 12 - 18 jaar en van 

volwassenen > 65 jaar. Terecht is een 
aantal keren opgemerkt dat andere 
volwassenen er maar bekaaid vanaf 
komen. We komen daarop terug. 

Kinderen tot 12 jaar. 

We hebben deze jongeren niet zelf 
bevraagd. Er wordt vele malen op 
gewezen dat dat toch zinvol is. Onze vraag 
was: is er genoeg voor deze jongeren in 
ons dorp. Dat leverde het volgende staatje 
op: 

Genoeg voor kinderen < 12 jaar  

helemaal mee eens  5% 

mee eens 

 

24% 

niet eens en oneens 53% 

niet mee eens 16% 

helemaal niet mee eens  3% 

Over het algemeen kan men zich hier wel 
in vinden. Opgemerkt wordt dat door het 
gebrek aan een basisschool en doordat 
kinderen op veel verschillende scholen in 
Nijmegen zitten, er weinig met elkaar 
gespeeld wordt. Dat kan beter. De 
suggesties voor aanpak liggen vooral op 
het gebied van sport en spel. Een 
pannakooi bij de speeltuin, een 
avonturenbos à la Stekkenberg, een club à 
la Heilige Boontjes of een 
Roots&Shootsclub (naar Jane Goodall4) 
worden genoemd. Daarnaast wordt 
gevraagd om meer kinderboeken in de 
bieb. 

Jongeren van 12 - 18 jaar. 
Deze groep komt er wat bekaaider vanaf. 
Dat vinden in ieder geval de volwassenen. 
Voor ruim 1/3 wordt aangegeven dat er 
niet genoeg is in het dorp zelf, terwijl er al 

                                                           
4
 http://www.rootsandshoots.org/content/get-started 
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heel veel in de omgeving beschikbaar is 
(scholen, sport, muziek). Opvallend is de 
behoefte aan een (hang)plek, een eigen 
plek waar je jong mag zijn. 

Genoeg voor jongeren van 12 – 18 jaar  

helemaal mee eens  6% 

mee eens 

 

 8% 

niet eens en oneens 49% 

niet mee eens 24% 

helemaal niet mee eens 13% 

En samen gamen, of samen koken, of 
muziek maken of alleen voor meiden kan 
daar dan best. De mogelijkheid van de 
Roots&Shootsclub wordt hier ook 
genoemd. 
We hebben ook met een groep jongeren 

zelf gesproken. Zij gaven aan behoefte te 

hebben aan een plek om elkaar te 

ontmoeten, even bij te kletsen, een winkeltje 

om even iets lekkers te kopen, samen te 

koken en te eten, een trapveldje.  Zij vinden 

dat er ook aandacht voor hen moet zijn bij 

dorpsactiviteiten, zoals  de viering van 

Sinterklaas, Koningsdag etc. Zij kunnen en 

willen graag hun diensten aanbieden in de 

vorm van hulp bij ICT, honden uitlaten, klusjes 

in huis of tuin, oppassen. Dat kan geregeld 

worden via groepsapp en digitaal 

aanvraagformulier. 

Volwassenen/ouderen vanaf 65 jaar. 
Ook hier is de vraag gesteld of er in ons 
dorp voldoende voor ouderen is. En daar 
de helft van de reacties van ouderen is, is 
hier veel over gezegd en geschreven. 
Maar, ook veel van hetzelfde, en dat duidt 
op vervulbare behoeftes. Eerst de cijfers: 
 
 
  

Genoeg voor ouderen  

helemaal mee eens  5% 

mee eens 30% 

niet eens en oneens 43% 

niet mee eens 16% 

helemaal niet mee eens  6% 

 Iets meer dan 20 % vindt dat er voor 
ouderen nog wel wat te halen valt. Dat 
betekent dat er een hele grote groep 
tevreden mensen is. Dat is betrekkelijk 
omdat nogal wat mensen in hun reactie 
aangeven nog niet tot deze groep te 
behoren en het dan ook niet 
kunnen/willen overzien. 
Wat veel terugkomt, en het is al eerder bij 
de functie van het dorpshuis genoemd, is 
een boodschappenvoorziening. Liefst een 
eigen winkel, hoewel daarover wel wordt 
opgemerkt dat dat een fata morgana lijkt. 
Verder worden nogal wat 
zorg/welzijnsdiensten genoemd, niet 
alleen de dokter en de zuster, maar hulp 
bij vervoer, oppas en hulpvoor jong en 
oud (kunnen we elkaar nog wat leren?), 
ontmoeting tussen jong en oud, 
beweegmogelijkheden, samen eten en 
koffiedrinken, sport en spel en 
telefoon/alarmcirkels. 
 
Uzelf. 
Misschien wel de moeilijkste vraag: hebt u 
zelf (en daarbij horen dus ook de inwoners 
tussen 18 en 65 jaar, u kunt toch nog iets 
kwijt!) nog behoeften aan zaken in ons 
dorp. En dat geeft het volgende beeld: 
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Genoeg voor mij  

helemaal mee eens 23% 

mee eens 
 

38% 

niet eens en oneens 23% 

niet mee eens 14% 

helemaal niet mee eens  2% 

Niks aan de hand dus, u bent over het 
algemeen innig tevreden. Toch worden er 
nog een paar zaken genoemd die de 
moeite waard zijn. We noemen er een 
paar: 

 Doe eens wat voor 40-ers (of doe 
zelf eens wat) 

 Laten we veel inzetten op 
uitwisseling van talent 

 Flexwerkplek (dorpshuis?) 
 Meer cursussen 's avonds 
 Beweegapparaten (voor alle 

leeftijden) 
 Samen koken en eten (wordt veel 

genoemd, toch meer gaan doen!) 
 Een groot scherm om samen te 

kijken naar ... 
 Dorpsapp - om het wel en wee en 

dit en dat van ons allen en ons 
dorp met elkaar te (kunnen) delen 

Het is duidelijk, we kunnen nog veel voor 
elkaar betekenen. In het volgende 
gedeelte gaan we kijken naar wat jong en 
oud aangeven voor elkaar te kunnen 
betekenen. 
 
Jong en oud voor elkaar. 
Zoals jongeren al eerder zelf aangaven, 
willen zij best diensten aanbieden (soort 
heitje voor een karweitje). Ouderen 
denken aan kennisoverdracht (naaien, 
koken, klussen), aan gezamenlijk muziek 
maken of de hond uitlaten. Het mag geen 
verplichting zijn, het liefst als spontane 
actie, en goed georganiseerd (via app, 
Oorschelp). 
 

 
Duurzaamheid, natuur en milieu 

 Dit zijn onderwerpen die breed leven in 
onze dorpsgemeenschap. Breed leven wil 
niet zeggen breed gedeeld worden, 
behoudens als het gaat om hondenpoep, 
sneeuwruimen, afval in Kerkebosje. Daar 
hebben we de pest aan. 

Duurzaamheid is een groot goed, blijkt 
ook uit de cijfers. Dat is een 
geruststellende gedachte, zeker daar het 
2e deel van de stelling was: daar wil ik me 
voor inzetten. 

Duurzaamheid is een groot goed (n = 160)  

helemaal mee eens 33% 

mee eens 

 

40% 

niet eens en oneens 25% 

niet mee eens 0% 

helemaal niet mee eens 2% 

 Na te streven doelen (behoudens de 
duurzaamheid van het te verbouwen 
dorpshuis) worden niet genoemd, maar 
het gebruik van zonne-energie, zo 
mogelijk in gemeenschappelijk 
(coöperatief?) verband wordt wel 
aangestipt. 
Ons groen wordt breed geroemd, behalve 
als het over de erfafscheiding komt. De 
kap van bomen wordt niet altijd 
gewaardeerd. Pluktuin en moestuin als 
bijzondere vormen van vergroening 
worden aanbevolen. 
Als apart punt komt ook wateroverlast aan 
de orde. Daar zal met de gemeente over 
gepraat moeten worden. 
Waar het gaat om schoon, heel en veilig5 
wordt dat zeer positief gewaardeerd. Het 

                                                           
5
 Schoon: opgeruimd, geveegd; heel: geen 

loszittende stoeptegels, brandende lantaarns e.d.; 
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gaat om percentages van redelijk tot 
helemaal goed van 98% tot 94 % tot 90 %. 
Toch worden er nog veel opmerkingen bij 
gemaakt, die ook slaan op het gedrag van 
eigen inwoners. En de stoepen moeten 
eerder sneeuwvrij gemaakt worden, en de 
hondenpoep moet je zelf opruimen. En 
dan moet er ook meer (politie)toezicht 
zijn. 
 

Welzijn, gezondheid, zorg en 
(sociale) veiligheid 
Deze onderwerpen liggen sterk in elkaars 
verlengde. Veel inwoners vragen zich af of 
ze voldoende voorbereid zijn op een leven 
waarin lijf en geest niet meer optimaal 
meewerken of waarin ze alleen 
overblijven. We hebben gevraagd aan te 
geven wat er nodig is om zo lang mogelijk 
in het eigen huis te kunnen wonen, ook in 
het licht van het grotere beroep op zelf- 
en samenzorg. Naast fysieke aanpassingen 
(traplift), beschikbaarheid van 
(para)medische faciliteiten (huisarts, 
fysiotherapeut), hulp bij het onderhoud 
van huis en tuin en van 
thuiszorg/huishoudelijke hulp, wordt heel 
sterk gesproken over een actieve rol van 
buren naar elkaar. Genoemd worden 
buurtalarm, samen of voor elkaar koken 
en eten, maar vooral weten wie je buren 
zijn, hoe je ze kunt bereiken, en afspraken 
maken met elkaar. Niet iedereen vindt dat 
even gemakkelijk of vanzelfsprekend. 
Ook bewegen, als onderdeel van een 
gezonde levensstijl, wordt gezien als een 
goede basis voor gezondheid. Een 
aanvulling in beweeguitdagingen, zoals 
beweegtuin en spannende 
dorpswandelingen, wordt op prijs gesteld. 
Ook rondom (sociale) veiligheid komt de 
rol van buurtbewoners naar elkaar sterk 
terug. Buurtbewoners letten op elkaar en 
elkaars goed, hier en daar bestaat 

                                                                                    
veilig: voldoende verlichting, overzichtelijk groen, 
boa- en politietoezicht e.d. 

buurtalarm. Er worden opmerkingen 
gemaakt over de verlichting die niet overal 
even adequaat werkt, en over de snelheid 
van verkeer in bepaalde straten. 

 

Cultuur, sport en recreatie 

Algemene opmerking hierbij is, dat voor 
veel inwoners er voldoende aan cultuur, 
sport en recreatie beschikbaar is in ons 
dorp, zeker met het grote aanbod van 
Nijmegen zo vlakbij. In de grafiek 

 

hierboven wordt dat duidelijk. Toch 

worden bij alle drie de onderwerpen 

suggesties opgeworpen. 

Bij cultuur wordt aangegeven dat er heel 
veel talent, op allerlei terreinen, in ons 
dorp is. Maak dat zichtbaar, deel met 
elkaar, doe er samen wat mee. En dan 
worden genoemd: muziek maken (zang en 
instrumentaal), film met omlijsting, 
exposities. Ook rondom boeken en de 
bibliotheek is van alles te organiseren. En 
er kunnen ook wel meer cursussen komen. 
Daar wordt geen concrete invulling aan 
gegeven, alleen dat deze ook wat meer in 
de avond mogen zijn voor onze werkende 
dorpsgenoten. 
Bij sport wordt veel verwezen naar jeu de 
boules, blijkbaar is die behoefte het 
afgelopen halfjaar sterk aangewakkerd. 
Ook bewegen wordt hier genoemd met 
concreet de beweegtuin (onderdeel van 
de speeltuin, en ook geschikt voor minder 

0% 

20% 

40% 
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mobiele ouderen). Er wordt gepleit voor 
een echt egaal voetbalveld, met paal en 
lat en net. 
Recreaties gaat het om zaken die al eerder 
aan de orde zijn geweest. Het samen 
koken en eten, jeu de boules, en 
wandelroutes door het dorp. Verder 
wordt er nog gepleit voor speciale 
activiteiten voor jeugd en 30-40 jarigen. 

 
Het dorpshuis 
Daar de start van het onderzoek was 
gelegen in de vraag naar de rol en positie 
van het dorpshuis6, hebben we uitgebreid 
gekeken naar een aantal aspecten. We 
hebben gevraagd naar het belang van het 
dorpshuis: 

 

Dat is duidelijk, ruim 70 % hecht belang 
aan een dorpshuis. Een mooi percentage, 
maar als je dat afzet tegen het huidig 
gebruik, dan kun je jezelf nog wel wat 
afvragen. 

                                                           
6
 Als alternatieve naam voor 't Zaaltje en 't 

Bosduiveltje samen. 

 

Blauw: 't Zaaltje . Bruin: 't Bosduiveltje 

Hieruit blijkt dat met name 't Bosduiveltje, 
met een accent op cursussen, door 
inwoners maar zeer beperkt gebruikt 
wordt. Natuurlijk hebben we veel 
doorgevraagd over de rol de komende 
jaren van een dorpshuis. Dan komt er echt 
wel veel aan de orde. Dat is onder te 
verdelen in de volgende aspecten: 

 Dienstencentrum: welke diensten 
worden gewenst op ons 
dorpsniveau; 

 Ontmoetingscentrum: wie wil wie 
waarvoor ontmoeten; 

 Activiteitencentrum: wat doen we 
wanneer; 

 Informatiecentrum: actief en/of 
passief en waarover. 

Dienstencentrum: 
Wat hier opvalt is enerzijds de vraag naar 
zorggerelateerde diensten, en anderzijds 
de behoefte aan een dagelijkse 
boodschappen/winkelvoorziening. Bij de 
zorggerelateerde diensten wordt vooral 
gedacht aan huisarts, prikdienst, 
wijkverpleegkundige, thuiszorg en 
huishoudelijke hulp.  
Daarnaast zou het dorpshuis ook gebruikt 
kunnen worden als uitvalbasis voor een 
klussendienst. 
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Ontmoetingscentrum: 
Onze beide gemeenschapshuizen zijn niet 
uitnodigend. Ze missen uitstraling, sfeer, 
gezelligheid, zijn niet open van karakter, je 
komt er niet direct voor de gezelligheid. 
Dat wordt zeer gemist en vertaald in: was 
er maar een café met terras. Dan wordt 
het aantrekkelijk om er te komen, ook 
zomaar, en kan het de spil vormen in het 
dorpsgebeuren voor jong en oud. Het zou 
mooi zijn als jongeren er regelmatig een 
eigen plek hebben (bijv. een meidenclub). 
De bibliotheek wordt zeer gewaardeerd, 
daar kan nog van alles omheen 
georganiseerd worden. Samen koken en 
eten (ook op straatniveau) wordt vaak 
genoemd. 
De behoefte aan een mooie 
ontmoetingsplek wordt duidelijk 
genoemd. 
Activiteitencentrum: 
De lijst met mogelijke activiteiten is lang. 
Iedereen heeft wel een eigen activiteit die 
een plek zou moeten hebben in het 
dorpshuis. Dan gaat het om linedance,   
fitness, boekenbeurs, zingen, lezingen, 
spelletjes(uitleen), film, muziek, 
vergaderen. Het is niet duidelijk wie dit 
allemaal zou moeten organiseren. Vaak 
wordt 't Zaaltje genoemd, maar die kan 
niets zelf doen. Een aantal malen kwam de 
vraag naar voren of er niet meer cursussen 
's avonds gegeven konden worden. Dan 
kunnen werkende mensen er ook heen. 
Informatiecentrum: 
De behoefte aan informatie is groot. En de 
reeds bestaande kanalen zijn niet bij 

iedereen even bekend. En het gaat om 
zeer uiteenlopende onderwerpen: zorg, 
welzijn, energie, duurzaamheid, veiligheid, 
cultuur. 
Er wordt gevraagd om passieve en actieve 
informatie. Passief vooral in de sfeer van 
folders op een centrale plek waar je 
gemakkelijk bij kunt. Actief in de vorm van 
bijeenkomsten, lezingen over de 
hierboven genoemde onderwerpen. De 
onlangs verspreide sociale kaart blijkt nog 
niet bij iedereen bekend te zijn. 
Nog 2 onderwerpen in het belang van het 
dorpshuis zijn: de plek van het dorpshuis 
en de langere termijnvisie op het 
dorpshuis. 
Over de plek wordt verschillend gedacht. 
Er zijn 3 alternatieven genoemd: bij 
Orientalis, in 't Kerkebosje en bij 
speeltuin/voetbalveldje. 
Bij Orientalis zou het mogelijk kunnen 
bijdragen aan de levendigheid van het 
museumpark. Bij speeltuin/voetbalveldje 
wordt vooral geroemd dat daarmee alle  
activiteiten voor jong en oud bij elkaar 
gebracht worden en er zodoende een 
beetje een kern ontstaat waar het 
plezierig toeven is. 
De vraag is ook aan de orde wat de 
verwachtingen zijn voor het gebruik van 
een dorpshuis in de komende jaren. Hoe 
werkt het dorpshuis 2025, ervan uitgaand 
dat de verbouwing van nu lange tijd moet 
meegaan. Komt er een voorziening die 
over 10 jaar nog bruikbaar is. Daar geeft 
dit onderzoek geen uitsluitsel over. 
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Conclusie en aanbevelingen. 
 
Er loopt een rode draad, een centraal thema door de dorpsgesprekken en in de reacties in 
de enquête. Bijna overal komen we tegen dat heel veel mensen behoefte hebben aan een 
betere kennis van hun buurt en hun buren. Of het nu gaat over jong, of over oud, of over 
beiden samen, waar het gaat om duurzaamheid, natuur en milieu, over welzijn, zorg en 
veiligheid  of over cultuur, sport en recreatie, of over allerlei combinaties van deze 
invalshoeken, deze behoefte spreekt eruit. Niet voor iedereen evenveel en hetzelfde, maar 
toch, het wordt heel vaak genoemd in heel veel verschillende woorden. 

Onze ervaring is dat heel veel dorpsbewoners het buitengewoon op prijs hebben gesteld om 
mee te kunnen denken en praten over de ontwikkeling van ons dorp. Het enthousiasme in 
de gesprekken was hartverwarmend. 

Deze rode draad moet verder uitgeplozen worden. 

Onze eerste aanbeveling aan het bestuur van de dorpsvereniging is dan ook als volgt: 

 Ga en blijf in gesprek met dorpsgenoten 
• Bepaal samen de belangrijkste thema’s voor de komende jaren 
• Maak afspraken over de aanpak 
• Ga van visie (wat wil ik bereiken) naar actie (wat ga ik doen) 
• Niet alles tegelijk 
• Wat snel kan, meteen doen 

 
Zoals eerder geschetst, ons dorpshuis kan bij ontmoeting een heel belangrijke rol spelen. Het 
kan een centrale plek zijn waar mensen plannen, samen komen, waar activiteiten starten, en 
waar successen gevierd worden. Dat gaat niet vanzelf, en er zit druk op. Toch is onze tweede 
aanbeveling aan het bestuur van de dorpsvereniging om richting bestuur van 't Zaaltje en 't 
Bosduiveltje uit te spreken om 

 Niet te overhaasten 

 Maak gebruik  van de vele mogelijkheden en invalshoeken die in het onderzoek 
genoemd zijn bij de ruimtelijke uitwerking 

 Ga in gesprek met de doelgroepen uit het dorp 

 Ben nieuwsgierig naar hun adviezen 

 Leg ruimtelijke uitwerking nog eens aan hen voor  
 

Heilig Landstichting, 22 oktober 2015 

 


