
 

Notitie 
 

Datum  21 november 2022 

Aan Presidium 

Van Griffie 

Onderwerp Invulling Gebiedsgericht Ontmoeten 2023 

 

Inleiding 

De gemeenteraad van West Betuwe heeft in 2023 8 avonden gepland staan voor het gebiedsgericht ontmoeten. 

Via deze notitie deelt de griffie met u wat op dit moment onder gebiedsgericht ontmoeten wordt verstaan en 

welke mogelijke onderwerpen wij voor 2023 zien. 

 

Aan de hand van deze notitie vragen wij u aan te geven welke van de genoemde onderwerpen u graag 

geagendeerd ziet voor het gebiedsgericht ontmoeten. En welke onderwerpen u zelf nog als aanvulling op onze 

suggesties ziet. 

 

Wat is gebiedsgericht ontmoeten? 

Gebiedsgericht ontmoeten is een van de vergaderavonden van de gemeenteraad West Betuwe. Deze vindt 

plaats op de derde dinsdag in de BOB-cyclus. Alleen in de maanden juni, juli, augustus en december vindt dit in 

2023 niet plaats.  

 

Het doel van gebiedsgericht ontmoeten is om de inwoners van de gemeente op te zoeken. De gemeenteraad 

gaat op locatie kijken bij projecten die nu lopen, die afgerond zijn of bij andere zaken die spelen bij inwoners. Op 

deze avonden gaat de gemeenteraad met inwoners in gesprek.  

 

De avonden zijn niet politiek ingericht, maar informatief. Bedoeld om de gemeenteraad met de inwoners van 

West Betuwe in contact te brengen en informatie op te halen.  

 

Het voorstel is om elke maand een andere kern te bezoeken. Zo bezoeken we gedurende de komende jaren alle 

26 kernen. We hebben op dit moment nog niet voor elke kern een geschikt onderwerp gevonden. Aangezien we 

8 vergaderingen hebben in 2023, is het niet direct nodig om dit nu al voor alle kernen te hebben.  

 

Mogelijke onderwerpen 

• Kennismaking gebiedsmakelaars;  

• Deil en Enspijk: Project Steiger aan de Linge; 

• Asperen: bezoek oude kern, na de herinrichting; 

• Waardenburg: unieke combinatie van drie monumenten, rondleiding voormalig burgemeesterswoning, 

koetshuis en unieke ommuurde tuin; 

• Spijk: bezoek Brede School als deze afgerond is; 

• Heukelum: Stadswal langs de gracht, gemaakt door inwoners; 

• Gellicum: Bezoek aan Lingelandje, opgeknapte dorpspomp en buurthuis dat inwoners met subsidie willen 

opknappen; 
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• Geldermalsen: Herinrichting gebied Jachthaven Geldermalsen; 

• Geldermalsen: Voedselbos Betuwewind; 

• Meerdere kernen: Straatverlichting; 

• Meteren: Bezoek de Plantage; 

• Beesd: Inclusieve wandelroute Mariënwaerdt. 

 

 


	Inleiding
	Wat is gebiedsgericht ontmoeten?
	Mogelijke onderwerpen

