BUURTEN OVER ZOELEN | TUSSENSTAND JULI
Op maandag 27 mei 2019 was de eerste bijeenkomst Buurten over Zoelen. Hieruit kwamen
onderwerpen waar de gemeente Buren samen met de inwoners aan de slag gaan: voor de
lange termijn (gele onderwerpen), voor de hele korte termijn (blauwe onderwerpen) en
onderwerpen waar we dit jaar als inwoners en gemeente samen mee aan de slag kunnen
(rode onderwerpen). Aanwezigen konden via stickers aangeven welke onderwerpen het
meeste prioriteit hebben. We hebben nog niet alles gerealiseerd, maar zijn al wel heel ver.
Op de volgende pagina’s kunt u de tussenstand lezen.
ONDERZOEK
KERNGERICHT
WERKEN
MEI 2019

AAN DE SLAG MET DE
DORPSAGENDA! –
AUGUSTUS t/m
DECEMBER 2019

START CONTACTAMBTENAAR MET
INLOOPUREN – JUNI
2019
STAND DORPSAGENDA –
JULI 2019

BIJEENKOMST BUURTEN
OVER ZOELEN 27 MEI 2019

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,
speeltuinen en de visie op de
omgeving van de toekomst. Het gaat
dan bijvoorbeeld over gevarieerde
wijken, behoud van het goede van
Zoelen en windmolens.

WAT DOEN WE OP DE KORTE
TERMIJN?
Er komt een extra bankje bij de kerk
in Zoelen. We starten met een
contactambtenaar (Ranesh Balla, zie
rechtsonder). We zoeken een plek
voor een nieuwe prullenbak. We
hebben al contact gehad met de
eigenaar van Tuk Tuk’s, zie hiervoor
de pagina van de blauwe punten.

STAND
DORPSAGENDA –
DECEMBER 2019

WAAR GAAN WE IN 2019 SAMEN
MEE AAN DE SLAG?
DE DORPSAGENDA VAN ZOELEN:
 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 heroverwegen het
speelruimtebeleid.
CONTACTAMBTENAAR ZOELEN
Heeft u vragen naar aanleiding van dit verslag? Of wilt u ergens
aan meehelpen? Neem contact op met Ranesh Balla via
telefoonnummer 14 0344 of via e-mailadres rballa@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 27 mei 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 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. Laat het ons weten als je wilt werken aan een onderwerp. De kleur zegt
nog niets over wie het onderwerp oppakt.
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, zoals
verkeersveiligheid. En weer andere onderwerpen zijn echt van de inwoners, zoals activiteiten voor
ouderen. 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 meteen mee aan de slag kunnen / gaan. We hebben afgesproken deze voor de zomer al af te ronden. 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 hebben gedaan. 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?

Punten Wat hebben we gedaan of moet nog gebeuren?

Tuk-tuk

Tuk-tuk door dorp is onveilig

8

Bankjes

Bankjes
Afvalbakken nieuwbouw Soel

6
4

Er zijn niet genoeg prullenbakken en
plekken om hondenpoepzakjes te krijgen

4

Afvalbakken

Contactambtenaar

Een contactpersoon in de kern
Vaste ambtenaar van Buren contactpersoon
voor Zoelen

Toezicht

Toezicht gemeente nieuwe plan

De gemeente heeft contact gehad met de organisator van de tuk-tuk-tours. De
Tuk Tuk Rally wordt georganiseerd door Holland Evenementen Groep
(afgekort HEG). HEG zet verkeersveiligheid hoog op de agenda. Voordat
deelnemers mogen gaan rijden, krijgen zij een uitgebreide voorlichtingsbijeenkomst van HEG. Hierin wordt omgang met de Tuk Tuk en de informatie
over de verkeersregels uitgebreid gedeeld. HEG geeft aan erg zuinig te zijn
op de materialen en de omgeving ook niet onnodig tot last te willen zijn.
HEG heeft aangegeven actie te ondernemen mocht dit niet het geval zijn.
Hiervoor hebben zij het TukTuknummer of kenteken nodig, locatie en tijdstip
ook. Dit kan gemeld worden naar 0344 – 745400. Meer informatie over de
maatregelen kunt u ook vinden bij contactambtenaar.
Er komt deze zomer een extra bankje in de buurt van de kerk in Zoelen.
We horen graag wij de afvalbak het beste kunnen plaatsen. Als je daar een
idee voor hebt, neem dan contact op met de contactambtenaar. Een mogelijke
locatie: Het begin van de Wethouder van den Burgstraat. Mocht de wens zijn
voor een andere locatie dan horen wij dat graag, anders zullen we het hier
plaatsen.
Voor Zoelen zijn wij gestart met een contactambtenaar (Ranesh Balla). Je kan
bij hem langslopen om vragen te stellen of ideeën te delen. Hij is ook
aanwezig op de inloopmomenten.
We hebben de ambtenaar die contactpersoon is van de projectontwikkelaar
aangegeven dat er beter toezicht moet zijn op de uitvoering van de
bouwplannen, waaronder Scharenburg II en III. Zij zal hier verder actie op
ondernemen.

Rode onderwerpen: dorpsagenda van Zoelen
Rode onderwerpen zijn onderwerpen voor dit jaar. Dit is de dorpsagenda van Zoelen en de Zoelenaren volgens de aanwezigen van 27 mei. 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 vooral na de zomer 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 (voor ouderen)

Communicatie

Wat is er opgeschreven?
Eenzame ouderen/dorpshuis beter gebruiken
Activiteitenmiddag
Activiteiten in bijvoorbeeld dorpshuis of voetbalkantine/soort inloop á la Kerk-Avezaath
Centraal punt behoeften ouderen
Clubs senioren
Ontmoetingscafé
Wat willen ouderen inventariseren?
Koffieochtend voor ouderen eenzaamheid
Ouderenzorg in kader vergrijzing/behoefteonderzoek
Gezamenlijke ouderentuin
Communicatie bij Avri
Avri vuilonderhoud groen
Klantvriendelijkheid
Communicatie verbeteren misschien samenwerken/klantvriendelijkheid
Transparantie in communicatie
Meldingen beter behandelen

Punten Wat moet er gebeuren?
1

2
1

1
1

12
1

Eerlijke communicatie (vertrouwen!) speeltuin

Verkeersveiligheid (breed)

Speeltuinenbeleid

Witte strepen Achterstraat + buitengebied
Tegelpad/beheer, onderhoud stoepen
Veiligheid heggen langs de weg bijhouden
Beter contact nieuwbouw verkeersveilig
Leefbaarheid wat betreft de snelheid waarmee gereden wordt
Verkeersveiligheid Uiterdijk richting Achterstraat
Sluipverkeer (Kanaalweg)
Veelvuldig tegen de richting inrijden Wethouder van de Burgstraat
Weg overlast parkeerplaats Achterstraat ingang bos
Nieuwe in- en uitgaande weg om de Uiterdijk te ontzien/Terwijstraat
Stoepen zijn slecht of ontbreken
De parkeersituatie vooral in de Wethouder van den Burgstraat en Vergardestraat zijn er veel
te weinig parkeerplekken
Gevaarlijke wegen aanpakken/Molenstraat, Broeksteeg, Kanaalweg, snelheid eruit
Veiligheid Kerkstraat bij de kerk parkeren in het groen half op de weg

Speeltuin verantwoordelijkheid voor de gemeente

2
4
6
1
3
4

Veel aanwezigen gaven aan dat zij vinden dat er meer activiteiten plaats kunnen
vinden in met name het Dorpshuis. Activiteiten voor ouderen werden hierbij ook vaak
genoemd. Tot nu toe heeft een enkeling zich gemeld hier iets mee te doen. Dit is nog
niet voldoende. Wij willen dit graag gaan realiseren samen met de inwoners en
onze maatschappelijke partners (WelzijnRivierstroom). Wij horen graag bestaande
initiatieven en kunnen zo nodig samen met de inwoners van Zoelen nieuwe
initiatieven starten. Laat je het de contactambtenaar weten als je hiermee aan de
slag wilt?
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. De komende tijd gaan wij verder kijken hoe wij de
communicatie kunnen verbeteren. Er zijn ook veel meldingen binnengekomen over de
AVRI. Wij hebben contact gehad met de AVRI en zij erkennen de stijging van het
aantal meldingen. Zij hebben daarom hun capaciteit vergroot en hopen nu de
meldingen beter te kunnen behandelen.

Veel punten die genoemd zijn hebben te maken met de inrichting van de openbare
ruimte in Zoelen en verkeersveiligheid. Dit vraagt om het maken van een compleet
beeld, voor we naar afzonderlijke oplossingen kunnen gaan kijken. Na de zomer wil
de gemeente met een aantal geïnteresseerden de knelpunten in Zoelen langslopen,
om te kijken naar eventuele oplossingen. Een aantal mensen hebben zich al gemeld
om hier iets mee te doen. We gaan dit combineren met het GVVP: gemeentelijk
verkeers en vervoer plan. Meer informatie over dit traject volgt spoedig, vraag het
gerust aan uw contactambtenaar.

5
6
1

10

Er zijn veel vragen over het speelruimtebeleid. Dit is een reden om het beleid te
heroverwegen. In de tweede helft van 2019 gaat de gemeente met betrokkenen
terugblikken op het huidige speelruimtebeleid, en kijken we hoe en waar het beter
kan en anders moet.

Gele onderwerpen: punten voor de toekomst
Hoe ziet Zoelen 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?

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer buurtbus
Goede infrastructuur/bereikbaarheid openbaar vervoer
Busverbinding
Buurtbus mobiliteit
OV beter
Goede verbindingen bus-buurtbus?

2
2
2
2
5

Géén windmolens (er zijn voldoende in gemeente)

14

Windmolens

School

Winkel en pinnen

Gevarieerde woningbouw

Wonen jongeren en senioren

Ontmoetingsplek

Behoud

Open komgebied behouden/géén windmolens
Voorkomen van windmolens in Zoelen
Geen windmolens+zonneparken in uniek landschap van Buren en Zoelen
Voorkomen van zonneweides in Zoelen
School behouden
Behouden van de school/verbeteren
School als 'centrum' voor jonge kinderen
Dorpswinkel dagelijkse behoefte
Pinautomaat
Supermarktje met pinapp
Supermarkt incl. pinnen
Supermarkt+pin
Gevarieerde woningbouw
Betaalbare woningen
Verschillende typen woningen voor integratie van alle leeftijden in een wijk
Tiny huisjes/hofjes voor de jeugd en alleenstaanden (ouderen)
Betere leefbaarheid = jong/gem./oud goede leeftijdsopbouw voor Zoelen =
meer jonge mensen = goedkope goede huizen
Bejaardenwoningen of huis met verzorging
Seniorenwoningen
Geen projectontwikkelaars/starterswoningen
Meer betaalbare seniorenwoningen
Woningen voor starters en senioren
Jonge mensen aantrekken/evenwichtige bevolkingsopbouw

Punten Wat kunnen we gaan doen?

6

2
3
4
1
1
7
6
1
5
3

Openbaar vervoer is een belangrijk onderdeel van het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan.
Hier gaan we in 2019 mee aan de slag. De hier genoemde punten nemen we als inbreng voor
Zoelen mee. Mocht je hier verder over mee willen praten, meld je dan even bij de
contactambtenaar.
We werken momenteel aan het energievraagstuk als gemeente. Er is nog geen keuze gemaakt
over de oplossingen. Uw opmerkingen over windmolens 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.
Het schoolbestuur gaat in eerste instantie over de toekomst van de school in Zoelen. We hebben
regelmatig overleg met de schoolbesturen. Uw opmerkingen nemen we hierin mee.
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.
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.

2
1
1

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.

4

Plein! Ontmoetingsplek

1

Dorpsplein
Gemeenschapstuin/moestuin + café
Dorpsplein

4
2

Kernkwaliteiten versterken

4

Historische structuur duidelijk aangeven (aantrekkelijk)
Historisch bewustzijn, in toerisme en recreatie/Leefbaarheid school, sport,
ouderen
Toekomst Zoelen school voetbal leefbaarheid dorp

2
9

Er zijn enkele inwoners die met dit punt aan de slag willen. Misschien dat zij hiermee al concreet
aan de slag kunnen. Welke voorzieningen in een dorp gewenst zijn is daarnaast 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.
Het behouden van de bijzondere kenmerken van Zoelen is vaker genoemd, bijvoorbeeld in
gesprekken die we een aantal jaar geleden hadden over de integrale visie op de openbare
ruimte. 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 zal begin 2020 zijn.

Onderwerpen zonder (veel) prioriteit
Tijdens de bijeenkomst op 27 mei 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 mee aan de
slag? Laat het weten aan de contactambtenaar!
Kleur Thema

Wat is er opgeschreven?

Ontmoeten
Ontmoetingsplek jongeren
Mogelijkheid voor sportschool
Sporten
Sporten
Sportmogelijkheden anders dan voetbal
Sporten
Gymvereniging, nieuwe toestellen nodig, alles gaat naar Maurik, dringend nieuwe toestellen nodig
Duurzaamheid Energie
Sociaal
Verborgen eenzaamheid
Economie
Kansen voor (betrokken) ondernemers
Speeltuin
Niet verkleinen van speelplek midden Zoelen, de grote is een beetje de kern
Opletten bij vuilcontainers, dat het netjes blijft
Snelweg A15 achter bomen verbergen met groene eiken
Groenafscherming geluidswal (A15)
Stop met bomenkap
Rood Beheer
Gymvereniging, het pad wordt niet meegenomen met het vegen of verwijderen groen
gemeente
Bereikbaarheid AVRI-container
Er is overlast van de berenklauwplant, die giftig is en weggehaald moet worden
Lantaarnpalen (LED) dimmen 's nachts (ivm natuur)
Groen blijvende bomen om Kellen, te verbergen in de winter
Geen bermen maaien (maar veilig) voor 21 juni
Zonder afspraak naar de gemeente
Communicatie Burgerapp
Welkomstbrief nieuwe bewoners, informatievoorziening
Pesten op school / wangedrag ouders
Meer hulp bij monumenten
Overige
Standbeeld van Janus de Jongh
Huurprijzen: (oud) dorpelingen voorrang
Wat is uitbreidingsvisie?
Brug over het Amsterdam Rijn-Kanaal
Goede HBO scholen in de buurt van Tiel
Duurzame woningen - qua energie maar ook qua uitstraling etc.
Duurzaam: financieel? Economie?
Energiecoörporatie: Energie voorziening centraal, niet op alle oude gebouwen zonnepanelen
Lef voor eigen karakter: duurzaam behouden centraal, investeren, slimme oplossingen, geen grootsere financiële risico's (projecten)
Duurzaamheidsgericht (als overkoepelend thema): dus groen (niet onnodig bomenkap), landschapsontwikkelingsplan als basis, natuurontwikkeling, maar ook de economie draaiende
proberen te houden en inspelen op de ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de verdwijnende fruitteelt
Fysieke
Bejaardenhuis
Geel
ontwikkeling
Sociale huur levensloopbestendig
Betere wandel fiets verbindingen naar Tiel (tunnel) en oost (over kanaal)
Fietspaden, verkeersveilig
Meer jonge mensen: te weinig schonere huizen, als reden voor vergrijzing
Geluidsherrie A15 bij 'verkeerde' wind
Medische hulppost
Waarom is de WOZ omhoog gegaan voor gemeentehuis? Betere besteding mogelijk?
Te weinig contact, geen genoeg verlichting, stoep bondeid (?) de gemeenten
Lantaarnpalen terug: veiligheid binnen en buiten het dorp

Punten
1

3

2

1

3

1
3

3
2

1
1
3

1
1
1
1
1

2

