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WAT NEMEN WE MEE VOOR
DE TOEKOMST?
Sommige onderwerpen kunnen we
(nog) niet oplossen. Deze nemen we
mee voor de langere termijn. In
nieuw beleid bijvoorbeeld, voor
onder andere duurzaamheid, groen,
landschap en de visie op de
omgeving van de toekomst. Het gaat
dan bijvoorbeeld over woningbouw
voor ouderen en starters, behoud
van het goede van Ingen (bijv.
behoud open gebieden).

Op woensdag 10 juli 2019 waren ongeveer 37 Ingenaren en 8 ambtenaren bij elkaar in
het Dorpshuis. De avond begon met een inloop over de stand van zaken over de uitvoering
voor de Rijnstraat en daarna volgden er presentaties over het project Kerngericht werken en
over de omgevingsvisie. Vervolgens gingen we in twee ronden met elkaar aan de slag. Dit
deden we aan twee tafels waar we fysieke onderwerpen bespraken (zoals verkeer en
groen) en twee tafels waar we sociale onderwerpen bespraken (zoals ontmoeting en
eenzaamheid). Hieruit volgden prioriteiten voor de lange termijn (gele onderwerpen), voor
de hele korte termijn (blauwe onderwerpen) en onderwerpen waar we in 2019 en 2020 als
inwoners en gemeente samen mee aan de slag kunnen (rode onderwerpen). Aanwezigen
konden via stickers aangeven welke onderwerpen het meeste prioriteit hebben. Op deze
plaat zie je kort de resultaten van de avond.
INFORMATIE OVER EERSTE
RESULTATEN BLAUWE
ONDERWERPEN SEPT/OKT
2019

WAT DOEN WE OP DE KORTE
TERMIJN?
We starten met een
contactambtenaar (Esther
Wormgoor). Samen met
signaleringsgroep, fruitbode,
dorpshuis In de Gaard en gemeente
maken we de agenda voor Ingen en
geven de informatie over de
blauwe onderwerpen uit dit verslag.

SEPT/OKTOBER 2019:
SAMEN AAN DE SLAG
MET DE DORPSAGENDA!

WAAR GAAN WE IN 2019 SAMEN
MEE AAN DE SLAG?
DE DORPSAGENDA VAN INGEN:
 Verkeersveiligheid is op verschillende
manieren vaak genoemd. We kijken
naar knelpunten en mogelijke
oplossingen.
 Er is behoefte aan meer activiteiten
voor ouderen, bijvoorbeeld in het
dorpshuis.
 We verbeteren de communicatie
tussen de gemeente en inwoners.
 We kijken samen naar woonwensen
voor woongroep of woonboerderij.

CONTACTAMBTENAAR INGEN
Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag? Of wilt u ergens aan meehelpen?
Neem contact op met Esther Wormgoor via telefoonnummer 14 0344/06-13143374
of via e-mailadres ewormgoor@buren.nl. Meer weten? Kijk op
www.buren.nl/kerngerichtwerken

Alle resultaten lezen? Zie de volgende pagina’s!

Hoe zat het ook alweer met de kleuren?
Tijdens de bijeenkomst op 10 juli jl. hebben we de genoemde onderwerpen gesorteerd in drie vlakken.
Zo kunnen we zien welke onderwerpen we meteen oppakken (blauw), welke onderwerpen voor de
toekomst zijn (geel) en met welke onderwerpen we dit jaar en volgend jaar aan de slag gaan (rood).

Op de volgende pagina’s lees je per kleur welke thema’s genoemd zijn, welke onderwerpen hiervoor
opgeschreven zijn, hoeveel punten die onderwerpen kregen (via de groene stickertjes) en welke actie we
nu samen kunnen ondernemen. Als je een onderwerp mist wat je wel hebt opgeschreven, of als je vindt
dat een onderwerp niet hoort bij een groter thema, of als je een andere opmerking hebt: laat het ons
weten via de contactambtenaar! Natuurlijk ook als je wilt werken aan een onderwerp. Want de kleur
zegt nog niets over wie het onderwerp oppakt, dit wordt later duidelijker.
Hoe gaan we samen met de ideeën om?
We hebben veel ideeën en plannen opgehaald. In de volgende pagina’s lees je wat we daarmee doen.
Een aantal onderwerpen is specifiek voor de gemeente, zoals het starten met een contactambtenaar.
Maar andere onderwerpen kunnen we alleen samen oppakken, als inwoners en gemeente. En weer
andere onderwerpen zijn echt van de inwoners. De dorpsagenda is dus ook echt van de inwoners, maar
we werken hier als gemeente aan mee!
Dat betekent dat we ook niet alles (snel) kunnen oplossen of oppakken. Soms blijken dingen ook
ingewikkelder of gevoeliger te zijn dan weer eerder dachten. Als je hier vragen of opmerkingen over
hebt, laat het vooral weten via de contactambtenaar!

Blauwe onderwerpen: de korte termijn
Er zijn onderwerpen waar we mee aan de slag kunnen, in dit geval zal het vanaf eind augustus worden opgepakt. Dat zijn de blauwe onderwerpen. Onderwerpen die weinig
(in)spanning vergen en waar veel draagvlak voor is. In deze tabel geven we aan wat we nu concreet met deze punten gaan doen. Het komt voor dat blauwe onderwerpen
later helemaal niet zo makkelijk blijken te zijn. Dan vallen ze soms van deze lijst weg, maar bewaren we ze wel als rood onderwerp of als geel onderwerp (zie volgende
pagina’s).

Wat is het thema? Wat is er opgeschreven?
Hoe gebruiken de
telers middelen voor
bescherming en
bemesting van
gewassen.
Digitale agenda en
papieren agenda

Terugkoppeling van
de avond

Punten Wat kunnen gaan we doen?

Voorlichting, informatie verstrekken

2

Gemeente geeft informatie aan inwoners, via
fruitbode, e.d.

Communicatie met fruitbode, dorpsinformatieblad, zowel digitaal
als op papier, centrale communicatie over activiteiten in Ingen

12

Samen met signaleringsgroep, fruitbode, dorpshuis
Gemeente kunnen we dit oppakken.

2

De contactambtenaar Esther Wormgoor, maakt een
verslag en geeft de terugkoppeling van de avond.
Hierop kan iedereen feedback geven (kijken of het
duidelijk is, er dingen ontbreken, etc.).

Terugkoppeling

Contactambtenaar

Betere verbinding met gemeente. Kom ook zelf in actie als je iets
wilt oppakken.

Info Rijnstraat

Herinrichting Rijnstraat/ Dorpsstraat

Laag vliegverkeer
(Defensie)
Uitzoeken postcode

Defensie vlieghoogte grens? Veel helikopters, laag vliegen, welke
regels?
Postcode Fruithof, Molenhof zijn hetzelfde

3

De gemeente start met een proef met een
contactambtenaar (Esther Wormgoor). Je kan haar
bellen of mailen om vragen te stellen of ideeën te
delen. Wil je als inwoner contactpersoon zijn voor je
kern en/of de gemeente, neem dan contact op.
Gemeente geeft waar en hoe de informatie over de
ontwikkelingen te vinden zijn, en wie contactpersonen
zijn.
Gemeente laat weten wat er met defensie is
afgesproken/regels zijn gemaakt.
Gemeente zoekt dit uit.

Rode onderwerpen: dorpsagenda van Ingen
Rode onderwerpen zijn onderwerpen voor de komende maanden. Dit is de dorpsagenda van Ingen en de Ingenaren volgens de aanwezigen van 10 juli. Het zijn onderwerpen
die realiseerbaar lijken, maar waarvoor we wel nog moeten nadenken en samenwerken. Sommige inwoners hebben zich al gemeld om met deze onderwerpen aan de slag te
gaan. De gemeente probeert mensen hiervoor bij elkaar te krijgen, want we moeten het samen doen. Het vervolg op deze punten zal vanaf september/oktober
plaatsvinden.
Wil je meedenken, meedoen, initiatief nemen of op de hoogte gehouden worden? Laat het dan weten aan de contactambtenaar. We zullen in de loop van 2019 ook laten
weten wat de stand van zaken is van de dorpsagenda. Hoe we dit het beste kunnen doen, zoeken we nog uit. Ook willen we kijken of deze dorpsagenda gedeeld wordt
door andere inwoners.

Wat is het thema?
Activiteiten in het
dorp/dorpshuis

Wat is er opgeschreven?

Punten Wat kunnen we gaan doen?

Kinderboerderij

5

Activiteiten voor ouderen in Ingen (bijv. in De Gaard)

3

Communicatie met de gemeente (glasvezel, parkeren, activiteiten)
Niet alles digitaal, maar ook op papier.
Ontvangst bevestiging mails versturen

8

Het is duidelijk dat de communicatie tussen inwoners en de gemeente beter
moet. Dat is ook de reden dat de gemeente gestart is met het project
kerngericht werken. Het werken met een contactambtenaar en het project zelf
zijn al eerste stappen om de communicatie te verbeteren. Vind je het leuk na
te denken hoe we nog meer stappen kunnen zetten? Meld je dan aan via de
contactambtenaar.

Bereikbaarheid en parkeerproblemen Fruithof
Zevenmorgen herinrichting en t.b.v. toekomst ook ‘kippenfabriek’.
Routes vrachtverkeer (alleen bepaalde tijd, verbod, routing)
Veilig naar school, kinderen stimuleren met de fiets of lopend, rotzooi bij school
(hangplek)
(Veilige) Fietspaden

12
7
12

Handhaving; flits controles, meer permanente snelheidscontroles, auto te gast

11

Veel punten die genoemd zijn hebben te maken met de inrichting van de
openbare ruimte in Ingen en verkeersveiligheid. Dit vraagt om het maken van
een compleet beeld, voor we naar afzonderlijke oplossingen kunnen gaan
kijken. In het najaar wil de gemeente met een aantal geïnteresseerden de
knelpunten in Ingen langslopen, om te kijken naar eventuele oplossingen.
Nadat we samen knelpunten en oplossingen bekeken hebben, bepalen we
waarmee we het eerst aan de slag gaan, en hoe we de inwoners daarbij
verder gaan betrekken. Wil je hier ook over meedenken? Meld je dan aan
via de contactambtenaar.

Communicatie

Verkeersveiligheid (breed)

Hondenpoep

Overlast hondenpoep

Woonboerderij met gedeelde tuin, voor senioren en/of gezinnen. Woongroep’ ouderen,
Woongroep en/of boerderij
laagbouw, dit kan evt. wel tussen dorpskern en Rijn.
senioren

3
3

4

6

Veel aanwezigen gaven aan dat zij vinden dat er meer activiteiten plaats
kunnen vinden in Ingen. Activiteiten voor ouderen en jongeren werden hierbij
ook vaak genoemd. Mocht je hiermee aan de slag willen, kunnen we jullie
hierbij (laten) ondersteunen. Meld je dus vooral bij de contactambtenaar!

In het hondenbeleid staan de regels over hondenpoep. Zie hier:
https://www.buren.nl/onderwerp/hondenbeleid/. Mocht er toch overlast zijn,
kunt u dat melden: https://www.buren.nl/onderwerp/melding-openbareruimte/.
We willen in gesprek over de wensen en mogelijkheden. Meld je daarvoor
aan bij de contactambtenaar. Daarnaast werken we aan een vernieuwde visie
op wonen in de gemeente Buren. Onderdelen daarvan krijgen een plek in de
omgevingsvisie. De genoemde opmerkingen kunnen we ook meenemen in de
afwegingen voor deze visies.

Gele onderwerpen: punten voor de toekomst
Hoe ziet Ingen er over een paar jaar uit? Welke dromen zijn er? Dat zijn vragen die belangrijk zijn bij gele onderwerpen. Dit zijn onderwerpen voor de toekomst. (Nog) niet
realiseerbaar, maar wel een droom voor de toekomst van het dorp. Deze punten gebruiken we bijvoorbeeld als inbreng voor nieuw beleid of de omgevingsvisie.
Wat is het thema?

Wat is er opgeschreven?

Verkeer

Meer voetpaden, wandelwegen rondom kern, veilige wandelroutes in de kern,
betere en veilige wandel mogelijkheden
Trottoirs Rijnstraat binnen bebouwde kom

(nieuw) Woningbouw, geen
hoogbouw en betaalbare
woningen
Recreatie/
Open gebied behouden/meer
groen

Duurzaamheid

Voorzieningen

Punten Wat kunnen we gaan doen?
23

9

Verkeersveiligheid Culenkampseweg (o.a. bocht)

7

Historische nieuwbouw, geen hoogbouw

12

Sociale, betaalbare woningbouw en voorzieningen voor jongeren (locatie
tussen provinciale weg en dorpskern)
Leefbaarheid woningbouw/inbreidingsplannen
Leegstand tegengaan (Dorps- en Rijnstraat)
Meer recreatie mogelijkheden (meertje om te schaatsen, zwemmen)
Meer groen, parkje

5
4
4
5
4

Open gebieden behouden

10

Verlichting buitengebied led-verlichting

3

Wettelijke uitstoot regels kachels, filter op schoorstenen open haard

4

(mobiele) pinautomaat, voorlichting aan ouderen

4

Alarmpaal verplaatsen
Meer voorzieningen, winkels, school, dorpshuis, betaalbare woningen, beter
openbaar vervoer

4
4

Verkeer, knelpunten en openbaar vervoer zijn een van de belangrijke onderdelen van het
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan. Hier gaan we in 2019 mee aan de slag. De hier
genoemde punten nemen we als inbreng voor Ingen mee. Mocht je hier verder over mee willen
praten, meld je dan even bij de contactambtenaar.
We werken aan een vernieuwde visie op wonen in de gemeente Buren. Onderdelen daarvan
krijgen een plek in de omgevingsvisie. De genoemde opmerkingen nemen we mee in de
afwegingen voor deze visies.
Dit is inbreng voor de omgevingsvisie. Over deze visie en mogelijke oplossingen gaan we graag
(op verschillende manieren) in gesprek met u, zoals ook geldt voor de andere genoemde punten.
Dit zal begin 2020 zijn.

We werken momenteel aan het energievraagstuk als gemeente. Er is nog geen keuze gemaakt
over de oplossingen. Uw opmerkingen over zonnepanelen betrekken we daarbij. Daarnaast is dit
inbreng voor de omgevingsvisie. Over deze visie en mogelijke oplossingen gaan we graag (op
verschillende manieren) in gesprek met u, zoals ook geldt voor de andere genoemde punten. Dit
begin zal 2020 zijn.
Welke voorzieningen in een dorp gewenst zijn is inbreng voor de omgevingsvisie. Over deze
visie en mogelijke oplossingen gaan we graag (op verschillende manieren) in gesprek met u,
zoals ook geldt voor de andere genoemde punten. Dit zal begin 2020 zijn.

Onderwerpen zonder (veel) prioriteit
Tijdens de bijeenkomst op 10 juli zijn veel onderwerpen genoemd. Sommige onderwerpen hadden veel prioriteit en stonden op de vorige drie pagina’s. Een aantal
onderwerpen kregen minder punten via de groene stickers of zijn minder vaak genoemd. Voor de volledigheid noemen we die onderwerpen hier wel. Wil je hier alsnog mee
aan de slag, of mis je iets? Laat het weten aan de contactambtenaar!
Kleur Thema

Wat is er opgeschreven?

Er moet iets zijn waar je elkaar tegen komt (terras, dorpsfeest)
Wekelijkse/twee wekelijkse maaltijd voor iedereen (vnl. ouderen, allochtonen)
Activiteiten in Gebruik van de Gaard voor ouderen(bv. koffieochtend, creatieve activiteiten)
het dorpshuis Workshop aanbieden(jong en oud)
Meer sociale activiteiten in het dorp, sociale verbinding verbeteren
Rood
Busje voor ouderen naar voorzieningen rijden
Verkeer Weverstraat/Brei aanpassen (werkverkeer vertragen)
Verkeer beperken (auto/vracht) Culemborgseweg
Verkeersveilig
Hond uitlaten Rijnstraat gevaarlijk, auto’s rijden te hard.
heid (breed)
Bocht in dorpsstraat gevaarlijk (hard rijden, bocht afsnijden)
Betere Dorpsstraat (slecht asfalt), kruising Dorpsstraat en Rijnstraat en Woudstraat overzichtelijker.
Route langs Wetering (wandelpad)
Klompenpad aanleggen
Woningen, voorrang voor de ‘echte’ Ingenaren (starters)
Woningbouw voor de leefbaarheid en voorzieningen
Voor ouderen in laagbouw hofjes evt. tussen dorpskern en Rijn
Natuurlijke speelplaats
Ingense bos
Fysieke
Omgevingsgroen
ontwikkeling,
woningbouw, Toegangswegen verleggen, visie in relatie tot brug Rhenen/pont
Geel
Zonnepanelen (ook op huurwoningen)
verkeer,
duurzaamheid, Bedrijven benaderen over zonnepanelen
overig
Subsidie verstrekken (gemeente) voor particulieren voor zonnepanelen
Zorg voor afsluiten gas
Warmte net
Hoe maken we Ingen CO2 vrij?
Regenwater opvang voor wc’s doorspoelen
Leges kosten nihil
Meer speelplekken voor kinderen
Eenzaamheid verminderen, zorgen voor elkaar

Punten
1

1

1

1

2

2

