


AGENDA VAN, VOOR EN 
DOOR OOSTERHOUT



OPDRACHT GEMEENTE OVERBETUWE

De gemeente wil dat in alle kernen van Overbetuwe 
een dorpsagenda wordt opgesteld, inclusief 

projecten, waarin concrete afspraken worden 
gemaakt over de rol en inbreng van dorpsbewoners, 

gemeente en professionele organisaties.



DORPSRAAD OOSTERHOUT 
EN REGIEGROEP

- Gemeente initiatiefnemer; dorpsprofielen en enquête
- Dorpsraad is opdrachtgever
- Regiegroep zorgt voor afstemming en verbinding
- 4 themagroepen aan de slag
- Inwoners bepalen de koers



ER IS AL VEEL GEDAAN……

- Medio 2019 is er een enquête uitgezet in de kernen van Overbetuwe
- November 2019 dorpsprofielen en concept dorpsagenda
- September 2020 aftrap met werkgroepen onder begeleiding gemeente
- Oktober 2020 enquête onder inwoners en instellen regiegroep
- Februari 2021 zijn de doelen in de dorpsagenda bepaald
- Vandaag 11 maart de presentatie 



DE BIJEENKOMST IN SAMSAM 
SEPTEMBER 2020



VIER THEMA’S: WONEN, LEEFOMGEVING, 
SOCIALE SAMENHANG EN WELZIJN , 
TERGOUW 



WONEN

Het wonen in een dorp heeft voor veel mensen grote voordelen. Wonen 
waar men elkaar kent en waardoor men er ook samen voor elkaar kan 
zijn en activiteiten kan organiseren. Dicht bij de natuur, minder druk en 

in meer dan één betekenis een veilige omgeving. Om dit mogelijk te 
maken moeten er woonmogelijkheden zijn voor de mensen die hier 

willen blijven of gaan wonen.



Passende en prettige woonruimte 
voor iedere inwoner van 
Oosterhout, nu en in de toekomst



DOELSTELLINGEN WONEN

• Voldoende passende woonruimte in het dorp voor jongeren en startende gezinnen 
die willen (blijven) wonen in het dorp.

• Voor ouderen is er in het dorp de mogelijkheid voor wonen in combinatie met zorg.
• Ouderen kunnen in het dorp blijven wonen: in hun eigen (aangepaste) woning of in 

een appartement.
• Bestaande woningen in Oosterhout worden verduurzaamd, nieuwbouw wordt zoveel 

mogelijk energieneutraal gerealiseerd.



LEEFOMGEVING

Een fijne leefomgeving is ook een gezonde leefomgeving. In 
het dorp moet een aantrekkelijke en gevarieerde openbare 

ruimte zijn met ruim voldoende groen, natuur en water. Het is 
er schoon en veilig en mensen kunnen er fijn wandelen, fietsen 
en recreëren. In een dorp is er een veilige verkeerssituatie en 

wordt er rekening met elkaar gehouden.



WONEN EN LEVEN IN EEN AANTREKKELIJKE, GROENE 
OMGEVING



SOMS OOK WAT MINDER 
AANTREKKLIJK…..

• HONDENPOEP OP STOEP
• HOOGSPANNINGS-

MASTEN
• GEVAARLIJKE 

VERKEERSSITUATIES
• ER WORDT TE HARD 

GEREDEN



DOELSTELLINGEN 
LEEFOMGEVING / VERKEER

• Gevaarlijke kruisingen worden aangepakt
• Er komen veilige wandelvoorzieningen zoals sintelpaden langs wegen waar 

geen voetpaden zijn en waar veel mensen wandelen en hardlopen. 
• Veilige fietsroutes en snelheidremmende maatregelen op de 

Oosterhoutsestraat
• Veilige fietspaden, specifiek wordt  hier het Kerkepad bedoeld.



DOELSTELLINGEN 
LEEFOMGEVING / GROEN

• Meer groen en bomen 
in de dorpskern 
(bijvoorbeeld groen 
dorpsplein, groen 
schoolplein, operatie 
“steenbreek”, aanleg 
voedselbos en 
kruidentuin)

• Groen in het dorp laten 
aansluiten bij de groene 
omgeving.

• Bij noodzakelijke kap 
van openbaar groen, 
plicht tot herplanting. 



SOCIALE SAMENHANG EN 
WELZIJN

Oosterhout heeft een rijk verenigingsleven en mensen hebben veel 
voor elkaar over. Er gebeurt veel, maar er kan nog veel meer als 

activiteiten meer op elkaar afgestemd worden. We weten dat ouderen 
graag zo lang mogelijk in hun eigen omgeving willen blijven wonen. Een 
goed aanbod aan zorg, ondersteuning en activiteiten in het dorp zorgt 

ervoor dat mensen op een fijne manier oud kunnen worden in het 
dorp.



Alle inwoners leven op een prettige manier samen en 
dragen met elkaar bij aan een levendig dorp….. 

• ……waar mensen elkaar
makkelijk kunnen
ontmoeten en waar
iedereen, waar nodig
met de passende
ondersteuning en zorg, 
gelijkwaardig kan
meedoen.



DOELSTELLINGEN SOCIALE 
SAMENHANG EN WELZIJN

• Er komt een aantrekkelijke, centrale plek in het dorp waar jong en oud elkaar kan 
ontmoeten

• Er komt een winkelvoorziening, markt of kleinschalig winkeltje
• Er komt een huiskamer: eerst in het huidige dorpshuis, later in het Hart van 

Oosterhout
• Een zorgcoöperatie zet zich in voor zorg en welzijn in het dorp en maakt inwoners 

medeverantwoordelijk voor het aanbod
• Jongeren hebben een goede plek om elkaar te ontmoeten
• Iedereen heeft zicht op wat er in het dorp te doen is (verenigingen, activiteiten)



TERGOUW

Park Tergouw is sinds 2015 niet meer een vakantiepark, maar 
een park met een woonbestemming. Op dat moment kreeg 
Oosterhout er in één klap veel inwoners bij. Park Tergouw is 
geen gemeentelijk grondeigendom, maar in particulier bezit. 

Dat maakt het een uniek park en een uniek stukje Oosterhout.



TERGOUW ALS 
VOLWAARDIGE 
WIJK VAN 
OOSTERHOUT



DOELSTELLINGEN 
TERGOUW 

• Meer verbinding (zowel fysiek als sociaal) tussen Park Tergouw en de 
rest van het dorp Oosterhout

• Aangezicht van Park Tergouw verbeteren
• Veilig toe- en uitgang van Park Tergouw



HOE NU VERDER?

• In de komende periode zullen de werkgroepen in samenwerking 
met  de regiegroep de doelstellingen per thema  gaan uitwerken 
in concrete projecten  met een planning en een verdeling van 
taken. Wat doen de inwoners zelf, wat doet de gemeente en wat 
doen andere organisaties die wij bij de projecten betrekken 

• Kortom: aan de slag met alle goede ideeën die we hebben 
verzameld!



WE DO!!


