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Onderwerp  

Voortgang gebiedsvisie Waardenburg. 

 

Kennisnemen van 

Voortgang/stand van zaken Gebiedsvisie Waardenburg en verdere planning. 

 

Inleiding 

Conform eerdere toezeggingen heeft het college het initiatief genomen om voor het dorp 

Waardenburg een gebiedsvisie voor te bereiden.   

Net als de rest van West Betuwe krijgt ook Waardenburg te maken met ontwikkelingen op het gebied 

van demografie, mobiliteit, woningmarkt, zorg, leefbaarheid en de transitie naar een duurzame 

samenleving. Ontwikkelingen die de leefbaarheid van het dorp onder druk zetten. Voorbeelden zijn de 

grote projecten als verbreding van de snelweg A2, Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), het 

dijkverbeteringsprogramma en diverse woningbouwplannen.  

Om tijdig in te kunnen spelen op deze veranderingen en kansen te benutten, zetten we de stip op de 

horizon op 2035. Door de belangrijkste waarden en kansen, maar ook opgaven, zorgen en 

bedreigingen te benoemen geven we richting aan de door ons gewenste toekomst, zodat 

Waardenburg een fijne plek blijft om te wonen, werken en verblijven.  

 

Uitgangspunt is dat de gebiedsvisie Waardenburg een visie is van én voor het dorp.  

Met een groep betrokken Waardenburgers -verenigd in de klankbordgroep- hebben we aan deze visie 

gewerkt. In een aantal bijeenkomsten hebben we gezamenlijk de opgaven, het DNA van het dorp en de 

ontwikkelingen en wensen voor de toekomst van Waardenburg besproken. Dit is vertaald in een 

concept toekomstbeeld, dat binnenkort wordt voorgelegd aan een brede groep inwoners. Onder het 

motto van een visie van én voor het dorp heeft de gemeente hierbij voornamelijk een faciliterende rol 

aangenomen. Het hele traject is inhoudelijk begeleid door een extern bureau. 

 

Kernboodschap 

In de gebiedsvisie vindt u veel ideeën over hoe de inwoners van Waardenburg de sterke punten voor 

het dorp willen behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het streven is om daar waar mogelijk deze 

sterke punten te behouden/verbeteren. Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat niet alles in één keer 

kan worden gerealiseerd. Daarom ook het jaar 2035 als de stip op de horizon.  
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De gebiedsvisie kan een belangrijke input vormen voor de gesprekken tussen gemeente en andere 

partijen over de ontwikkeling van het dorp. Daarnaast kan deze visie als input dienen voor grotere 

provinciale- en Rijkstrajecten zoals de verbreding van de A2. 

 

Naast aandacht voor de lange termijn is er tijdens het traject veel informatie opgehaald voor de 

kortere termijn. Dit is belangrijke input voor (de nog op te stellen) kernagenda voor Waardenburg. In 

deze kernagenda zullen de actie en maatregelen voor de korte termijn (vijf jaar) een plek krijgen.  

 

Aanvankelijk was de planning om in maart de visie “op te leveren” door de visie aan te bieden aan de 

gemeenteraad, voorafgegaan door een tweetal openbare participatieavonden voor het dorp. 

  

Echter corona gooide roet in het eten, waardoor de planning is bijgesteld. De klankbordgroep heeft 

aangegeven de voorkeur te geven aan zeker één fysieke bijeenkomst voor het dorp.  

Aanvullend is in overleg gekozen voor een huis-aan-huis-enquête samen met één participatieavond.  

Het is de verwachting dat de gebiedsvisie Waardenburg in april/mei wordt aangeboden aan de  

gemeenteraad.   

 

Financiën 

Geen. 

 

Communicatie 

Behalve op de gebruikelijke wijze vindt de communicatie onder andere plaats door middel van een 

enquête en het houden van een burgerparticipatieavond. 

 

Vervolg 

In maart 2022 zal een enquête huis-aan-huis worden bezorgd. Vervolgens zal er in april een 

participatieavond worden georganiseerd voor het dorp waarbij de gebiedsvisie centraal staat.  

Naar verwachting zal de gebiedsvisie in april/mei worden aangeboden aan de gemeenteraad. 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-secretaris,                         de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  


