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LEESWIJZER
In hoofdstuk 1 leest u over de aanleiding en de totstandkoming
van het dorpsontwikkelingsplan.
In hoofdstuk 2 wordt het dorp Kapel-Avezaath in het kort
geschetst en leest u wat de meest in het oog springende
onderwerpen voor dit plan zijn, zoals deze bleken uit de
resultaten van de enquête en de gesprekken op de dorpsbijeenkomst. Ook beschrijft dit hoofdstuk de toekomstvisie
voor Kapel-Avezaath.
Hoofdstuk 3 beschrijft de uitwerking van de verschillende
thema’s van het plan:
• Delen van vreugde en verdriet, zorg en hulp
• Genieten van een groene en agrarische omgeving
• Je veilig en geborgen voelen
• Fijn wonen en de aanwezigheid van voorzieningen
Er wordt aandacht besteed aan de huidige en gewenste situatie van
de verschillende onderwerpen. Ook worden actiepunten benoemd.
In hoofdstuk 4 treft u een uitvoeringsprogramma aan, waarin
de diverse actiepunten in een tijdpad zijn uitgewerkt.
Tenslotte een slotwoord waarin vooruit geblikt wordt op de toekomst.
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1. ACHTERGROND EN
TOTSTANDKOMING DORPSONTWIKKELINGSPLAN
DE DORPSRAAD
De dorpsraad is een stichting, die zich ten doel stelt de belangen van
Kapel-Avezaath te behartigen en de leefbaarheid en
vitaliteit te bevorderen. Sinds de oprichting in december 2007
is de dorpsraad in ons dorp actief. In deze periode is al veel
bereikt. In overleg met de gemeente is bijvoorbeeld het dorpsplein
gerealiseerd met banken, tafeltennistafel, jeu-des-boulesbaan en het
beeld van Coen Kaayk. Ook is, dankzij de inspanningen van de dorpsraad, het voetpad aan de Zoelensestraat aangelegd.
Voorheen werd in vergaderingen van de dorpsraad en de wijkschouw
ruim aandacht gegeven aan allerlei infrastructurele problemen, zoals
defecte lantaarns, slecht wegdek, verzakte bermen en overhangende
takken. Hoewel de dorpsraad het belang van deze onderwerpen erkent,
heeft het bestuur in het voorjaar van 2015 besloten zich te focussen op
activiteiten, die de leefbaarheid in Kapel-Avezaath vergroten.
LEEFBAARHEID
Volgens de dorpsraad wordt de leefbaarheid in ons dorp bepaald door
drie pijlers:
• de sociale omgang met elkaar
• dorpsfaciliteiten en -ontwikkeling
• zorg en welzijn
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In kleine dorpen, zoals Kapel-Avezaath, komt het aspect leefbaarheid
steeds meer onder druk te staan. Enerzijds door het verminderen van
voorzieningen, anderzijds door een zich terugtrekkende overheid,
waardoor mensen steeds meer op zichzelf worden teruggeworpen en
afhankelijker worden van hun directe omgeving. Van bewoners vraagt
dit een pro-actieve houding. Als dorp wacht je de gevolgen van veranderingen niet af, maar denk je vooraf na over de ontwikkelingen en de
gewenste situatie voor de eigen kern.

de gemeente Buren en uiteenlopende instanties en organisaties betrokken die mogelijk een rol zouden kunnen spelen bij de uitwerking
van het DOP tot een concreet uitvoeringsplan. Naast het creëren van
draagvlak is een ander doel van het DOP om inwoners van het dorp te
activeren en de betrokkenheid met elkaar te vergroten. In het proces
ontmoeten gelijkgestemden en samenwerkingspartners elkaar die in de
uitvoeringsfase een actieve rol kunnen spelen.
In het DOP worden de gewenste ontwikkelingen voor de komende
5 à 10 jaar beschreven. Uitgangspunt is dat het DOP door de inwoners
van het dorp wordt gedragen. Om deze reden zijn alle inwoners bij
het maken van het plan betrokken, zodat de uiteindelijke visie breed
gedragen wordt. Dit maakt dat het DOP een sterk document is dat een
plek op de beleidsagenda van diverse instanties verdient. Het is tevens
een hulpmiddel bij het aanvragen van subsidies voor dorpsverbetering
of projecten. Het DOP is niet alleen een handig instrument naar de
‘buitenwereld’ toe, maar heeft ook tot doel de inwoners te activeren en
te stimuleren om de ontwikkelingen die zij willen in gang te zetten.

AANLEIDING DORPSONTWIKKELINGSPLAN
Om de leefbaarheid te behouden of te verbeteren, moet eerst bekend
zijn wat er behouden en verbeterd moet worden in Kapel-Avezaath.
De dorpsraad onderzoekt dit door middel van een dorpsontwikkelingsplan (DOP). De methodiek van het DOP is ontwikkeld door DKK Gelderland (de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland).
Met een dergelijk plan wordt pro-actief gereageerd op ontwikkelingen
om ons heen, rekening houdend met op handen zijnde veranderingen
en prognoses, maar bovenal rekening houdend met de ambities van
inwoners. In het DOP staan de wensen en behoeften van de inwoners
ten aanzien van Kapel-Avezaath. Het DOP sluit aan bij de wensen en
ideeën van inwoners en lokale kennis en creativiteit wordt hierbij benut.
In het proces worden naast inwoners, ook de gemeente Tiel,
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WERKGROEP DORPSONTWIKKELINGSPLAN
De dorpsraad heeft medio 2015 de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan
samengesteld. Bij het samenstellen is rekening gehouden met de
spreiding van de leden over het dorp. Ook is gepoogd een zo goed
mogelijke verdeling te maken in leeftijdscategorieën en het aantal
mannen en vrouwen.

Aan de hand van deze fietstocht wordt een enquête ontworpen.
Deze is in de maand november huis aan huis persoonlijk overhandigd
door een van de werkgroepleden. De respons van de enquête is
werkelijk overweldigend, namelijk 63%.
Op 7 januari 2016 wordt een dorpsbijeenkomst georganiseerd in Huize
Poelzicht, waarop de resultaten van de enquête worden gepresenteerd.
Met elkaar wordt gediscussieerd over de belangrijkste thema’s die uit de
ingevulde vragenlijsten naar voren zijn gekomen. Het is een geslaagde
avond met een grote opkomst. Na afloop wordt een en ander door de
werkgroep uitgewerkt tot een speerpuntennotitie.

Op 9 juli 2015 komt de werkgroep voor het eerst bij elkaar, bestaande
uit een enthousiaste groep mensen uit het dorp, een wijkregisseur van
de gemeente Tiel en twee procesbegeleiders van DKK Gelderland.
TRAJECT TOT HET PLAN
Nadat de werkgroep in juli is geïnstalleerd, worden taken verdeeld en
een plan van aanpak gemaakt. De werkgroep maakt in oktober 2015
een fietstocht door het dorp, een zogenaamde schouw, waarbij het
dorp door de leden wordt beoordeeld op leefbaarheid. De leden laten
elkaar het dorp zien, vertellen wat zij waarderen aan het dorp, wat de
sterke kanten zijn, en waar de pijn- en verbeterpunten liggen. De input
tijdens deze fietstocht geeft een helder beeld van de onderwerpen die
mogelijk leven bij een grotere groep inwoners van Kapel-Avezaath.

Dorpsontwikkelingsplan Kapel-Avezaath

In mei 2016 is vervolgens een klankbordbijeenkomst georganiseerd
in de school. Voor deze avond zijn ruim 40 experts, ambtenaren en
sleutelfiguren uitgenodigd om een reactie te geven op de door de
werkgroep ervaren knelpunten en vraagstukken welke voortkomen uit
de speerpuntennotitie. De aanwezigen op de klankbordbijeenkomst
hebben hierop hun feedback en advies gegeven en hebben tevens
oplossingsrichtingen aangedragen voor bestaande ideeën. Deze zijn
vervolgens verwerkt in dit definitieve dorpsplan.
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2. DORPSSCHETS
Ingeklemd en doorkruist door de wegen A15 en N834 en begrensd
door de rivier de Linge ligt Kapel-Avezaath. Het dorp is mogelijk al in de
vroege Middeleeuwen ontstaan. De naam Avezaath betekent waarschijnlijk ‘eeuwenoude woning’. De toevoeging ‘Kapel’ verwijst naar de
Agatha Capel.
Kapel-Avezaath bestond oorspronkelijk uit drie delen: het dorp
Kapel-Avezaath en de buurtschappen Bergakker en Twee Sluizen.
Door de eeuwen heen viel het dorp bestuurlijk onder verschillende
buurgemeenten. Door de aanleg van de snelweg A15 werd het dorp in
tweeën gedeeld. Na de gemeentelijke herindelingen rond 1980 viel
Kapel-Avezaath ten zuiden van de snelweg bestuurlijk onder de
gemeente Tiel en ten noorden van de snelweg onder de gemeente
Buren.
Tijdens een telling in 1889 had het dorp 700 inwoners. Het aantal
woningen is sinds die tijd verveelvoudigd. Per 1 januari 2016 heeft
Kapel-Avezaath 843 inwoners, verdeeld over 402 vrouwen en 432
mannen. 242 inwoners zijn jonger dan 25 jaar, 441 tussen de 25 en 65
jaar en 151 boven de 65 jaar.
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Inwoners van Kapel-Avezaath vinden het prettig om in een klein,
landelijk dorp te wonen, waar bewoners elkaar kennen. Dit biedt hen
een gevoel van veiligheid en geborgenheid dat zij graag ook in de
toekomst willen behouden. Op de dorpsbijeenkomst is onder meer
gesproken over buurtpreventie, overlast door hardrijders in het verkeer,
maar ook over het behoud van de school en de sociale functie die de
aanwezigheid van winkels en horeca heeft voor een dorp.
DE TOEKOMSTVISIE VOOR KAPEL-AVEZAATH VOOR 0-10 JAAR
Gelet op de resultaten van de enquête en de diverse geluiden op de
dorpsbijeenkomst, heeft de werkgroep DOP een toekomstvisie voor
Kapel-Avezaath geformuleerd voor de komende tien jaar:
Kapel-Avezaath is een dorp dat zich typeert door een grote mate van
bedrijvigheid. Naast veel agrarische en daaraan gerelateerde bedrijven,
is er ook een veelheid aan andere kleine en grotere ondernemingen
in het dorp gevestigd. Bij de Kamer van Koophandel worden ruim 130
inschrijvingen in ons dorp vermeld. Het merendeel van de bewoners
behoort tot de beroepsbevolking. De inwoners van Kapel-Avezaath
kunnen daarmee als bedrijvig en zelfstandig worden getypeerd.

Een veelheid aan inwoners heeft laten weten dat zij graag meer
activiteiten in ons dorp zien, die het gevoel van saamhorigheid en
onderlinge betrokkenheid vergroten. Men wil op elkaar terug kunnen
vallen in situaties van vreugde én verdriet. Er wordt onder meer
gesproken over feestelijke activiteiten, zorg- en dienstenuitwisseling,
het stimuleren van burenhulp en de wijze waarop bestaande activiteiten
gecommuniceerd worden.

WENSEN VAN HET DORP VOOR HET
DORPSONTWIKKELINGSPLAN
Veel inwoners hebben hun wensen uitgesproken voor Kapel-Avezaath
voor nu en voor de toekomst. Zij hebben de enquête ingevuld en/of
hun ideeën geuit tijdens de dorpsbijeenkomst. De werkgroep heeft een
veelheid aan informatie ontvangen. Hoewel de thema’s uiteenlopen,
is er sprake van grote overeenkomsten en gedeelde wensen voor het
dorp.

Ook blijkt uit de enquête dat veel inwoners de ruimte en het
landelijke, groene karakter van het dorp erg waarderen. Zij genieten
van de aanwezige fruitboomgaarden en de weidse uitzichten, laten
duidelijk weten dat dit groene karakter zeker behouden moet blijven en
zien volop mogelijkheden om ons dorp op dit vlak nóg aantrekkelijker
te maken. Bewoners spreken onder andere over de aanpak van
zwerfafval, dorpsverfraaiing en de aanleg van wandel- en fietspaden.
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“Kapel-Avezaath is een klein, landelijk dorp waar vreugde en verdriet,
zorg en hulp actief gedeeld wordt, waar volop genoten kan worden
van een groene en agrarische omgeving en waar inwoners zich veilig
en geborgen voelen. In dit dorp kan een ieder fijn wonen en zijn de
nodige basisvoorzieningen als winkels, horeca, school en kerk
aanwezig”
Deze visie is het uitgangspunt voor dit dorpsontwikkelingsplan.
Een visie die gedragen wordt door de inwoners van het dorp;
omdat het díe aspecten in zich draagt die door veel bewoners
belangrijk gevonden worden.
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3. THEMA’S DORPSONTWIKKELINGSPLAN

“Kapel-Avezaath is een klein, landelijk dorp
waar vreugde en verdriet, zorg en hulp actief
gedeeld wordt, waar volop genoten kan worden van een groene en agrarische omgeving
en waar inwoners zich veilig en geborgen
voelen. In dit dorp kan een ieder fijn wonen en
zijn de nodige basisvoorzieningen als winkels,
horeca, school en kerk aanwezig”

3.1 DELEN VAN VREUGDE EN
VERDRIET, ZORG EN HULP
Mensen voelen zich het best, als er een evenwicht is tussen autonomie
en verbondenheid. Zij willen de vrijheid ervaren om zelf keuzes te
maken en tegelijkertijd willen ze graag ergens bij horen en zich
betrokken voelen. Dit geldt ook voor inwoners van Kapel-Avezaath.
Zij houden graag de regie over hun eigen leven, maar merken dat ze
voor een gelukkig leven óók afhankelijk zijn van hun medemens, van de
buren en andere dorpsgenoten.

Bij de uitwerking van dit hoofdstuk is de toekomstvisie voor
Kapel-Avezaath, die hier links is opgenomen, leidend.
De verschillende thema’s, zoals deze door inwoners in zowel de
enquête als tijdens de dorpsbijeenkomst zijn aangedragen, zijn in de
visie verwerkt. Onderstaand schema laat zien hoe een en ander met
elkaar samenhangt.

Delen van vreugde en
verdriet, zorg en hulp
• verbondenheid en communicatie
• zorg

Je veilig en geborgen voelen
• veiligheid
• verkeer en infrastructuur

Leefbaarheid

Genieten van een groene,
agrarische omgeving
• dorpsverfraaiing
• zwerfafval
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Fijn wonen en de
aanwezigheid van infrastructuur
• wonen
• winkels, horeca en middenstand
• basisschool
• Agatha Capel
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VERBONDENHEID EN COMMUNICATIE

ZORG
GEWENSTE SITUATIE
Kapel-Avezaath is een dorp waar actief vreugde en verdriet, zorg en
hulp gedeeld wordt. Er is een divers aanbod aan activiteiten voor jong
en oud. Bewoners kennen elkaar, voelen zich betrokken bij elkaar en
weten elkaar te vinden voor hand- en spandiensten of zorg.
Ook organiseren bewoners zich om algemeen gedragen wensen,
plannen en acties uit te voeren in de vorm van bijvoorbeeld
werkgroepen.

HUIDIGE SITUATIE
Uit de dorpsenquête is duidelijk gebleken dat veel inwoners van
Kapel-Avezaath in het dorp een gevoel van verbondenheid,
saamhorigheid en betrokkenheid missen. Er vinden relatief weinig
activiteiten plaats waarbij dorpsbewoners elkaar ontmoeten. Ook zijn
er weinig andere initiatieven, feestelijke gelegenheden, en dergelijke.
Daarbij komt dat de bestaande verenigingen in het dorp niet samenwerken en niet erg zichtbaar en actief zijn voor niet-leden.
Uit de resultaten van de enquête blijkt ook dat bewoners niet of
onvoldoende op de hoogte zijn van de activiteiten die er wél zijn.
Er is nog geen afdoende (centraal) communicatiemiddel in het dorp
aanwezig.
Tijdens de dorpsbijeenkomst is duidelijk geworden dat er diverse
bewoners zijn die allerhande hulp, zorg en diensten willen aanbieden aan hen die hier behoefte aan hebben. Er is momenteel echter
geen communicatiemiddel of plaats waar deze zorg of hulp gevraagd,
aangeboden, laat staan georganiseerd wordt. Vraag en aanbod kunnen
elkaar op dit vlak op dit moment nergens ontmoeten. Gelet op bovenstaande kan geconcludeerd worden dat het gevoel van saamhorigheid
en betrokkenheid onderling onvoldoende vanzelfsprekend is of zo
ervaren wordt, maar dat hier tegelijkertijd wel behoefte aan is én dat er
ook een bereidheid is vanuit bewoners om hier aan bij te dragen.

Er zijn functionele communicatiemiddelen die alle bewoners frequent
en tijdig informeren over activiteiten en ontwikkelingen in het dorp.
Er is een centraal steun- en/of informatiepunt voor zorg- en/of
dienstenuitwisseling.

ACTIES
• Vergroten van de verbondenheid in het dorp door organiseren van
activiteiten en evenementen.
• Bevorderen en stimuleren van onderling contact in het dorp.
• Organiseren van een communicatie/informatie voorziening in het
dorp rond het thema zorg- en dienstenuitwisseling en maken van
centrale activiteitenkalender.
• Enthousiasmeren, stimuleren en activeren van individuen voor het
algemeen belang.
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HUIDIGE SITUATIE
Op dit moment zijn er in het dorp beperkte zorgvoorzieningen
aanwezig. De uitkomst van de enquête laat zien dat er bij bewoners
behoefte is aan diverse soorten van zorg en hulp. Bewoners erkennen
dat dit geen probleem is wanneer zij in goede gezondheid verkeren
en mobiel zijn. Echter, voor de groep mensen die wel uiteenlopende
vormen van zorg nodig heeft en een probleem heeft met mobiliteit, is
het ontbreken van deze voorzieningen een gemis. Wanneer bewoners
met een grotere zorgvraag niet thuis in Kapel-Avezaath kunnen blijven
wonen, vertrekken zij naar een plek waar zij de benodigde zorg wél
kunnen krijgen.

ACTIES
• Stimuleren van burenhulp en -contact, bijvoorbeeld ondersteund
door een ruil/marktplaats van (overige) diensten en zorgaanbod.
• Bevorderen van vergroten sociale netwerk van inwoners, zodat door
groepsvorming en organisatie van een aantal bewoners een netwerk
van zorg en hulp voor en met elkaar ontstaan.
Stimuleren dat zorg samen kan worden ingekocht, en ter plekke kan
worden georganiseerd.
• Inrichten van een woonomgeving waarin zorgvoorzieningen zijn
geïntegreerd.
• Oprichten van een plek waar professioneel georganiseerde zorg en
voorzieningen, informatie en advies en mantelzorg samenkomt, het
liefst in een multifunctioneel gebouw.
• Opzetten van een huiskamerproject en/of activiteiten welke gericht
zijn op het tegengaan van eenzaamheid en die tegelijk ontmoetingen
stimuleren om hulpvragen te achterhalen en op te lossen.

GEWENSTE SITUATIE
Voor een leefbaar dorp, met zoals overal in Nederland vergrijzende
bewoners, is het van belang dat zorg- én welzijnsvoorzieningen
beschikbaar en bereikbaar zijn. De aanwezigheid hiervan stelt ouderen
en zorgbehoevenden in de gelegenheid om in dit dorp oud te worden
en hier te kunnen blijven wonen.

Dorpsontwikkelingsplan Kapel-Avezaath
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DORPSVERFRAAIING
HUIDIGE SITUATIE
De inwoners van Kapel-Avezaath waarderen de landelijke omgeving
waarin zij wonen. Menigeen geniet van de vele bloesem in het voorjaar.
De ligging van de kerk wordt gezien als fraai monumentaal aanzicht, de
oprit naar de begraafplaats met de oude bomen wordt mooi gevonden,
net als het beeld op de hoek van de Bergakker. Veel inwoners genieten
van het landelijke uitzicht vanaf de Eng.

3.2 GENIETEN VAN EEN GROENE EN
AGRARISCHE OMGEVING
De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren, heeft
invloed op hun gezondheid en gevoel van welbevinden.
In zijn algemeenheid kan worden aangenomen dat een groene
leefomgeving door velen aantrekkelijk wordt gevonden om in te
ontspannen, te wandelen of te fietsen, spelen, sporten of
andere mensen te ontmoeten. Kapel-Avezaath is als dorp
landelijk gelegen; er zijn volop boomgaarden, wei- en akkerland in
de omgeving. De leefomgeving wordt echter ook bepaald door de
aanwezigheid van parken, speelveldjes, wandelpaden en ander
aangelegd groen.
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Een uitdaging voor het aanbrengen van dorpsverfraaiing is de wijze
waarop je bestaande, krachtige elementen die ons dorp al rijk is,
zoals de Linge, de boomgaarden, weilanden, begraafplaats, speeltuin,
de kerk, maar ook de mensen, huizen, bedrijven en het verkeer kunt
verbinden met verfraaiingselementen, zonder daarbij de eenheid uit het
oog te verliezen.

Uit de resultaten van de enquête is naar voren gekomen dat er
behoefte is aan meer groen langs de straten. Tevens bestaat er een
duidelijke wens om de aanleg van meer wandel- of klompenpaden
en het plaatsen van (picknick)bankjes voor zowel de inwoners van het
dorp als voor passanten.

ACTIES
• Aanplanten van meer (streek-eigen) groen in het dorp als bomen,
bosschages, struiken, planten en/of (veld)bloemen op particuliere
erven, in de berm en in/langs akkers van boeren.
• Aanleg van wandel- en klompenpaden, herstel van oude kerkenpaden
en gebruik van schouwpaden langs de Linge. Verbinden van nieuwe
en bestaande paden met andere dorpen.
• Aanleg voet/fietspad van de Eng naar Thedingsweert én van de Eng
via een brug naar station Tiel Passewaaij.
• Plaatsen van bankjes, picknicktafels en afvalbakken op markante plekken in het dorp zoals kruising Moleneind/ Krommesteeg en Bergakker/Zoelensestraat.
• Stimuleren van bewoners om zelf een bijdrage te leveren aan het
verfraaien van hun eigen tuin, erf en (groene) woonomgeving.

GEWENSTE SITUATIE
Inwoners van Kapel-Avezaath kunnen volop genieten van een groene
en agrarische omgeving. Zij zijn trots op het aanzicht van het dorp en
zijn betrokken met/bij de uitvoering van diverse projecten. Het dorp
oogt groen, verzorgd en is aantrekkelijk voor inwoners en passanten.
De aanvoerwegen van ons dorp zijn aangekleed met bomen,
hoogstamfruit, struiken en (veld)bloemen, passend in het landschap.
Er zijn voldoende mogelijkheden om veilig te wandelen in ons dorp en
te genieten van de landelijke omgeving. Er is een netwerk van
fiets- en wandelpaden dat aansluit op bestaande routes in de
omliggende dorpen.

Dorpsontwikkelingsplan Kapel-Avezaath
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ZWERFAFVAL
HUIDIGE SITUATIE
De inwoners van Kapel-Avezaath ergeren zich in bijzondere mate aan
het zwerfafval. Er zijn meerdere plaatsen in, maar ook zeker buiten het
dorp waar sprake is van veel zwerfafval: de uitrit bij Mc Donalds, de
openbare ruimte bij de school, de parkeerplaats bij de Hoge Hof, het
tunneltje bij de A15, de inrit tegenover Bergakker 38, de hoek Provinciale weg/Bergakker, op de hoek/in de bocht van de Eng (bij het bankje)
en rond de ondergrondse afvalcontainers tegenover de MCD.
Er zijn weinig tot geen openbare afvalbakken en de bakken die er staan,
worden te weinig geleegd. Bij inwoners bestaat de indruk dat er geen
sprake is van enige vorm van handhaving op de overtreding van het
wegwerpen/dumpen van zwerfafval.

ACTIES
• Opstellen van een plan van aanpak voor het terugdringen van
zwerfafval in zijn algemeen en op de genoemde probleemplekken
in het bijzonder.
• Bewoners informeren en voorlichten over het thema (zwerf)afval en
zo een juiste houding ten opzichte van dit thema bevorderen.
• Plaatsen van extra afvalbakken.
• Frequenter legen van bestaande afvalbakken.
• Initiëren van opruim/schoonmaakactie door dorpsbewoners.

3.3 JE VEILIG EN GEBORGEN VOELEN

GEWENSTE SITUATIE
Een dorp waarin inwoners maar ook passanten kunnen genieten
van schone perken, bermen en straten. Ieder mens heeft voldoende
mogelijkheden om zijn eigen afval te deponeren in afvalbakken of op
de daarvoor bestemde plekken (Milieustraat) aan te bieden. Het is voor
iedereen duidelijk op welke wijze afval kan worden aangeboden aan
de AVRI. Veroorzakers van zwerfafval worden aangesproken op hun
gedrag en in ernstige situaties wordt er opgetreden door handhaving.

De mate waarin mensen zich veilig en geborgen voelen is van invloed
op de wijze waarop zij hun leefomgeving ervaren. Het gaat vaak over
een subjectieve beleving die niet altijd rechtstreeks in verband hoeft
te worden gebracht met de aan- of afwezigheid van criminaliteit of
gevaar. Mensen hebben vaak de neiging om zich bij het verhogen van
hun veiligheidsgevoel in eerste instantie te richten op het beschermen
tegen een eventueel gevaar, incident of vorm van overlast.
Onderzoek heeft echter aangetoond dat met name het vertrouwen
in de buurt, zelfredzaamheid en leefbaarheid een grote rol speelt bij
veiligheidsbeleving.
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VEILIGHEID

VERKEER EN INFRASTRUCTUUR
GEWENSTE SITUATIE
Kapel-Avezaath is een dorp waar je je veilig en geborgen voelt.
Een veilig dorp is een dorp waar weinig criminaliteit en vandalisme is,
waar de mensen op een prettige manier met elkaar omgaan en kunnen
rekenen op elkaars steun, betrokkenheid en aanwezigheid bij
calamiteiten. ’s Avonds wordt het dorp goed verlicht en er is extra
aandacht voor de plaatsen die mogelijk aantrekkelijk zouden kunnen
zijn voor ongenode gasten. Naast het bestaan van een prettig en
functioneel burencontact, wordt het gevoel van veiligheid ook versterkt
door regelmatig politietoezicht en het functioneren van een systeem
waarbij bewoners elkaar op de hoogte kunnen stellen of alarmeren bij
calamiteiten.

HUIDIGE SITUATIE
Je veilig voelen in je woonomgeving is een belangrijk goed.
Uit de enquête blijkt dat de meeste bewoners in Kapel-Avezaath zich
veilig voelen, ondanks het feit dat er in 2015 relatief veel inbraken zijn
geweest. Sociale controle en burencontact dragen bij aan het ervaren
van een gevoel van veiligheid.
Dit gevoel van veiligheid wordt ook vergroot wanneer het dorp goed
verlicht is. Op dit moment is met name de verlichting in het Burense
deel van het dorp onvoldoende.
Vanuit het dorp is er behoefte aan meer politietoezicht. Ook willen
bewoners zelf graag iets doen in de vorm van een WhatsApp groep per
buurt of straat om elkaar te kunnen attenderen op verdachte zaken en
omstandigheden.

De inwoners van Kapel-Avezaath willen het huidige gevoel van veiligheid handhaven en daar waar mogelijk verbeteren.

ACTIES
• Stimuleren van burencontact/naoberschap.
• Opzetten van een alert-systeem via WhatsApp op buurt of
straatniveau.
• Aanbrengen van meer straatverlichting en verlichting op
specifieke plaatsen.
• Onderzoek naar mogelijkheden buurtpreventie.
• Verbeteren van contact met de wijkagent.
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Uit de enquête is ook gebleken dat inwoners van Kapel-Avezaath in
toenemende mate last hebben van geluidshinder van de A15 en de
Betuwelijn. De resultaten wijzen uit dat met de verkeerstoename ook
de geluidsoverlast is toegenomen. Geluidshinder wordt met name
ervaren wanneer de wind uit de noordelijke richting komt en bij regen.
Gelet hierop, ligt de huidige geluidswal wat Kapel-Avezaath (gemeente
Tiel) betreft, aan de verkeerde kant van de snelweg. Inwoners verwachten dat de gemeente, de provincie of het rijk actie onderneemt
wanneer geluidsnormen worden overschreden.

HUIDIGE SITUATIE
De straten en wegen van ons dorp vormen een onderdeel van de
doorgaande wegen naar naburige plaatsen als Tiel, Buren, Erichem,
Wadenoijen, Ophemert, Varik en naar de aansluiting van de A15. Uit de
enquête is gebleken dat veel inwoners hinder ondervinden van het te
hard en roekeloos rijden van bestuurders. Daarnaast heeft men overlast
van zwaar verkeer, zoals vrachtverkeer en landbouwvoertuigen, die
onnodig gebruik maken van de wegen en straten binnen de bebouwde
kom en/of te hard rijden.

Tenslotte blijkt uit de enquête dat er onder bewoners behoefte is aan
een vorm van openbaar vervoer, met name voor de doelgroep ouderen
en middelbare scholieren.

In het dorp zijn snelheidsbeperkende maatregelen ingesteld. In de
bebouwde kom geldt een snelheid van 30 km en daarbuiten een
snelheid van 60 km. Er is een duidelijke (herhaalde) aanduiding van
30 km op de weg en aan het begin van het dorp. In het gehele dorp
zijn er drempels, gele vlakken en rode stroken aanwezig. Ondanks het
bestaan van deze maatregelen, wordt de snelheidslimiet veelvuldig
overschreden, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
Overlast wordt met name ervaren aan de Zoelensestraat, het Moleneind, de Eng, het Laageinde en de Twee Sluizen. Er vindt nauwelijks
controle dan wel handhaving plaats.
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GEWENSTE SITUATIE
De geldende snelheidslimieten worden in Kapel-Avezaath
gerespecteerd, waardoor er een aanmerkelijke vermindering is
van gevaarlijke situaties door verkeer. Vrachtverkeer en zwaar verkeer,
met een bestemming buiten het dorp, kiest een alternatieve route die
minder belastend is voor het dorp. Een ieder waant zich veilig op de
openbare weg; de infrastructuur is ingericht op het weggebruik door
zowel voetgangers, fietsers en bestuurders. Ook is Kapel-Avezaath
bereikbaar met het openbaar vervoer.
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WONEN
ACTIES
• Vergroten van de verkeersveiligheid in het dorp door
beïnvloeding rijgedrag van bestuurders en motorvoertuigen.
• Aanpassen van bewegwijzering en wijzen op alternatieve
routes voor vrachtverkeer.
• Snelheidsbeperkende maatregelen nemen zoals aanleg van
drempels, zebrapaden, wegversmallingen en slingers in de weg.
• Handhaven op snelheidsovertredingen.
• Aanpassen infrastructuur dorp zodat verkeersveiligheid voor voetganger en fietser gewaarborgd is door aanleg/aanpassen voet- en
fietspaden.
• Onderzoeken op welke wijze geluidsoverlast van snelweg A15 en
spoorweg Betuwelijn beperkt kan worden.
• Onderzoek doen naar de behoefte aan openbaar vervoer,
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren en alternatieve vervoersmodaliteiten (zoals buurtbus) verkennen.

HUIDIGE SITUATIE
Het landelijke karakter, de ruimte en rust in het dorp maken KapelAvezaath tot een aantrekkelijke woonomgeving. Er zijn verhoudingsgewijs veel huizen in het middensegment van de woningmarkt.
Uit de resultaten van de enquête en de gesprekken op de dorpsbijeenkomst blijkt het volgende. Er is behoefte aan starterswoningen;
het aantal woningen voor deze groep is (te) klein. Dit maakt dat het
voor jongeren die hier willen blijven, of komen wonen, moeilijk is
zich hier te vestigen. Er is tevens, door het gebrek aan goedkopere
eengezinswoningen, een stagnatie in de doorstroom vanuit starterswoningen. Tenslotte mist Kapel-Avezaath kwalitatief goede, moderne
seniorenwoningen. Doordat de senioren nu in oudere huizen wonen
die niet zijn afgestemd op hun zorgbehoefte, kunnen zij minder lang
zelfstandig thuis blijven wonen.

3.4 FIJN WONEN EN DE AANWEZIGHEID VAN VOORZIENINGEN
De aanwezigheid van voorzieningen wordt door bewoners erg gewaardeerd. In het kader van het behouden of vergroten van de leefbaarheid
gaat het bij voorzieningen onder meer over de kwaliteit van woningen
voor elke doelgroep, de aanwezigheid van school en bedrijven en het
sociale klimaat.
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ACTIES
• Opstellen van een visie op wonen in Kapel-Avezaath in overleg met
gemeente en woningcorporatie.
• Bouwen van huurwoningen, starterswoningen, eengezinswoningen
en seniorenwoningen in Kapel-Avezaath en zo een grotere
verscheidenheid aanbrengen in het arsenaal aan woningen.

GEWENSTE SITUATIE
Kapel-Avezaath is een gevarieerd dorp met voor elke groep een
passend woningaanbod; dus voor iedere leeftijdscategorie en in elke
prijsklasse. Jongeren worden gestimuleerd hier te blijven wonen of zich
te vestigen. Immers, zij zorgen ervoor dat het dorp niet vergrijst en een
slaapdorp wordt. Kapel-Avezaath heeft daarom een aantal betaalbare
huurwoningen voor de jeugd. Deze huurwoningen blijven ook huurwoningen. Dit heeft een positief effect op de doorstroming.
Daarnaast beschikt het dorp over een aantal goedkopere eengezinswoningen, zodat er doorstroming vanuit de starterswoningen is. Tenslotte
zijn er voor de groep senioren geschikte seniorenwoningen, zodat zij
de keuze hebben om langer in Kapel-Avezaath zelfstandig te blijven
wonen.
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WINKELS, HORECA EN MIDDENSTAND

BASISSCHOOL DE HOGE HOF
ACTIES
• Inwoners informeren over het bestaande lokale (diensten)aanbod.
• Inwoners stimuleren (meer) gebruik te maken van winkels,
horeca en middenstand.
• Oprichten ondernemersvereniging.

HUIDIGE SITUATIE
Het voorzieningenniveau in Kapel-Avezaath is beperkt. Er is een
kleine supermarkt voor de dagelijkse boodschappen, er zijn twee
horeca gelegenheden en verspreid over het dorp vind je diverse
middenstand en bedrijven. Opvallend is dat in een klein dorp als het
onze relatief veel inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel zijn.
Er is meer bedrijvigheid en dienstenaanbod dan in eerste instantie
vermoed zou worden.
GEWENSTE SITUATIE
Inwoners van het dorp weten wat er in Kapel-Avezaath te koop is
en vinden hun weg naar de plaatselijke supermarkt, horeca en
middenstand waar ze gebruik maken van het bestaande lokale aanbod.
De ondernemers zélf zijn ook op de hoogte van elkaars bestaan en
bundelen hun krachten om tot een samenwerking te komen.
Samen zijn zij onder meer in staat meer bekendheid te geven aan het
aanwezige goederen- en dienstenaanbod in Kapel-Avezaath, elkaars
belangen en die van het gemeenschappelijke belang te behartigen en
zo het voorzieningenniveau naar een ander niveau te tillen.

HUIDIGE SITUATIE
In Kapel-Avezaath is een kleine basisschool. Veel van de kinderen uit
het dorp gaan daar naar toe en er komen ook kinderen van buiten
het dorp. Er zitten nu net geen 60 kinderen op school. De basisschool
heeft naast haar onderwijzende functie ook de functie van ontmoetingspunt. Ouders ontmoeten elkaar bij het hek van de school.
Er ontstaat daardoor sociale cohesie. Helaas zal in de komende jaren
het leerlingenaantal van de basisschool afnemen. Dit komt doordat
er minder kinderen geboren zijn en worden. Die afname zien we niet
alleen in Kapel-Avezaath, maar in de gehele regio. Daardoor kan de
afname van leerlingen niet worden verholpen door het aantrekken van
kinderen van buiten het dorp. Daar zijn immers ook minder kinderen.
De verwachting op basis van de bevolkingsgroei is dat er in 2019 nog
ongeveer 50 kinderen op school zitten. Het is een opgave om zo’n
kleine school in stand te houden. Echter, ouders en dorpsbewoners
hechten grote waarde de dorpsschool.
GEWENSTE SITUATIE
De ultieme wens van het dorp is dat de school in het dorp blijft.
Een groep bestaande uit ouders, leerkrachten en bestuur van de
school onderzoekt momenteel de mogelijkheden daartoe.
Het ontmoetingspunt is ook van grote waarde voor het dorp.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om bijvoorbeeld meerdere
functionaliteiten bijeen te brengen in het schoolgebouw.
Hierdoor worden de beheerskosten en de belasting lager en kan de
leefbaarheid van het dorp worden vergroot.
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ACTIES
• Contact onderhouden met bestaande werkgroep en schoolbestuur
en zo ontwikkelingen op de voet volgen.
• Verenigen van bewoners welke als groep belangenbehartigers van
het dorp kan optreden in dit proces.
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DE AGATHA CAPEL
HUIDIGE SITUATIE
De bewoners van Kapel-Avezaath vinden de protestantse kerk, de
Agatha Capel, belangrijk. Deze is toonaangevend en naamgevend voor
ons dorp. De Agatha Capel wordt gebruikt als gebouw en als plek om
het geloof te belijden. Op dit moment wordt de kerk eens in de twee
weken gebruikt voor kerkdiensten. De kerk wordt bezocht door een
stabiel aantal bezoekers. De kerk wordt gebruikt voor de rommelmarkt
Avezaath’s Allerlei, exposities, meditaties, begrafenissen, bruiloften,
concerten en koor. Onlangs is de keuken van de kerk gerenoveerd, om
de aantrekkelijkheid te verhogen bij verhuur van het gebouw.
Momenteel zijn er voldoende vrijwilligers, maar de kerk voorziet hier
in de toekomst een knelpunt. De bijdrage aan de sociale samenhang
in het dorp kan door het gebrek aan vrijwilligers in de toekomst op
het spel komen te staan. De financiële middelen voor het behoud van
het kerkgebouw zullen meer en meer uit de hele dorpsgemeenschap
moeten komen.

ACTIES
• In overleg treden met kerkbestuur en -gemeente en bezien
of samenwerking wenselijk is, wat desgewenst hierbinnen
(on)mogelijkheden zijn en welke rol/taak een werkgroep op
zich zou kunnen nemen.
• Activiteitenagenda van de Agatha Capel koppelen aan de website
(of andere vorm van informatievoorziening) van het dorp.

GEWENSTE SITUATIE
Het (kerk)gebouw van de Agatha Capel en haar tuin worden goed
gebruikt door bewoners van het dorp en organisaties/ verenigingen.
Zij wordt niet enkel gebruikt voor kerkdiensten, maar ook voor andere
activiteiten en evenementen. Er zijn hiertoe voldoende financiële
middelen en vrijwilligers van buiten de kerkelijke gemeenschap om dit
mogelijk te maken.

28
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4. UITVOERINGSPROGRAMMA
De actiepunten uit hoofdstuk 3 worden hieronder in een uitvoeringsvoorstel kort samengevat. Sommige actiepunten kunnen relatief snel
worden opgepakt en uitgevoerd, terwijl andere meer tijd en menskracht vergen. Welk van onderstaande acties uitgewerkt worden is
afhankelijk van de mogelijkheden van de dorpsraad en de belangstelling van individuele inwoners om deel te nemen aan de uitvoering
van deze plannen. Tijdens de uitvoering van de verschillende acties kan
en zal moeten worden samengewerkt met gemeenten en verschillende instanties. Tot dusverre hebben deze partijen zich geïnteresseerd
en hulpvaardig opgesteld. Tevens verdient het aanbeveling om waar
mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande programma’s en projecten.
De werkgroep DOP adviseert ten aanzien van het tijdpad van de
uitvoering van de verschillende projecten het volgende.

30
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4.1 DELEN VAN VREUGDE EN
VERDRIET, ZORG EN HULP

leveren aan individuen die mogelijk ondersteuning nodig hebben bij
het realiseren van hun eigen ideeën en dromen voor het dorp.
• Steunpunt zorg- en dienstenuitwisseling
Verkennen van de mogelijkheden voor een centraal steun- en/of
informatiepunt voor zorg- en dienstenuitwisseling. Contact en/of
samenwerking zoeken met het bestaande mantelpunt in KerkAvezaath welke in deze een voorbeeldfunctie zou kunnen hebben.

VERBONDENHEID EN COMMUNICATIE
0-2 JAAR
• Communicatiemiddelen
Vernieuwen van de bestaande dorpswebsite. Creëren van
dynamische website voor en door het dorp, met actieve bijdrage van
verenigingen en ruimte voor particuliere initiatieven. Website koppelen aan social media en een enthousiaste beheerder hiervoor zoeken.
Maken van up to date activiteitenkalender. Communicatievoorziening
in dorp uitbreiden met (papieren) nieuwsbrief met verhalen, ontwikkelingen en activiteiten van en voor burgers en lokale bedrijven/verenigingen. Via deze nieuwe communicatiemiddelen burgers stimuleren
om zelf óók een bijdrage te leveren aan het dorp. Organiseren van
minimaal één informatiebijeenkomst per jaar voor alle inwoners uit
het dorp.

2-5 JAAR
• Verenigingen
Samenwerking stimuleren tussen de verschillende bestaande
verenigingen in het dorp. Zoeken naar mogelijkheden om
bijvoorbeeld eens per jaar mét en voor elkaar een gezamenlijk
feest te organiseren of aan een evenement deel te nemen zoals het
fruitcorso, een autorally of bijvoorbeeld Alpe d’Huzes.
Dit is zowel een stimulans voor de verenigingen afzonderlijk als voor
het vergroten van het gevoel van saamhorigheid en verbondenheid in
het dorp. Onderzoeken op welke andere wijzen het verenigingsleven
in Kapel-Avezaath een nieuwe impuls kan krijgen.

• Feest
Organiseren van ten minste één jaarlijkse feestelijke activiteit voor het
hele dorp. Organiseren van de jaarlijkse nationale Burendag.

• Steunpunt zorg- en dienstenuitwisseling
Opzetten van een centrale communicatie/informatievoorziening voor
zorg- en dienstenuitwisseling in het dorp, al dan niet in samenwerking
met andere dorpen.

• Sleutelfiguren
Een enthousiaste groep bewoners en sleutelfiguren verzamelen
welke in het dorp kunnen fungeren als kartrekker, aanspreekpunt en
voorbeeld, maar ook kunnen verbinden. Mensen die energie kunnen
geven, de weg weten bij instanties, contacten kunnen leggen, subsidies kunnen aanvragen en op andere wijzen een bijdrage kunnen
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ZORG

2-5 JAAR
• Organiseren ouderen
Inwoners van het dorp en specifiek de groep ouderen en hulpbehoevenden activeren zich te organiseren ter vergroting van hun sociale
netwerk enerzijds, en voor de behartiging van hun groepsbelangen
anderzijds. Groepsvorming stimuleren onder het mom van gedeelde
zorg is halve zorg.

0-2 JAAR
• Folder
Folder maken waarin alle vormen van aanwezige lokale zorg en hulp
in het dorp beschreven worden. Deze folder is zowel informatief voor
zorgbehoevenden als anderen, maar heeft ook een positief (promotioneel) effect voor de werkzame zorg- en hulpverleners in het dorp.
Deze folder zou huis-aan-huis kunnen worden verspreid. De aanbieders van zorg en hulp een plek geven op de plaatselijke website.

• Activiteiten voor ouderen
Regelmatig organiseren van aantrekkelijke activiteiten en
ontmoetingsmomenten, eventueel in samenwerking met
verenigingen, kerk en school.

• Naoberschap
Inwoners via nieuwsbrief informeren over het begrip ‘naoberschap’,
inwoners actief stimuleren om met de naaste buren in gesprek te
gaan over de aanwezige zorg- en hulpvragen.

• Steunpunt zorg- en dienstenuitwisseling
Opzetten van een centrale communicatie/informatievoorziening voor
zorg- en dienstenuitwisseling in het dorp, al dan niet in samenwerking
met andere dorpen. Onderzoeken of er interesse bestaat voor een
nieuwe woonomgeving voor ouderen waarin zorgvoorzieningen zijn
geïntegreerd.

• Activiteiten voor ouderen
In samenwerking met vereniging(en), kerk en/of school nieuwe
laagdrempelige activiteiten organiseren voor ouderen, bijvoorbeeld
eens per maand/kwartaal.

5-10 JAAR
• Steunpunt zorg- en dienstenuitwisseling
Oprichten van een multifunctionele plek/gebouw waar informatie en
advies, zorg en voorzieningen samenkomen.

• Steunpunt zorg- en dienstenuitwisseling
Verkennen van de mogelijkheden voor een centraal steun- en/of
informatiepunt voor zorg- en dienstenuitwisseling. Contact en/of
samenwerking zoeken met het bestaande mantelpunt in KerkAvezaath welke in deze een voorbeeldfunctie zou kunnen hebben.
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4.2 GENIETEN VAN EEN GROENE EN
AGRARISCHE OMGEVING
DORPSVERFRAAIING
0-2 JAAR
• Opstellen verfraaiingsplan
Verfraaiingsplan maken waarin wensen van bewoners voor verfraaiing worden opgenomen en waarin richtlijnen terug te vinden zijn,
bijvoorbeeld over streekeigen beplanting.
Onderdeel hiervan kan een erfplan zijn waarin staat beschreven wat
verbindende groene elementen in het dorp zijn.
• Verfraaien (eigen) woonomgeving door particulieren en (fruit)
boeren
Stimuleren van inwoners hun eigen directe woonomgeving te
verfraaien. Stimuleren van (fruit)boeren groen/(veld)bloemen aan te
planten in de berm en in/langs akkers.

ZWERFAFVAL

2-5 JAAR
• Uitvoeren verfraaiingsplan
Opstellen en uitvoeren van verfraaiingsplan voor het gehele dorp
met betrekking tot (sfeer)verlichting, zitbanken, kunstwerken, een
gezamenlijke dorpstuin, pluktuin et cetera.

0-2 JAAR
• Informeren bewoners
Informeren bewoners over het onderwerp zwerfafval en hen stimuleren zelf een bijdrage te leveren aan het verwijderen daarvan in hun
directe woonomgeving.

• Wandelpaden uitbreiden
Het netwerk aan wandelpaden uitbreiden en aansluiten op dat van
omliggende dorpen.

• Schoonmaakactie dorp
Organiseren van een (twee)jaarlijkse schoonmaak- en opruimactie in
het dorp. Er zijn diverse mogelijkheden om aan te sluiten bij nationale
acties zoals NL Doet of Keep it Clean. Onderzoeken of er meer afvalbakken in het dorp geplaatst kunnen worden en of deze frequenter
geleegd kunnen worden.

• Onderzoek
Mogelijkheden onderzoeken voor aanleg van een wandelpad langs
de oevers van de Linge. Onderzoek naar mogelijkheden om een
loop/fietsbrug aan te leggen over de Linge om zodoende de Eng te
kunnen verbinden met station Tiel-Passewaaij.

2-5 JAAR
• Aanspreken op gedrag en eigen verantwoordelijkheid
Stimuleren bewoners om elkaar aan te (blijven) spreken op hun
gedrag ten aanzien van het wegwerpen van afval. Bewoners ook
stimuleren om zélf wat aan dit probleem te doen in hun eigen straat.

• Ontwerp en aanleg klompen- en wandelpaden
In afstemming met grondeigenaren en met hulp van onder meer
Stichting Gelders Landschap het ontwerpen en aanleggen van
klompen- en wandelpaden in het dorp.
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• Ludieke schoonmaakactie
Het onderwerp zwerfafval blijvend onder de aandacht brengen door
hier zo nu en dan een ludieke actie aan te koppelen.
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4.3 JE VEILIG EN GEBORGEN VOELEN

opgenomen en waarin aandacht wordt geschonken aan de inpassing
van wandel- en fietspaden hierin.

VEILIGHEID
2-5 JAAR
• Gesprek over veiligheid
Jaarlijks een ontmoetingsmoment met de wijkagent organiseren,
zodat het contact met deze persoon onderhouden blijft, hij/zij een
‘bekend’ gezicht is voor inwoners in het dorp en er een centraal
moment is om vragen aan deze persoon te stellen.

0-2 JAAR
• Informatieavond
Thema avond organiseren rond het thema veiligheid voor
inwoners van het dorp met de wijkagent.
• Bewoners activeren
Stimuleren van bewoners om zélf een bijdrage te leveren aan het
vergroten van hun gevoel van veiligheid, zoals bijvoorbeeld een
buurtpreventie-team. Opzetten van een what’s app groep per straat
of buurt in het dorp. Bewoners stimuleren om met hun naaste buren
in gesprek te gaan over het onderwerp veiligheid. Wat kun je hierin
voor elkaar betekenen?

• Onderzoek
Onderzoeken op welke wijze burgers zélf inspraak hebben op het
plaatsen van straatverlichting bijvoorbeeld door deze te leasen.

VERKEER EN INFRASTRUCTUUR
0-2 JAAR
• In gesprek met lokale bedrijven
In gesprek met transporteurs en bedrijven met zwaar verkeer over de
ervaren overlast in het dorp.

• Onderzoek en brainstormen
In kaart brengen van de ‘gevaarlijke onverlichte plekken van het dorp’
en met gemeenten in gesprek over de mogelijkheden voor het
plaatsen van meer verlichting. Brainstormen over andere veiligheidsverhogende acties, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van houten paaltjes in de berm die het parkeren van auto’s kunnen belemmeren en
een ontmoedigend effect kunnen hebben op ongenode gasten.

• Rijgedrag bespreken
Stimuleren bewoners hun éigen rijgedrag aan te passen en anderen
hierop aan te spreken.

2-5 JAAR
• Uitvoeren verkeersplan
In samenwerking met gemeenten en andere betrokken partijen aanleggen/veranderen van snelheidsbeperkende maatregelen, aanpassingen aan infrastructuur en bewegwijzering. Met elkaar in gesprek
blijven over het onderwerp verkeer en verkeersveiligheid. Hiervoor
aandacht en ruimte blijven vragen op (te organiseren) dorpsbijeenkomsten.
• Geluidsoverlast bespreken en onderzoeken
Overleg met betrokken instanties over de mogelijkheden om geluidsoverlast van A15 en Betuweroute voor de inwoners van Kapel-Avezaath te beperken.
• Onderzoeken behoefte aan openbaar vervoer
Doen van onderzoek naar de behoeften in het dorp ten aanzien van
openbaar vervoer en mobiliteit. Onderzoeken welke bijdrage inwoners zélf willen en kunnen leveren ten aanzien van mobiliteitsvraagstukken. Inwoners met mobiliteitsproblemen kunnen zich wenden tot
het zorg- en dienstenpunt waar vraag en aanbod bij elkaar komen.

• Verkeersplan
Opstellen van een verkeersplan waarin snelheidsbeperkende maatregelen, aanpassingen aan infrastructuur en bewegwijzering zijn
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4.4 FIJN WONEN EN DE AANWEZIGHEID VAN VOORZIENINGEN

2-5 JAAR
Bijdrage ondernemersvereniging aan dorp
Onderzoeken op welke wijze de aanwezige ondernemers in het dorp
gezamenlijk iets kunnen betekenen voor het vergroten van de leefbaarheid in Kapel-Avezaath. Bezien of hier een terugkerende activiteit of
evenement van gemaakt kan worden.

WONEN
2-5 JAAR
• Woonwensen onderzoeken
Uitvoeren van een onderzoek naar de verschillende woonwensen in
Kapel-Avezaath. Organiseren van een speciale thema avond rond dit
onderwerp. Bewoners stimuleren zich te verenigen wanneer sprake
is van gedeelde wensen. Ontwikkelen en opstellen van een visie op
wonen in het dorp.

BASISSCHOOL DE HOGE HOF
0-2 JAAR
Bewonersgroep oprichten
Ontwikkelingen ten aanzien van (het voortbestaan van) de school op
de voet volgen. De dorpsraad zoekt afstemming en samenwerking met
de groep ouders van basisschoolleerlingen die zich binnen de school
reeds heeft georganiseerd. Samen kunnen zij een actieplan opstellen
voor behoud van de school, of op zijn minst het schoolgebouw.

WINKELS, HORECA EN MIDDENSTAND
0-2 JAAR
• Inwoners informeren over bestaand aanbod
Inwoners informeren via bijvoorbeeld een speciale editie van een
nieuwsbrief welke kleine en grote bedrijven Kapel-Avezaath rijk is en
wat hun product- en dienstenaanbod is. Inwoners stimuleren om in
hun eigen dorp gebruik te maken van dit aanbod.

AGATHA CAPEL
0-2 JAAR
Activiteiten vermelden op website
Activiteitenkalender van de kerk koppelen aan die op de nieuwe dorpswebsite.

• Ondernemersvereniging
Oprichten ondernemersvereniging waarin niet enkel de grote, maar
juist ook de kleine ondernemers kunnen plaatsnemen.
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In gesprek met de kerk
In gesprek met de kerk over hun mogelijkheden en wensen om bij te
dragen in het dorp aan het vergroten van gevoel van saamhorigheid en
verbondenheid en op het vlak van zorg, ontmoeting en hulp.

39

Thema

nr.

Acties

Doel waaraan het bijdraagt

Verbondenheid & Communicatie

1

organiseren van activiteiten en evenementen

•

•

•

1

2

vernieuwen van bestaande dorpswebsite

•

•

•

3

organiseren communicatie/informatie voorziening

•

•

•

•

4

sleutelfiguren (bewoners als kartrekker, aanspreekpunt etc.)

•

•

•

•

5

nieuwe impuls voor het verenigingsleven

•

6

steunpunt zorg-en dienstenuitwisseling

•

•

7

folder maken over lokale zorg en hulp

•

•

•

1

8

aanbieders van zorg toevoegen op de website

•

•

•

1

9

naoberschap

•

•

•

10

activiteiten voor ouderen

•

•

•

11

organiseren ouderen

•

•

•

12

activiteiten voor ouderen

•

•

13

steunpunt zorg-en dienstenuitwisseling

•

14

multifunctionele plek/gebouw

•

15

verfraaiïngsplan opstellen

16
17
18

recreatieve bankjes plaatsen

19

opstellen en uitvoeren verfraaiïngsplan

•

20

netwerk van paden uitbreiden en aansluiten

•

21

wandelpad langs de Linge; loop/fietsbrug

22

informeren bewoners

23

(twee)jaarlijkse schoonmaakactie

24

aanspreken op gedrag en eigen verantwoordelijkheid

25

organiseren van ludieke schoonmaakactie

Zorg

Dorpsverfraaiing

Zwerfafval

Prioritering DOP

5-10 jaar

2-5 jaar

0-2 jaar

Onderzoeksplan

Uitvoeringsplan

Woonkwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit

Veiligheid

Evenwichtige
bevolkingsopbouw

Sociale leven

Prioritering DOP

5-10 jaar

2-5 jaar

0-2 jaar

Onderzoeksplan

Uitvoeringsplan

Woonkwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit

Veiligheid

Evenwichtige
bevolkingsopbouw

Sociale leven

4.5 SCHEMATISCH OVERZICHT

Thema

nr.

Acties

Doel waaraan het bijdraagt

Veiligheid

26

thema avond rond veiligheid

•

•

•

•

1

1

27

opzetten what's app groep

•

•

•

•

1

1

28

stimuleren veiligheid bespreken met buren

•

•

•

•

1

29

onderzoek naar gevaarlijke onverlichte plekken

•

•

•

30

brainstormen veiligheidsverhogende acties

•

•

•

•

31

jaarlijks ontmoetingsmoment met wijkagent

•

•

•

•

32

onderzoek inspraak burger bij straatverlichting

•

•

•

33

in gesprek met transporteurs i.v.m.overlast zwaar verkeer

•

•

•

•

1

•

34

stimuleren bewoners eigen rijgedrag aan te passen

•

•

•

•

1

•

35

opstellen verkeersplan snelheidsbeperkende maatregelen

•

•

•

•

•

36

uitvoering verkeersplan

•

•

37

Geluidsoverlast van A15 en Betuweroute beperken

•

•

•

38

onderzoek behoefte openbaar vervoer

•

•

39

onderzoek naar woonwensen in Kapel-Avezaath

•

•

•

•

40

organiseren thema avond rond dit het onderwerp wonen

verfraaiïng eigen woonomgeving

•

•

•

•

41

opstellen van een visie op wonen in het dorp

aanleg/ontwerpen klompenpad

•

•

•

•

42

nieuwsbrief product- en dienstenaanbod in het dorp

•

•

43

bewoners stimuleren hiervan gebruik te maken

•

•

Termijn

•

•
•

•
•

•

•

Verkeer &Infrastructuur

Wonen

•

Winkels, horeca & middenstand
1

•

Plan

Termijn

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

44

oprichten ondernemersvereniging

•

•

•

45

onderzoek bijdrage ondernemersvereniging aan dorp

•

46

bewonersgroep oprichten (voortbestaan school volgen)

•

•

•

•

47

actieplan opstellen behoud van de school/cq.schoolgebouw

•

•

•

•

48

activiteitenkalender kerk koppelen aan dorpswebsite

•

•

•

•

49

in gesprek met de kerk over hun mogelijkheden

•

•

•

•

•
•

40

Plan

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Basisschool de Hoge Hof
1
Agatha Capel
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•

1

•
•

•

1
•

•

1

SLOTWOORD
In dit plan zijn enkel de meest in het oog springende thema’s
beschreven. Dat neemt niet weg dat ons bekend is dat er ook mooie
ideeën bestaan rond andere onderwerpen als duurzame energie,
jeugdvoorzieningen en sport en recreatie. Het zou prachtig zijn als
betreffende inwoners zich óók sterk maken voor deze en mogelijk
andere onderwerpen.

Dit plan is gemaakt door én voor de inwoners van Kapel-Avezaath.
Elk lid van de werkgroep heeft een eigen specifieke reden om te
werken aan dit dorpsontwikkelingsplan. Hoewel onze motivatie soms
verschilt, voelen wij allen de wens, de mogelijkheden én de ruimte om
ons leef- en woongenot in Kapel-Avezaath te vergroten.
De resultaten van de enquête, de hoge opkomst op de dorpsbijeenkomst en de betrokken en bevlogen reacties van vele inwoners
laten zien dat ook bij hen het nodige leeft! Ook zij voelen behoefte aan
bepaalde veranderingen en hebben zin in deze vernieuwing!

De dorpsraad zal de komende periode werkgroepen formeren rond
de verschillende thema’s. Een ieder die een bijdrage wil leveren aan
de leefbaarheid van ons dorp, kan zich hierbij aansluiten. Voor meer
informatie of vragen kunt u terecht bij de dorpsraad of één van de
werkgroepleden. Wij kijken uit naar het vervolg.

Nu helder is wat we als inwoners willen behouden, verbeteren én
veranderen in ons dorp, is het tijd voor een volgende stap in dit
proces. Het is tijd dat bewoners nu in actie komen en hun bijdrage
gaan leveren aan de uitvoering van alle mooie geschetste ideeën en
plannen die er zijn.

Samen werken we aan de toekomst van ons dorp!

En dat vraagt wat. Dat vraagt in eerste instantie enthousiasme en geloof
in de vele kansen die er voor een klein dorp als Kapel-Avezaath bestaan.
Maar dat vraagt ook moed en lef om uw eigen kleine en grote
dromen voor dit dorp met anderen te delen. Het gaat over het nemen
van verantwoordelijkheid en het geven van tijd en energie. Enkel met
die ingrediënten kunnen we samen aan de slag om de leefbaarheid en
ons woongenot in Kapel-Avezaath naar een hoger niveau te tillen.
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