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1. Inleiding
Op 28 januari 2010 heeft de gemeenteraad van Lingewaal met de vaststelling van de 
Structuurvisie Plus “het Manifest van Lingewaal” de koers bepaald voor de ontwikkeling 
van Lingewaal tot 2030. Het Manifest geeft een visie op de leefbaarheid van kernen en de 
gemeente als geheel. De kern van het Manifest is samengevat in acht Manifestregels. 
Om te komen tot uitvoering van het Manifest is in 2011 is een uitvoeringsagenda opgesteld. 
In deze uitvoeringsagenda zijn de vergezichten en hoofdlijnen per programmalijn beschreven 
en in concrete acties vertaald. De agenda loopt van de jaren 2012 tot 2016. In 2014 is het 
Manifest en de bijbehorende uitvoeringsagenda geëvalueerd. De evaluatie van het Manifest 
heeft geleid tot het vaststellen van een addendum begin 2015. 
Uit de evaluatie van de uitvoeringsagenda kwam naar voren dat de meeste projecten zijn 
uitgevoerd of in de afrondende fase zitten. Het is tijd om een volgende stap te zetten 
in de uitvoering van het Manifest. Daarom is een reeks nieuwe projecten benoemd in de 
voorliggende vernieuwde uitvoeringsagenda. Op basis van deze agenda kan de gemeente 
afgewogen keuzes maken en prioriteiten stellen. 

2. Het Manifest vertaald in vier programmalijnen
Het Manifest van Lingewaal is een visie over de volle breedte van sociaal, ruimtelijk en 
economisch beleid en heeft een scoop van 20 jaar. De kern ervan is samengevat in acht 
Manifestregels. De eerste Manifestregel is feitelijk de missie van Lingewaal voor de komende 
twintig jaar:

Manifestregel 1: De missie
In 2030 is Lingewaal een vitale en vooral groene gemeente waar ecologie, economie en 
samenleving in een goede balans met elkaar samengaan.

De overige Manifestregels worden onderverdeeld in vier programmalijnen. Hiermee wordt 
dezelfde structuur gehanteerd als in de uitvoeringsagenda uit 2011. 
• Partnerbestuur 
• Ondernemend
• Kernkracht
• Karakteristiek

Bij Partnerbestuur draait het om de volgende ideeën uit het Manifest: een interactieve 
bestuursstijl ontwikkelen, beleidskeuzes maken met bewoners, ondernemers en organisaties 
van de kernen, balans tussen de belangen van Lingewaal als geheel en die van de kernen, 
samenwerkingsverbanden aangaan met steden en dorpen in de regio. 
Bij Ondernemend denken we aan: gezonde economische ontwikkeling, ruimte bieden aan 
zelforganiserend vermogen van ondernemers, landbouw als economische factor, stimuleren 
van recreatief ondernemen, inventief maatschappelijk ondernemerschap.
Bij Kernkracht. Daarbij draait het bijvoorbeeld om kernen met hun eigen karakteristiek en 
identiteit, zelforganiserend vermogen van inwoners, ondernemers en organisaties, inzet van 
inwoners bepaalt voorzieningenniveau in de kern, samenwerken om basisvoorzieningen in de 
kernen te behouden.
Tot slot bij Karakteristiek gaat het om: rust, stilte, groen, landbouw beeldbepalend, 
gastvrij onthaal, cultuurhistorisch waardevolle landschappen en kernen, ieder met hun eigen 
karakteristiek en identiteit.



4

De vier programmalijnen staan in een zekere verhouding tot elkaar:

De drie programmalijnen Ondernemend, Kernkracht en Karakteristiek in de buitenste cirkel 
geven aan wat er moet gebeuren om het Manifest in 2030 gerealiseerd te hebben. De 
programmalijn Partnerbestuur in het hart van het plaatje maakt duidelijk hoe dat moet 
gebeuren; dan gaat het over samenwerken en over spelregels voor de betrokkenheid van 
burgers, instellingen en bedrijven. 

3. Een herziene uitvoeringsagenda
Partnerbestuur
Partnerbestuur zou men kunnen zien als de motor voor de andere drie programmalijnen. Dit 
thema speelt daarmee een cruciale rol bij de verwezenlijking van de missie van Het Manifest. 
Lingewaal wil als overheid meer ruimte geven aan de samenleving om met eigen plannen 
en ideeën te komen om haar eigen leefomgeving en gemeenschap vorm te geven. Daarnaast 
blijkt de samenleving steeds vaker initiatieven te ontwikkelen voor haar eigen leefomgeving. 
De afgelopen jaren is een aantal projecten uitgevoerd om invulling te geven aan deze 
veranderende samenwerking. Dit thema is echter moeilijker in een agenda te vatten, 
omdat het voor een groot deel gaat over een mentaliteitsverandering in de ambtelijke en 
bestuurlijke cultuur. De in deze agenda opgenomen projecten bieden het kader waarbinnen 
meer invulling kan worden gegeven aan de veranderende rol die wij als gemeente willen 
innemen ten opzichte van de samenleving.
In het Manifest is uitgesproken dat waar nodig samenwerkingsverbanden worden aangegaan 
met dorpen en steden in de regio. Eind 2014 heeft de raad gekozen om op bedrijfsvoering 
samen te gaan werken met een aantal gemeenten in Rivierenland (Tiel, Culemborg en 
Geldermalsen) en verdergaande ambtelijke samenwerking te zoeken met Geldermalsen en 
Neerijnen. De komende jaren staat de intergemeentelijke samenwerking hoog op de agenda.

Kernkracht
Aan de programmalijn Kernkracht is de afgelopen jaren hoge prioriteit gegeven. De gemeente 
wil iedere kern voorzien in de basisvoorzieningen die nodig zijn om de leefbaarheid te 
behouden. Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de zelfredzaamheid van haar 
inwoners. Dat betekent voor Lingewaal dat wij onze verantwoordelijkheid nemen voor 
het behoud dan wel de realisatie van de basisvoorzieningen en hiervoor de instrumenten 
inzetten die nodig zijn. Een aantal projecten wordt binnenkort afgerond en een aantal 
is recent opgestart. Alle lopende projecten voor de basisvoorzieningen zijn vanwege de 
omvang en doorlooptijd in de agenda opgenomen. De gemeente wil zeker stellen dat het 
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voorzieningenniveau in de kernen op peil blijft. Per kern is bepaald welke nieuwe projecten 
hiervoor nodig zijn. De ontwikkelingen op het gebied van samenwerking leiden ertoe dat de 
projecten op korte termijn in de agenda zijn gezet. 

Ondernemend en Karakteristiek
De programmalijnen Ondernemend en Karakteristiek vormen beleidsuitwerkingen van de 
missie van het Manifest. Vanwege de hoge prioriteit die is gegeven aan Kernkracht, zijn niet 
alle projecten binnen deze thema’s uitgevoerd zoals omschreven in de uitvoeringsagenda 
2011. Voor de komende jaren zijn nieuwe projecten benoemd op het gebied van economie en 
recreatie en toerisme.

Enkele projecten uit de uitvoeringsagenda 2011 zijn nogmaals op de agenda gezet. Deze zijn 
met een asteriks (*) aangeduid.

4. Financiën
In een afzonderlijk overzicht worden de financiële effecten van alle voornemens uit de 
uitvoeringagenda opgenomen die incidenteel of structureel inzet van financiële middelen 
vragen.

5. De agenda
In de agenda zijn per programmalijn de volgende onderdelen uitgewerkt:

1. Wat we gaan doen? 
Hier staan de acties genoemd die in de komende jaren worden uitgevoerd. 

2. Waarom we dat doen? 
De projecten worden kort toegelicht en zo nodig in een actuele context geplaatst. 

3. Welke externe partners zijn belanghebbend? 
Bij de meeste onderwerpen is samenwerking met de gemeenschap of met externe partners 
uitgangspunt.

4. Wanneer we het uitvoeren.
Hier geven we aan wat de globale planning is voor de behandeling of uitwerking van het 
betreffende agendapunt.

Deze opzet is gelijk gebleven aan de opzet van de uitvoeringsagenda 2011. Gebleken is 
dat met deze aanpak helder wordt welke stappen nodig zijn om de doelstellingen van het 
Manifest te bereiken. Veel projecten moeten nog worden opgestart of bevinden zich nog 
in een verkennend stadium. Hierdoor is ook de planning indicatief. Pas na de verkennende 
fase blijkt welke vervolgstappen nodig zijn en kan voor de betreffende projecten een beter 
onderbouwde kostenraming en een vervolgplanning worden gemaakt. De gemeenteraad krijgt 
per project de gelegenheid om vooraf randvoorwaarden te bepalen, het budget vast te stellen 
en zo nodig bij te sturen. Ook wordt hierbij onderzocht of aanvullende dekking nodig is. De 
gemeenteraad behoudt te allen tijde de regie over de uitvoeringsagenda.
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Programmalijn 1      Partnerbestuur
Bij Partnerbestuur draait het om de volgende opdrachten uit het Manifest: beleidskeuzes 
maken met bewoners, ondernemers en organisaties van de kernen, balans tussen de belangen 
van Lingewaal als geheel en die van de kernen, samenwerkingsverbanden aangaan met steden 
en dorpen in de regio. 

Dit uitgangspunt komt het duidelijkst naar voren in de volgende Manifestregels:

Manifestregel 3
In 2030 is er een balans tussen de belangen van de gemeente Lingewaal als geheel en 
de belangen van de verschillende kernen. Het gemeentebestuur van Lingewaal rekent het 
bewaren van deze balans tot zijn opdracht. Waar nodig zijn samenwerkingsverbanden 
aangegaan met steden en dorpen in de regio.

Manifestregel 4
In 2030 is de grote kracht van Lingewaal gelegen in het feit dat Lingewaal er in 2010 
voor heeft gekozen om het zelforganiserend vermogen van haar inwoners, ondernemers en 
organisaties te stimuleren en faciliteren. Beleidskeuzen worden grotendeels door en/of met 
de bewoners, ondernemers en organisaties van de kernen gemaakt.

Het Manifest pleit voor een duidelijke rolverdeling tussen bestuur en gemeenschap. 
Participatie als bestuursvorm is daarbij een rode draad. Het zelforganiserend vermogen 
van de gemeenschap speelt bij de realisering van de doelstellingen van het Manifest 
een doorslaggevende rol. Dit vergt andere attitudes die zich kenmerken door een meer 
regisserende rol van de gemeente. Dat noopt tot een ingrijpende wijziging van de bestuurs- 
en ambtelijke cultuur.

Wat gaan we doen Waarom doen we dat Wie doen er mee Wanneer voeren we dit uit

1.1 Aanbevelingen uit het 
rekenkamerrapport ‘Sa-
menspel met de samenle-
ving’ vertalen in plan van 
aanpak

Het rapport van de rekenkamer bevat belangrijke vuist-
regels en concrete handreikingen om de participatie te 
verbeteren, zowel voor burgerparticipatie als overheids-
participatie. 
De aanbevelingen worden uitgewerkt tot een plan van 
aanpak zodat de organisatie de aanbevelingen concreet op 
kan pakken. In het plan van aanpak aandacht geven aan:
- Noodzaak voor handleiding burgerinitiatieven
- Overheidsparticipatieladder

Intern product 2016

1.2 Uitvoeren van het Plan 
van Aanpak aanbevelingen 
rekenkamerrapport ‘Samen-
spel met de samenleving’

Uitvoering van het Plan van Aanpak is nodig om de aan-
bevelingen van de rekenkamer daadwerkelijk te implemen-
teren. 
Het is nodig om met de nieuwe benadering in de praktijk 
te oefenen en om de uitkomsten te evalueren, zodat voor 
een volgend project leerdoelen kunnen worden geformu-
leerd. Dit zien wij als een continu proces.

Inwoners, organisaties en ondernemers. 2016 - 2017
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Wat gaan we doen Waarom doen we dat Wie doen er mee Wanneer voeren we dit uit

1.3 Ontwikkelen van een aan-
pak voor kernenparticipatie 
als basis voor overleg per 
kern.*

De kernen van Lingewaal zijn zelfstandig en vormen een 
hechte gemeenschap. Iedere kern heeft een eigen ka-
rakteristiek en een eigen behoefte. Lingewaal wil meer 
ruimte geven aan de inwoners om met eigen initiatieven 
te komen en bijdragen aan het zelforganiserend vermogen 
van de inwoners.
Per kern wordt met burgers, organisaties en ondernemers 
geïnventariseerd wat de wensen en mogelijkheden zijn 
voor kernenparticipatie.

Inwoners, organisaties en ondernemers. 2016-2017

1.4 Uitvoeren Plan van Aanpak 
samenwerkingsmogelijk-
heden GNL 

Eind 2014 heeft de raad besloten om vergaande amb-
telijke samenwerking te zoeken met Geldermalsen en 
Neerijnen. De verschillende ontwikkelscenario’s worden nu 
in beeld gebracht, waarna de raad eind 2015 een voor-
keurscenario benoemt.

Colleges en gemeenteraden van Geldermalsen en 
Neerijnen.

2015

1.5 Opstellen implementatie-
plan voorkeurscenario GNL

Op basis van het voorkeurscenario eind 2015 wordt een 
implementatieplan opgesteld waarin wordt uitgewerkt wat 
er concreet moet gebeuren om tot het gekozen voorkeurs-
cenario te komen.

Colleges en gemeenteraden van Geldermalsen en 
Neerijnen.

2016

1.6 Uitvoeren implementatie-
plan gekozen voorkeursce-
nario GNL 

De daadwerkelijke implementatie van het voorkeurscenario 
zal onder meer logistieke, organisatorische en ook juridi-
sche aanpassingen vergen, alsmede voorzieningen op het 
gebied van ICT e.d.

Colleges en gemeenteraden van Geldermalsen en 
Neerijnen.

2016-2017, afhankelijk van de gekozen 
optie kan de uitvoering langer duren.
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Programmalijn 2      Ondernemend
Bij de programmalijn “Ondernemend” denken we aan een gezonde economische ontwikkeling, 
het zelforganiserend vermogen van inwoners, ondernemers en organisaties, landbouw 
als economische factor, inzet van inwoners bepaalt voorzieningenniveau, goed inventief 
maatschappelijk ondernemerschap.

Dit komt het duidelijkst tot uitdrukking in de volgende Manifestregels:

Manifestregel 5
In 2030 is de landbouw nog altijd een economisch belangrijke sector voor Lingewaal en 
beeldbepalend voor het Lingewaalse landschap. In de komgebieden zijn de boeren werkzaam 
voor (inter-)nationale markten. Rondom de kernen heeft de boer zich ontwikkeld tot 
plattelandsondernemer in brede zin.

Manifestregel 8
In 2030 vormt goed, inventief en maatschappelijk ondernemerschap de basis voor een 
gezonde economische ontwikkeling en draagt dit bij aan de leefbaarheid en vitaliteit van 
kern en platteland.

Bij de uitwerking van deze programmalijn zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden. 
De bedrijven in de kern brengt levendigheid en houdt het voorzieningenniveau op peil. Op de 
bedrijventerreinen is ruimte voor bedrijven die op ruimtelijk of milieutechnisch gebied impact 
hebben en daardoor niet passen in een woonomgeving. Bovenlokale bedrijvigheid kunnen 
geen plaats krijgen op de Lingewaalse bedrijventerreinen. 
De toeristisch-recreatieve sector wordt steeds groter en is van belang om een gastvrij 
onthaal in Lingewaal te kunnen bieden. De agrarische sector is van groot belang voor 
Lingewaal. Het Manifest ziet landbouw als een belangrijke factor voor een gezonde 
economische ontwikkeling. De sector levert daarnaast ook een grote bijdrage aan behoud en 
belevingswaarde van het landschap dat zo kenmerkend is voor onze gemeente.
De ontwikkeling van de programma’s in Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarin met verschillende 
overheden en andere partners wordt samengewerkt in het ‘Pact van Loevestein’ Het pact is 
een samenwerkingsverband van 4 provincies, 11 gemeenten, het Waterschap Rivierenland, 
Staatsbosbeheer en fortenexploitanten. De samenwerking in het pact biedt interessante 
invalshoeken voor het benutten van economische potenties, in samenhang met de 
ontwikkeling van natuur en landschap.

Wat gaan we doen Waarom doen we dat Wie doen er mee Wanneer voeren we dit uit

2.1 Opstellen beleidsplan 
Economie

Economie is een van de pijlers uit de missie van het Ma-
nifest. Lingewaal heeft op dit moment geen economisch 
beleid of specifieke visie op de economische sector.
In eerste instantie wordt deze sector integraal in beeld 
gebracht in een economische monitor. Op basis daarvan 
kunnen ambities en prioriteiten worden geformuleerd in 
een beleidsplan.

Ondernemers uit alle sectoren van de economie, 
belangenverenigingen van ondernemers, Kamer 
van Koophandel, provincie Gelderland, Regio 
Rivierenland, participanten van het Pact van 
Loevestein.

2016 Economische monitor
2017 Economisch beleidsplan

2.2 Uitvoering geven aan 
beleidsplan economie

In het beleidsplan worden acties en projecten opgeno-
men, die vervolgens tot uitvoering worden gebracht.

Ondernemers uit alle sectoren van de economie, 
belangenverenigingen van ondernemers, Kamer 
van Koophandel, provincies Gelderland en Zuid-
Holland, Regio Rivierenland, partners in het Pact 
van Loevestein.

2016-2019
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Wat gaan we doen Waarom doen we dat Wie doen er mee Wanneer voeren we dit uit

2.3 Uitvoeringsagenda R-T 
opstellen*

In het Meerjarenplan Speerpuntenberaad Recreatie en 
Toerisme is een aantal ambities geformuleerd. Het meerja-
renplan heeft duidelijke raakvlakken met de toeristisch-re-
creatieve visie die in het Manifest is neergelegd. We gaan 
kijken welke acties passen bij het Manifest. Deze worden 
opgenomen in een uitvoeringsagenda R-T.

Ondernemers uit de sector toerisme en recreatie, 
agrariërs, belangenverenigingen van onderne-
mers, Kamer van Koophandel, Regionaal Bureau 
voor Toerisme Rivierenland, provincies Gelderland 
en Zuid-Holland, Regio Rivierenland, partners in 
het Pact van Loevestein. 

2016

2.4 Uitvoeren uitvoerings-
agenda R-T

De te benoemen actiepunten uit 2.3 worden ingepland en 
uitgevoerd.

Ondernemers uit de sector toerisme en recreatie, 
agrariërs, belangenverenigingen van onderne-
mers, Kamer van Koophandel, Regionaal Bureau 
voor Toerisme Rivierenland, provincies Gelderland 
en Zuid-Holland, Regio Rivierenland, partners in 
het Pact van Loevestein.

2016-2019
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Programmalijn 3      Kernkracht
Bij deze programmalijn gaat het bijvoorbeeld om kernen met hun eigen karakteristiek en 
identiteit, het zelforganiserend vermogen van inwoners, ondernemers en organisaties, inzet 
van inwoners bepaalt voorzieningenniveau in de kern.

De volgende Manifestregels zijn hierop het meest van toepassing:

Manifestregel 4
in 2030 is de grootste kracht van Lingewaal gelegen in het feit dat Lingewaal er in 2010 
voor heeft gekozen om het zelforganiserend vermogen van haar inwoners, ondernemers en 
organisaties te stimuleren en faciliteren. Beleidskeuzen worden grotendeels door en/of met 
de bewoners, ondernemers en organisaties van de kernen gemaakt.

Manifestregel 7
In 2030 hebben alle kernen hun basisvoorzieningen behouden. Er zijn voorzieningen voor 
jeugd tot 12 jaar, waar mogelijk in een brede school. Er is een ontmoetingsruimte en een 
zorgvoorziening passend bij de schaal van de kern. De inzet van de inwoners bepaalt het 
niveau van de overige voorzieningen. Er zijn slimme combinaties gemaakt in gezamenlijke 
accommodaties en multifunctionele gebouwen. 

De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het in stand houden dan wel de realisatie 
van basisvoorzieningen in elke kern. Uitgangspunt daarbij is dat deze zelfstandig te 
exploiteren moeten blijven. Juist de exploitaties staan steeds meer onder druk door hogere 
lasten maar ook door een inefficiënte bezetting. 
Voor alle kernen in Lingewaal is onderzocht welke combinaties tussen voorzieningen wenselijk 
en haalbaar zijn. Naast een aantal projecten die in de voorgaande uitvoeringsagenda zijn 
opgestart, zijn een aantal nieuwe projecten benoemd om de basisvoorzieningen op peil te 
krijgen.

Wat gaan we doen Waarom doen we dat Wie doen er mee Wanneer voeren we dit uit

3.1 Brede school Herwijnen Het gaat om een lopend project. De Brede School Herwij-
nen wordt in 2016 gerealiseerd.

Schoolbesturen en andere participanten in de 
Brede School.

2015-2016

3.2 MFA Heukelum Het gaat om een lopend project. Er is een samenwerkings-
overeenkomst gesloten met de kernpartners binnen de 
nieuwe MFA en een aannemer geselecteerd voor de bouw 
van de nieuwe accommodatie.

Kernpartners in de MFA. 2015-2016

3.3 Sporthal Asperen Het gaat om een lopend project. Het project bevindt zich 
inmiddels in de uitvoeringsfase. Sportstichting De Wiel 
treft in samenspraak met de gemeente de nodige voorbe-
reidingen om de sporthal in 2016 te realiseren.
De gemeente staat garant voor een door de stichting 
aangetrokken lening om de sportaccommodatie mogelijk 
te maken. 

Sportstichting De Wiel, Voetbalvereniging As-
peren en andere gebruikers van de sportaccom-
modatie.

2015-2016
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3.1 Brede school Herwijnen Het gaat om een lopend project. De Brede School Herwij-
nen wordt in 2016 gerealiseerd.

Schoolbesturen en andere participanten in de 
Brede School.

2015-2016

3.2 MFA Heukelum Het gaat om een lopend project. Er is een samenwerkings-
overeenkomst gesloten met de kernpartners binnen de 
nieuwe MFA en een aannemer geselecteerd voor de bouw 
van de nieuwe accommodatie.

Kernpartners in de MFA. 2015-2016

3.3 Sporthal Asperen Het gaat om een lopend project. Het project bevindt zich 
inmiddels in de uitvoeringsfase. Sportstichting De Wiel 
treft in samenspraak met de gemeente de nodige voorbe-
reidingen om de sporthal in 2016 te realiseren.
De gemeente staat garant voor een door de stichting 
aangetrokken lening om de sportaccommodatie mogelijk 
te maken. 

Sportstichting De Wiel, Voetbalvereniging As-
peren en andere gebruikers van de sportaccom-
modatie.

2015-2016
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Wat gaan we doen Waarom doen we dat Wie doen er mee Wanneer voeren we dit uit

3.4b Ontwerp en RO Brede 
school Vuren 

In 2016 worden de nodige voorbereidingen getroffen, 
waaronder het vervaardigen van een ontwerp, een bouw-
plan, de aanbesteding en het doorlopen van de benodigde 
planologische procedure.
Voor de vrijkomende locaties wordt onderzocht welke toe-
komstige bestemmingen mogelijk zijn.

Schoolbestuur en De Kinderkamer. 2016

3.4c Realisatie Brede School 
Vuren

Realisatie van de Brede School vindt volgens de planning 
plaats in 2017.

Schoolbestuur en De Kinderkamer. 2016-2017

3.5a WSZ: realisatie MFA Aspe-
ren

Het gaat om een lopend project. De ontwikkeling van de 
woonservicezone in Asperen bestaat onder meer uit het 
realiseren van een multifunctionele accommodatie. Het 
huidige dorpshuis is daarvoor zonder grote investeringen 
geschikt. Het gevelbeeld van het dorpshuis moet wel een 
meer representatieve en eigentijdse uitstraling krijgen. 
Daarnaast wordt de openbare ruimte heringericht om de 
zone herkenbaar te maken (zie 3.5b). 
Met het bestuur van het dorpshuis worden gesprekken 
gestart over de gewenste verbreding van de ontmoetings-
functie. Daarbij wordt ook gedacht aan toevoeging van 
voorzieningen uit het sociaal domein, bijvoorbeeld voor 
de jeugd. 

Dorpshuisbestuur, Kleurrijk Wonen, Avondlicht, 
Welzijn Lingewaal, zorgaanbieders, lokale on-
dernemers en omwonenden, Zorgbelang, Zonne-
bloem, diaconie van de kerken. 

2015-2016

3.5b Herinrichting openbare 
ruimte WSZ Asperen

In Asperen vormen het dorpshuis, gezondheidscentrum, 
school, winkel en ouderenwoningen samen de woonser-
vicezone. Deze zijn geclusterd op één centrale plek. De 
herinrichting van de openbare ruimte van de woonser-
vicezone is een onmisbaar element van de plannen om de 
aantrekkingskracht en de uitstraling van de hier aanwe-
zige basisvoorzieningen te vergroten.

Dorpshuisbestuur, Kleurrijk Wonen, Avondlicht, 
ondernemers en omwonenden. 

2017

3.6 Werven projectleider basis-
voorzieningen

De uitvoeringsagenda zet in op een versnelde realisering 
van een groot aantal basisvoorzieningen. Het min of meer 
gelijktijdig oppakken van meerdere projecten vraagt om 
een degelijke aansturing en coördinatie van de ambtelijke 
organisatie. Binnen de bestaande formatie is daarvoor 
geen capaciteit beschikbaar, zodat een projectleider wordt 
aangetrokken. 

Interne aangelegenheid. 2016 -2017

3.7 Strategie aanbesteding 
basisvoorzieningen

Binnen het kader van deze uitvoeringsagenda staan grote 
investeringen op stapel. Het is wenselijk vooraf een 
strategie op te stellen voor de wijze waarop de projecten 
worden aanbesteed. 

Intern product. 2016

3.8a Haalbaarheidsonderzoek 
Brede School Heukelum

Dit project is urgent in verband met teruglopende leer-
lingaantallen. Al in 2017 of 2018 komt De Wegwijzer 
volgens de huidige prognoses onder de opheffingsnorm 
van 65 leerlingen. 
Uitgangspunt is om beide scholen onder te brengen in 
een nieuw gebouw naast het bestaande dorpshuis. In het 
haalbaarheidsonderzoek worden verschillende alterna-
tieven meegenomen, waaronder het realiseren van een 
nieuwe gymzaal. Kleurrijk Wonen wordt betrokken bij de 
ontwikkeling van een visie op het gebied rond de scholen, 
dorpshuis en Leyenburg.

Schoolbesturen, Kleurrijk Wonen en dorpshuisbe-
stuur.

2016
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3.4b Ontwerp en RO Brede 
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Voor de vrijkomende locaties wordt onderzocht welke toe-
komstige bestemmingen mogelijk zijn.
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3.4c Realisatie Brede School 
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plaats in 2017.
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3.5a WSZ: realisatie MFA Aspe-
ren
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huidige dorpshuis is daarvoor zonder grote investeringen 
geschikt. Het gevelbeeld van het dorpshuis moet wel een 
meer representatieve en eigentijdse uitstraling krijgen. 
Daarnaast wordt de openbare ruimte heringericht om de 
zone herkenbaar te maken (zie 3.5b). 
Met het bestuur van het dorpshuis worden gesprekken 
gestart over de gewenste verbreding van de ontmoetings-
functie. Daarbij wordt ook gedacht aan toevoeging van 
voorzieningen uit het sociaal domein, bijvoorbeeld voor 
de jeugd. 

Dorpshuisbestuur, Kleurrijk Wonen, Avondlicht, 
Welzijn Lingewaal, zorgaanbieders, lokale on-
dernemers en omwonenden, Zorgbelang, Zonne-
bloem, diaconie van de kerken. 

2015-2016
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vicezone. Deze zijn geclusterd op één centrale plek. De 
herinrichting van de openbare ruimte van de woonser-
vicezone is een onmisbaar element van de plannen om de 
aantrekkingskracht en de uitstraling van de hier aanwe-
zige basisvoorzieningen te vergroten.

Dorpshuisbestuur, Kleurrijk Wonen, Avondlicht, 
ondernemers en omwonenden. 

2017

3.6 Werven projectleider basis-
voorzieningen

De uitvoeringsagenda zet in op een versnelde realisering 
van een groot aantal basisvoorzieningen. Het min of meer 
gelijktijdig oppakken van meerdere projecten vraagt om 
een degelijke aansturing en coördinatie van de ambtelijke 
organisatie. Binnen de bestaande formatie is daarvoor 
geen capaciteit beschikbaar, zodat een projectleider wordt 
aangetrokken. 

Interne aangelegenheid. 2016 -2017

3.7 Strategie aanbesteding 
basisvoorzieningen

Binnen het kader van deze uitvoeringsagenda staan grote 
investeringen op stapel. Het is wenselijk vooraf een 
strategie op te stellen voor de wijze waarop de projecten 
worden aanbesteed. 

Intern product. 2016

3.8a Haalbaarheidsonderzoek 
Brede School Heukelum

Dit project is urgent in verband met teruglopende leer-
lingaantallen. Al in 2017 of 2018 komt De Wegwijzer 
volgens de huidige prognoses onder de opheffingsnorm 
van 65 leerlingen. 
Uitgangspunt is om beide scholen onder te brengen in 
een nieuw gebouw naast het bestaande dorpshuis. In het 
haalbaarheidsonderzoek worden verschillende alterna-
tieven meegenomen, waaronder het realiseren van een 
nieuwe gymzaal. Kleurrijk Wonen wordt betrokken bij de 
ontwikkeling van een visie op het gebied rond de scholen, 
dorpshuis en Leyenburg.

Schoolbesturen, Kleurrijk Wonen en dorpshuisbe-
stuur.
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3.8b Ontwerp en RO BS Heuke-
lum

In 2017 wordt begonnen met de voorbereidingen. Dit is 
nodig om de brede school in 2019 in gebruik te kunnen 
nemen. Daarbij gaat het onder meer om het vervaardigen 
van een ontwerp, een bouwplan, de aanbesteding en het 
doorlopen van de benodigde planologische procedure.

Schoolbesturen, Kleurrijk Wonen en dorpshuisbe-
stuur. 

2017-2018

3.8c Realisatie Brede School 
Heukelum

Realisatie van de Brede School Heukelum is beoogd in 
2019. Het doel is de school in gebruik te nemen vanaf de 
start van het schooljaar 2019/2020. Afhankelijk van de 
uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek kan de plan-
ning worden aangepast.

Schoolbesturen. 2019

3.9a Haalbaarheidsonderzoek 
Brede School Asperen

Om Asperen op de lange termijn van een goede school-
voorziening te voorzien wordt in 2016 gestart met het 
haalbaarheidsonderzoek.
Uitgangspunt is het vestigen van een brede school in de 
Open poort die daarvoor moet worden uitgebreid. In het 
haalbaarheidsonderzoek worden verschillende alternatie-
ven meegenomen, waaronder renovatie en verduurzaming 
van het bestaande gebouw. Daarnaast wordt nagegaan 
of de peuterspeelzaal binnen het concept van de Brede 
School kan worden geïntegreerd en of er mogelijkheden 
zijn om bepaalde schoolfuncties in het dorpshuis onder te 
brengen.

Schoolbesturen, dorpshuisbestuur en bestuur 
peuterspeelzaal.

2016

3.9b Ontwerp en RO BS Asperen In 2017 wordt begonnen met de voorbereidingen. Daarbij 
gaat het onder meer om het vervaardigen van een ont-
werp, een bouwplan, de aanbesteding en het doorlopen 
van de benodigde planologische procedure.

Schoolbesturen, dorpshuisbestuur en bestuur 
peuterspeelzaal.

2017-2018

3.9c Realisatie Brede School 
Asperen

Realisatie van de Brede School Heukelum vindt volgens de 
planning plaats in 2019.

Schoolbesturen, dorpshuisbestuur en bestuur 
peuterspeelzaal.

2019

3.10 Haalbaarheidsonderzoek 
Brede School i.c.m. MFA 
Spijk

De huidige school heeft overcapaciteit en hoge financiële 
lasten. Vanwege de kleine omvang van de school (onder 
opheffingsnorm) draagt clustering van activiteiten bij aan 
het behoud van basisvoorzieningen op lange termijn.
Uitgangspunt bij het haalbaarheidsonderzoek is een 
combinatie van de school met het dorpshuis. In het haal-
baarheidsonderzoek wordt nagegaan hoe de verschillende 
varianten zich verhouden tot de vitaliteit en de leefbaar-
heid van de kern van Spijk. 

Schoolbestuur en dorpshuisbestuur. 2016

3.11 Haalbaarheidsonderzoek 
MFA/dorpshuis Herwijnen

Het huidige dorpshuis functioneert goed en er zijn geen 
investeringen nodig om de ontmoetingsfunctie te ver-
sterken. De huidige gymzaal is echter wel verouderd. 
Onderzocht wordt of het haalbaar is een nieuwe gymzaal 
te bouwen in aansluiting op het bestaande dorpshuis. 
De beide functies kunnen elkaar versterken en bundeling 
van beide voorzieningen maakt multifunctioneel gebruik 
mogelijk. In het haalbaarheidsonderzoek wordt tevens ge-
keken naar alternatieve scenario’s, namelijk de combinatie 
van de gymzaal met Avondlicht en het verplaatsen van het 
dorpshuis. 

Dorpshuisbestuur, schoolbestuur en Avondlicht. 2016
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2017-2018
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of de peuterspeelzaal binnen het concept van de Brede 
School kan worden geïntegreerd en of er mogelijkheden 
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gaat het onder meer om het vervaardigen van een ont-
werp, een bouwplan, de aanbesteding en het doorlopen 
van de benodigde planologische procedure.
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3.9c Realisatie Brede School 
Asperen

Realisatie van de Brede School Heukelum vindt volgens de 
planning plaats in 2019.

Schoolbesturen, dorpshuisbestuur en bestuur 
peuterspeelzaal.

2019

3.10 Haalbaarheidsonderzoek 
Brede School i.c.m. MFA 
Spijk

De huidige school heeft overcapaciteit en hoge financiële 
lasten. Vanwege de kleine omvang van de school (onder 
opheffingsnorm) draagt clustering van activiteiten bij aan 
het behoud van basisvoorzieningen op lange termijn.
Uitgangspunt bij het haalbaarheidsonderzoek is een 
combinatie van de school met het dorpshuis. In het haal-
baarheidsonderzoek wordt nagegaan hoe de verschillende 
varianten zich verhouden tot de vitaliteit en de leefbaar-
heid van de kern van Spijk. 

Schoolbestuur en dorpshuisbestuur. 2016

3.11 Haalbaarheidsonderzoek 
MFA/dorpshuis Herwijnen

Het huidige dorpshuis functioneert goed en er zijn geen 
investeringen nodig om de ontmoetingsfunctie te ver-
sterken. De huidige gymzaal is echter wel verouderd. 
Onderzocht wordt of het haalbaar is een nieuwe gymzaal 
te bouwen in aansluiting op het bestaande dorpshuis. 
De beide functies kunnen elkaar versterken en bundeling 
van beide voorzieningen maakt multifunctioneel gebruik 
mogelijk. In het haalbaarheidsonderzoek wordt tevens ge-
keken naar alternatieve scenario’s, namelijk de combinatie 
van de gymzaal met Avondlicht en het verplaatsen van het 
dorpshuis. 

Dorpshuisbestuur, schoolbestuur en Avondlicht. 2016
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3.12 Ondernemerszin dorps-
besturen stimuleren en 
multifunctioneel gebruik 
dorpshuizen stimuleren

Meerdere dorpshuizen functioneren goed en zijn technisch 
en ruimtelijk in goede staat. Het Manifest geeft aan dat 
voorzieningen in iedere kern zoveel mogelijk ruimtelijk 
moeten worden gebundeld en dat slimme combinaties 
moeten worden gemaakt in gezamenlijke accommodaties 
en multifunctionele gebouwen. 
Om een dorpshuis om te vormen naar een multifunctionele 
accommodatie is meer nodig dan fysieke aanpassingen in 
het gebouw. Dan gaat het veel meer over ondernemers-
zin en bereidheid tot samenwerking. Het komt dan neer 
op de kunst van het combineren en verbinden en op een 
slim gebruik van beperkte middelen, ruimte en mens-
kracht. Hoe breder het draagvlak, hoe groter de kans op 
een succesvolle transformatie naar een multifunctionele 
accommodatie die voldoet aan de uitgangspunten van het 
Manifest.
Wij brengen in kaart hoe we dit proces kunnen faciliteren 
en de pluriformiteit en professionaliteit van de dorpshuis-
besturen kunnen verbeteren.

Dorpshuisbesturen, plaatselijke verenigingen en 
instellingen.

2016- 2018

3.13 Sociaal domein verbinden 
aan regel 4 van het Mani-
fest als het gaat om het 
zelforganiserend vermogen 
van mensen

Manifestregel 4 benadrukt dat Lingewaal het zelforganise-
rend vermogen van haar inwoners, ondernemers en orga-
nisaties moet stimuleren en faciliteren. Zoals aangegeven 
bij de evaluatie van het Manifest, is dat binnen die visie 
een rode draad die betrekking heeft op alle beleidster-
reinen. Zo is er ook een duidelijke relatie met het sociale 
domein, waar de zelfredzaamheid en de eigen kracht van 
onze inwoners voorop staan. Dit biedt perspectief om dit 
beleidsterrein te verbinden met het Manifest. Wij brengen 
de mogelijkheden daartoe in kaart.

Regionale Sociale Dienst en Avelingen Groep, 
WerkWaard, dorpshuisbesturen, plaatselijke ver-
enigingen en instellingen en ondernemers.

2016

3.14 In overleg met verenigin-
gen komen tot onderlinge 
afstemming en samenwer-
king van activiteiten (digi-
tale activiteitenkalender)

Bundeling en clustering gaat volgens het Manifest niet 
alleen over ruimte en accommodaties, maar ook over 
samenwerking op het gebied van activiteiten en pro-
grammering. Door verenigingen met elkaar in contact te 
brengen, bevorderen we de bereidheid tot samenwerking 
en onderlinge uitwisseling. Via een digitale kalender kan 
de afstemming en kenbaarheid van verenigingsactiviteiten 
worden verbeterd. We gaan na of hiervoor een particulier 
initiatief is te interesseren.

Verenigingsbesturen, (horeca) ondernemers en 
dorpshuisbesturen.

2016
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WerkWaard, dorpshuisbesturen, plaatselijke ver-
enigingen en instellingen en ondernemers.

2016

3.14 In overleg met verenigin-
gen komen tot onderlinge 
afstemming en samenwer-
king van activiteiten (digi-
tale activiteitenkalender)

Bundeling en clustering gaat volgens het Manifest niet 
alleen over ruimte en accommodaties, maar ook over 
samenwerking op het gebied van activiteiten en pro-
grammering. Door verenigingen met elkaar in contact te 
brengen, bevorderen we de bereidheid tot samenwerking 
en onderlinge uitwisseling. Via een digitale kalender kan 
de afstemming en kenbaarheid van verenigingsactiviteiten 
worden verbeterd. We gaan na of hiervoor een particulier 
initiatief is te interesseren.

Verenigingsbesturen, (horeca) ondernemers en 
dorpshuisbesturen.

2016
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Programmalijn 4      Karakteristiek
Bij deze programmalijn gaat het om rust, stilte, groen, beeldbepalende landbouw, gastvrij 
onthaal, cultuurhistorisch waardevolle landschappen en kernen, ieder met hun eigen 
karakteristiek en identiteit.

De volgende Manifestregels zijn hierop het meest van toepassing:

Manifestregel 2
in 2030 vormen de vijf kernen van Lingewaal met ieder hun eigen karakteristiek een 
identiteit, tezamen met het Rivierenland en de open komgebieden een oase in een steeds 
verder verstedelijkend Nederland.

Manifestregel 6
in 2003 biedt Lingewaal, als poort tussen de Randstad en het rivierengebied, graag een 
gastvrij onthaal aan mensen die willen genieten van haar natuur, haar cultuurhistorisch 
waardevolle kernen en landschap, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de rust en stilte die 
daarin nog te vinden zijn.

Het Programmalijn Karakteristiek heeft betrekking op het versterken van de bijzondere 
ruimtelijke kenmerken van Lingewaal, zowel van de vijf kernen als van het buitengebied. 
Lingewaal maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, waarbij verschillende projecten 
worden uitgevoerd om de Linie beter zichtbaar en beleefbaar te maken. 
De karakteristieke verschijningsvorm van Lingewaal wordt bepaald door een samenspel van 
verschillende ruimtelijke functies. De invulling van deze functies, waaronder recreatie en 
toerisme, waterbeheer, landbouw, natuur, verkeer en vervoer, dragen bij aan het rustige, 
groene en gastvrije karakter van Lingewaal.

Wat gaan we doen Waarom doen we dat Wie doen er mee Wanneer voeren we dit uit

4.1 Gebiedsontwikkeling 
centrum Vuren: inrichting 
dorpsplein

In 2012 is de omgevingsvergunning verleend voor de 
realisering van een appartementengebouw met een 
gezondheidscentrum op de begane grond en woningen 
op de verdieping. Het centrum van het dorp wordt opge-
knapt om een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte te 
geven. Daarnaast wordt in de breedte onderzocht welke 
verbeteringen in de ruimtelijke kwaliteit in aansluiting 
hierop kunnen worden meegenomen. 

Ontwikkelaar en gebruikers van het gezondheids-
centrum.

2016-2017
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op de verdieping. Het centrum van het dorp wordt opge-
knapt om een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte te 
geven. Daarnaast wordt in de breedte onderzocht welke 
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hierop kunnen worden meegenomen. 

Ontwikkelaar en gebruikers van het gezondheids-
centrum.

2016-2017
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Wat gaan we doen Waarom doen we dat Wie doen er mee Wanneer voeren we dit uit

4.2 Herstructurering naoorlog-
se wijken: plan van aanpak

Veel kernen kennen woningbouw die kort na de oorlog is 
gerealiseerd. Het gaat veelal om goedkope (huur) wonin-
gen. Die bebouwing levert steeds meer problemen op wat 
betreft woonkwaliteit, duurzaamheid en stedenbouwkun-
dige structuur. Dergelijke woonbuurten kennen vaak wei-
nig variatie in functies en woningtypen en kenmerken zich 
in de regel door een sobere inrichting. De mogelijkheden 
voor herstructurering van de bestaande woningvoorraad 
worden in beeld gebracht.

Kleurrijk Wonen 2016

4.3 Inventarisatie knelpunten 
openbare ruimte*

Voordat knelpunten in de openbare ruimte kunnen worden 
aangepakt, is het wenselijk eerste te inventariseren. Aan 
de hand daarvan kunnen prioriteiten worden gesteld. 
Hierbij kan gedacht worden aan plekken waar inwoners 
zich niet veilig voelen, gebrekkige ontsluitingen, hinder 
door vrachtverkeer, knelpunten in fiets- en wandelroutes 
enz. 

Inwoners via kernenparticipatie, ondernemers, 
Veilig Verkeer Nederland, ANWB, Fietsersbond, 
politie, partners in het Pact van Loevestein.

2016

4.4 Parkeerproblematiek: plan 
van aanpak opstellen

In een aantal kernen is sprake van een onevenredige druk 
op de beschikbare parkeerplaatsen. De oude kernen zijn 
vaak niet berekend op de hedendaagse verkeersomvang. 
Dit is vooral zichtbaar in Asperen en Heukelum, maar in 
mindere mate ook in andere kernen. Er zijn mogelijkheden 
om de oplossing van de parkeerproblematiek te koppelen 
aan de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van Lingewaal, 
bijvoorbeeld door parkeerterreinen te realiseren aan de 
rand van een kern. 

Inwoners via kernenparticipatie, ondernemers, 
Veilig Verkeer Nederland, ANWB, politie, partners 
in het Pact van Loevestein.

2017

4.5 Entrees bij kernen Volgens het Manifest moet de verkeersveiligheid bij de 
entrees van de kernen worden verhoogd. Bij de toegang 
tot de kern moet meteen duidelijk zijn dat er een gebied 
aankomt waar minder hard gereden kan worden. Een 
duidelijke vormgeving van de entrees is van belang, zodat 
kenbaar is dat het om een 30 km-zone gaat. 

Inwoners via kernenparticipatie, ondernemers, 
Veilig Verkeer Nederland, ANWB, politie, partners 
in het Pact van Loevestein.

2017

4.6 Voorstraat Asperen inrich-
ten

De Voorstraat in Asperen heeft te maken zowel met door-
gaand verkeer als toeristisch-recreatief verkeer. De straat 
is hier niet op ingericht waardoor problemen ontstaan en 
overlast wordt veroorzaakt. Inrichtingsmaatregelen zijn 
nodig om de verkeersstromen goed te laten doorstromen.

Bewoners en politie. 2018

4.7 Torenstraat Heukelum 
inrichten

De in de historische binnenstad van Heukelum gelegen 
Torenstraat kampt met vergelijkbare problematiek als de 
Voorstraat in Asperen. Ook hier zijn inrichtingsmaatrege-
len nodig.

Bewoners en politie. 2019

4.8 Uitvoering maatregelen 
Woonvisie 

Ontwikkelingen op het terrein van de volkshuisvesting 
nopen tot een gemeentelijke Woonvisie. Die is op 10 sep-
tember 2015 oriënterend met de raad besproken en wordt 
volgens de planning in januari 2016 vastgesteld. Daarna 
zal de visie tot uitvoering worden gebracht. Een eerste 
stap wordt gevormd door het maken van prestatieafspra-
ken met woningcorporatie Kleurrijk Wonen en de betrok-
ken huurdersorganisaties. 

Kleurrijk Wonen, particulieren, projectontwikke-
laars, makelaars, Huurdersbond Lingewaal.

2016-2019
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Wat gaan we doen Waarom doen we dat Wie doen er mee Wanneer voeren we dit uit

4.9 Gebiedsontwikkeling 
Buitengebied: plan van 
aanpak

Het omvangrijke buitengebied van onze gemeente heeft 
in het Manifest een prominente plaats gekregen. Dat is 
de aanleiding om het onder te brengen in een specifiek 
project, al liggen er duidelijke raakvlakken met het onder 
2.1 bedoelde economisch beleidsplan en de Uitvoeringsa-
genda R-T die hierboven onder 2.3 en 2.4 is genoemd. 
In een op te stellen plan van aanpak willen we kansen 
voor de ontwikkeling van het buitengebied in beeld bren-
gen om de vitaliteit van dit gebied ook voor de langere 
termijn veilig te stellen. Dit doen we vanuit een breed 
perspectief.

Agrariërs, belangenverenigingen van agrariërs, 
andere ondernemers, partners in het Pact van 
Loevestein, Regio Rivierenland, bewoners van 
het buitengebied.

Nader te bepalen

4.10 Gebiedsontwikkeling Be-
drijventerreinen: plan van 
aanpak

Sinds 2012 beschikt Lingewaal over een Visie bedrijven-
terreinen. De visie bouwt voort op de met het Manifest 
uitgezette koers en brengt voor ieder bedrijventerrein in 
beeld wat de sterke en zwakke punten zijn en waar kansen 
en bedreigingen worden gezien. De focus heeft de laatste 
jaren voor een belangrijk deel op De Oven en De Zeiving 
gelegen. In het op te stellen plan van aanpak willen wij 
ook voor de andere bedrijventerreinen in beeld brengen 
waar mogelijkheden tot gebiedsontwikkeling worden ge-
zien en hoe daaraan uitvoering kan worden gegeven. 

Ondernemers, belangenverenigingen van on-
dernemers, Kamer van Koophandel, provincies 
Gelderland en Zuid-Holland, Regio Rivierenland.

Nader te bepalen
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