
Dat is een veelgehoorde kreet in het dorp. De 
gemiddelde Slijk-Ewijker is een recht-door-zee-
aanpakker. Snel besluiten en dan hup aan de slag. 
Zolang het over je eigen achtertuin gaat is dat ook 
een logische strategie. 

Maar als het gaat om zaken die het hele dorp 
raken, komen er meer instanties om de hoek 
kijken. En ja, dan draaien ambtelijke molens 
langzaam. Dat weten we als dorpsraad maar al 
te goed. Maar we doen onze uiterste best om te 
zorgen dat ze in ieder geval blíjven draaien! De 
afgelopen jaren is dat best goed gelukt, al zeggen 
we het zelf. Okay, okay, de ‘schop is nog niet in de 
grond’, maar dat zit er wel aan te komen. Er zijn 

al een paar mooie initiatieven opgestart, zoals 
het omkijken naar elkaar en de activiteiten voor 
jongeren in het dorp. Ook qua plannenmakerij 
rondom Moooi Slijk-Ewijk hebben we goede 
stappen gezet en liggen we keurig op schema. De 
samenwerking met ‘de instanties’ verloopt traag, 
maar constructief.
Op deze kleurige pagina’s praten we je even kort 
bij. We noemen het ons Jaaroverzicht. Hoe zat dat 
ook alweer met die dorpsraad? En welke mijlpalen 
zijn er de afgelopen twee jaar voorbijgekomen? 
Lees en kijk er op je gemak even doorheen. En 
als je vragen hebt, kijk dan eens op onze nieuwe 
website www.dorpsraadslijk-ewijk.nl of stuur een 
mail naar info@dorpsraadslijk-ewijk.nl. 

Jaaroverzicht 
Dorpsraad 
Slijk-Ewijk & Loenen

Joost Mariëtte Jos Zeno Miriam Bert

‘Eerst zien dan geloven’



2019 2020
december

Aankondiging 
Moooij Slijk-Ewijk.

6 februari 
Planbezoek gedeputeerde Provincie Gelder-
land (Peter van ’t Hoog) samen met de 
wethouder van de gemeente Overbetuwe 
Dimitri Horsthuis-Tangelder en leden van de 
dorpsraad.

23 april
Overeenkomst met Vzier om de 
dorpsraad te begeleiden met 
een visieplan voor Slijk-Ewijk 
& Loenen. Provincie Gelder-
land om ondersteuning 
gevraagd om in aanmerking te 
komen voor de zogenaamde 
‘Dorpendeal’.

1 juni
Bestuurlijk 
akkoord gemeen-
te en provincie 
over Dorpendeal.

2 juli
Start pilot 
Dorpendeal 
Slijk-Ewijk.

3 december
Dorpendeal 
vastgesteld door 
dorpsraad en 
gemeente.

8 december
Dorpendeal 
besproken bij de 
Provinciale 
Staten.

18 december
Tekenmoment 
Dorpendeal.

13 januari
Maandelijks project-
groepoverleg tussen 
Vzier, Spectrum en 
dorpsraad.

10 februari
Kennismaking 
met wijkagent 
Tim Wissink.

1 maart
Gesprek met Joris Grob, Vzier, Spectrum, 
Merijn en Elsa Duijnstee over het 
Toekomstplan Slijk-Ewijk en het nieuwe 
Omgevingsplan van de gemeente.

14 april
Toekomstplan Slijk-Ewijk & 
Loenen; Yvonne Ebbers van 
Spectrum komt met col-
lega’s met een bus naar 
Slijk-Ewijk om bij inwoners 
ideeën op te halen.

28 juni
Kennismaking tussen 
Yvonne en verschillende 
actieve bewoners over op 
te pakken sociale activitei-
ten/initiatieven.

30 juni
De Vzier/Spectrum-bus is 
terug in Slijk-Ewijk om het 
concept van de Plankaart 
Mooij Slijk-Ewijk te laten 
zien en bewoners om 
feedback te vragen.

5 juli
Go/no-go moment voor 
de uitvoeringsfase (fase 2) van 
de Dorpendeal op basis van de 
Plankaart Mooij Slijk-Ewijk, 
samen met de wethouder en 
gedeputeerde.

14 juli
Bijeenkomst met de 
bewoners van de 
Paulstraat. En de 
start van de werk-
groep Sociaal en 
Creatief.

8 oktober
Met Vzier, Spectrum, gemeente 
en provincie gekeken welke 
projecten van de plankaart 
Mooij Slijk-Ewijk op korte en 
middellange termijn worden 
opgepakt.

22 september
Tijdens bijeenkomst in dorpshuis is 
de Plankaart Mooij Slijk-Ewijk 
gepresenteerd waarmee fase 2 van de 
Dorpendeal van start gaat.

11 september
Bewoners vullen vragenlijst Mooij 
Slijk-Ewijk in om een goede indruk te 
krijgen van het belang van verschillende 
projecten en ideeën die op de Plankaart 
staan aangegeven. Dit geeft ons richting 
en houvast voor de uitvoering op korte 
en middellange termijn.

3 januari
Dorpsprofiel 
Slijk-Ewijk opgesteld door 
Gemeente Overbetuwe.

12 mei
Spectrum heeft 
met veel bewoners 
gesproken en er wordt 
geïnventariseerd.

2021

Sinds 2001 vanaf de 
herindeling en de 
totstandkoming van de 
Gemeente Overbetuwe zijn 
de kernen gevraagd om 
dorpsraden in te stellen. 
Vanaf 2001 heeft Slijk-Ewijk & 
Loenen haar eigen dorpsraad.

De naam ‘dorpsraad’ is een overkoepelende 
term voor een georganiseerd bewonersinitiatief 
dat de leefbaarheid van het dorp in brede 
zin ondersteunt. De dorpsraad is een 
onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan, met 
als belangrijkste taken: het representeren van 
bewoners, adviseren, verbinden, activeren en 
helpen realiseren van kleine en grotere projecten.

Opgericht in 2001

Tijdlijn 2019-2021  Een overzicht van alle stappen die er gezet zijn.

Herkenbaar Slijk-Ewijk   
Het dorpse karakter versterken
We geven ruimte aan elkaar
Een eigen bestrating voor kern en buitengebied
“Het Bankje van Slijk-Ewijk
”De” Lantaarnpaal van Slijk-Ewijk

Herinrichten Paulstraat
Eerste aanzet voor vormgeving “dorpse karakter” Slijk-Ewijk

Entrees kern vormgeven

Versterken Dorpshart / huis
Elkaar ontmoeten in het dorp mogelijk maken
Aantrekkelijke kern voor wandelaars en �etsers

Uniformiteit in het stratenplan
Dorpsstraat herinrichten
Eenheid samen met Clarafabriciuspark en Paulstraat

Een toegankelijk maar compact dorpsplein 
in het hart van Slijk-Ewijk

1

2

4

Ontmoeten / Dagbesteding
Organiseren van ontmoeten voor senioren in het dorp.

5

6

7

Op lange(re) termijn:

Op korte termijn:

Iden�teit

3

Slijk-Ewijk is een “kleine kern” van Gemeente Overbetuwe.
Maar zou zichzelf  best anders op de kaart willen en kúnnen 
zetten. Het is een dorp waarin men graag zijn eigen gang kan gaan, 

voor zichzelf en op zichzelf. Maar dan wél samen en voor elkaar.
Slijk-Ewijk ontleent haar karakter nu met name uit het mooie 

omliggende land, het groen, de natuur, het agrarisch gebied. Ze zou 
best ook wat meer aandacht aan zichzelf willen geven, beter 

herkenbaar als dorp, en een opfrisbeurt zogezegd. 

Het wordt een “ Mooij Slijk-Ewijk, Eiland in een Wij-land ”

Deze kaart zet Slijk-Ewijk letterlijk op de kaart. Ze toont al lopende 
initiatieven, “laaghangend fruit” maar ook de  “ver van mijn bed” 

onderwerpen.  De stippen op de Horizon,  én op deze kaart. 

Het zijn onderwerpen die leven in het dorp, concrete en actuele 
projecten. Maar ook grotere, of overkoepelende projecten.
Voor de korte termijn, en sommige voor de lange(re) adem.

Deze zijn niet “verzonnen” van bovenaf, maar persoonlijk opgehaald, 
bij de bewoners in de straat tijdens “de bustour”. 

Sommige stippen zijn gemakkelijk te vertalen in een concreet project, 
het een groter dan het ander.  

Andere stippen zijn wat abstracter, minder gemakkelijk als project te 
de�nieren. In de bijlage bij deze kaart zijn deze projecten waar 

mogelijk nader beschreven.

Deze toekomstvisie wordt gesteund door de Gemeente Overbetuwe, 
Provincie Gelderland én door de inwoners van Slijk-Ewijk. Allen 

hebben de inspanningsverplichting om de diverse deelplannen en/of 
ideeen te helpen realiseren.

Toelich�ng

TOEKOMSTVISIE

MOOIJ 

S�ppen op de horizon

SLIJK-EWIJK
Eiland in een Wij-land

Hartelijk welkom voor fietsers en wandelaars ! 
Veilige �ets- en wandelpaden in de omgeving
Zolang het hier maar geen Giethoorn wordt.

Activeer Dorpshart / Dorsphuis tgv Tourisme
Elkaar ontmoeten in het dorp mogelijk maken.
Aantrekkelijke kern voor wandelaars en �etsers

Landschapspark Danenberg is géén “park” 
Net als de rest van de omgeving is het wel een mooi 
agrarisch landschap.
Wij kunnen het wel gebruiken en er doorheen lopen
Duurzaam met maatschappelijk belang

Makkelijk Ommetje ! 
Mogelijk maken van kleine ommetjes vanuit de kern richting 
buitengebied
Herstel van oude (klompen/kerk) paden

Wei moet Wei blijven
De charme van de directe omgeving van Slijk-Ewijk is het 
boerenland.  “Eiland in een Wij-land”

Recreatiekaart
Charme van Slijk-Ewijk benadrukken
Inhoud geven aan �ets- en wandelroutes
Kunstroute ontwikkelen
Vormgeven op kaart

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:

21

22

23

24

25

26

Landschap & recrea�e

Ontmoetingsplek voor honden en eigenaren
Er is behoefte aan een hondenspeelveld en sociale 
ontmoetingsplek

Creatieve broedplaats
Creatieve activiteiten ontplooien voor bewoners / kinderen

Landschapspark de Danenberg
Project op gemeentegrond: Samen gebruiken; ook voor óns

“Businesscase” Speelveld Paulstraat
Urgentie: hoe betalen we de jaarlijkse (pacht) kosten
Plan maken voor gebruik speelveld/ontmoetingsplek

Promotie Lokale producten
Uitbreiden reeds verkrijgbare lokale producten in het dorp
Zie Park Danenberg als kans voor uitbrieding

Zichtbaar maken van creativiteit / kunst dorp
Inzetten witte kerkje, ateliers en dorpshuis
Identiteit Slijk Ewijk versterken dmv kunst / creativiteit in de 
omgeving  “Het Bankje van Slijk-Ewijk” ?

Omzien naar elkaar / buurtfunctie
Wij , voor elkaar en met elkaar

Ontvangstpunt aan/op de dijk
Een uitrustplek aan de dijk , en aanlandplek vanuit pontje
Begin en eindpunt �ets- en wandelroutes
Elektrapunt voor opladen en “frietkar”
Opgeruimder dorp

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:
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14
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Sociaal & Lokaal

12

Veilige fiets- en wandelpaden in de omgeving
Vrij liggend �etspad naar Oosterhout
Mogelijkheden verkennen Oosterhoutstestraat / dijk /
Park Danenberg

Toegankelijk voor iedereen
Dus ook voor agrarisch verkeer

Auto te gast
De waaldijk wordt een “auto te gast zone”
In de rest van het dorp mag de auto ook minder prominent 
zijn. (ook als deze geparkeerd staat)
Er wordt ingezet op langzamer rijden zonder drempels

Beheersbaar krijgen sluipverkeer
Monitoring en handhaving

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:

17

18

19

20

Veilig verkeer

Laadpalen voor elektrische fietsen 
Bij dorpshuis en ontvangstplek dijk

Landschapspark Danenberg
Project op gemeentegrond;
Voorbeeldfunctie duurzame landbouw en fruitteelt
Proeftuin voor landschappelijke duurzaamheidsontwikkeling
Voor en door het dorp, Voedselbos, bijenhotels, pluktuin etc. etc.

Elektrapunt aan de dijk
t.b.v. frietkar in plaats van aggregaat

Verduurzamen eigen woning
Bewustwording mogelijkheden
Isoleren, duurzame energie

Energie van en voor Slijk-Ewijk
Eigen windmolens
Onze zonnepanelen (i.c.m. geluidswal)
Postcoderoos, op Park15 of andere grote daken

Elektrische deelauto bij dorpshuis

Behoud en optimalisatie groen karakter
van Slijk-Ewijk (ook in de kern)

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:

27

28

29

30

31

32

33

Duurzaamheid

Energie voor Slijk-Ewijk 
Niet alleen de lasten maar ook de lusten van de energiecorridor 
voor Slijk-Ewijk

Borging Grens Park15 
Park 15 kent een de�nitieve grens.
verdere “verdozing” in de richting van Slijk-Ewijk / Oosterhout zal 
zoals afgesproken niet plaatsvinden.

Geluidsbeperking A15 en RTG
Combineren met groen en energie voorziening
ten dienste van Slijk-Ewijk

Verzachten / vergroenen grens Park15 en A15
Vanuit Slijk-Ewijk is er minder direct zicht op verdozing en A15

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:

42

43

44

45

Park15 A15 RTG

Plan Kondor Wessels (KWP) ook voor Slijk Ewijk
afstemmen op woonbehoefte en vraag uit het dorp
Betaalbare starters en seniorenwoningen

Nieuwe woningen versterken “Dorps karakter”
en sluiten aan op vormgeving kern 

Nieuwbouw zorgt voor diversiteit in aanbod
Koop-, huur-, starters-, seniorenwoningen

Bestaand grote volumes splitsen onder voorwaarden
Ten behoeve van vergroten woningaanbod

Niet bouwen in het buitengebied
Alleen aan bestaand Lint van hoofdwegen

De Woonpuzzel Kern Slijk-Ewijk
Onderzoek of en hoe de woonpuzzel kern Slijk-Ewijk kan 
worden opgelost
Gezamenlijke Totaalaanpak lijkt de oplossing
Samen maken wij Slijk-Ewijk

Nieuwe bouw versterkt groen karakter
“nieuwbouw vergroent”

Bewonen bestaande volumes toestaan 
Onder voorwaarden bewonen van bijgebouwen
Ten behoeve van vergroten woningaanbod

Op korte termijn:

Op lange(re) termijn:

34

35

36

37

38

39

40

41

Wonen

20210707 Toekomstvisie Slijk Ewijk Concept

In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en provincie 
Gelderland nieuwe samenwerkingsafspraken om te werken 
aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of  dorp.

Een Dorpendeal komt tot stand op basis van een lokaal 
initiatief  en is een middel om in de toekomst verdergaande 
uitvoeringsafspraken te maken. Er is ruimte om zelf  
invulling te geven aan het te bereiken doel, waarbij het 
versterken van de sociale cohesie in een wijk of  dorp 
centraal staat.
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Dorpendeal

Dorpsraad
Slijk-Ewijk
Loenen

een samenwerking van:

een samenwerking van:

Dorpsraad
Slijk-Ewijk
Loenen
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TOEKOMSTVISIE

MOOIJ 
SLIJK EWIJK
Eiland in het Wij-land

Iden�teit

Wonen

Landschap & recrea�e

Sociaal & Lokaal

Duurzaamheid

Park15 A15 RTG

Veilig verkeer

De plankaarten zijn online 
te bekijken: link
(moet gemaakt worden!)



1. Hoe belangrijk is de 
Dorpendeal voor provincie 
en gemeente?

“De Dorpendeal van Slijk-
Ewijk is een belangrijke mijlpaal. 
Deze deal is het startpunt 
van de ontwikkeling van een 
gebiedsplan waarbij inwoners 
het voortouw hebben genomen 
door hun wensen en behoeften 
op het gebied van leefbaar-
heid in kaart te brengen. Als 
gemeente stimuleren en helpen 
we inwoners vervolgens om 
concrete plannen te ontwikkelen 
die de leefbaarheid verbeteren. 
In een Dorpendeal zoals deze 
van Slijk-Ewijk werken inwo-
ners, gemeente, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties 
en provincie Gelderland echt 
samen aan het versterken van 
de leefomgeving.”

2. Loopt het traject volgens 
planning?

“Als gemeente volgen we de 
planning en het tempo van het 
dorp. We ondersteunen en jagen 
aan waar nodig, maar kunnen 

ook een stapje terugdoen als 
het dorp daarom vraagt.”

3. Is gemeente tevreden over 
uitkomsten tot nu toe?

“Wij zijn heel blij met de Dor-
pendeal en de manier waarop 
Slijk-Ewijk dit heeft aangepakt. 
De manier van werken past bij 
onze visie waarin we als ge-
meente minder bepalen en meer 
samen met het dorp kijken wat 
nodig is. Onze rol is daarin echt 
veranderd. Natuurlijk toetsen 
we het gebiedsplan aan het be-
leid en de regelgeving, maar we 
vertrouwen voor de uitvoering 
op de kracht van het dorp.”

4. Wat wil je de betrokken nog 
meegeven?

“Voor ons is deze Dorpendeal 
zoals gezegd echt een mooie 
stap in een manier van werken 
waarbij wensen en behoeftes 
van inwoners nog meer centraal 
staan. Vanaf het begin. Dat be-
tekent wel dat het pad niet hele-
maal uitgestippeld is en dat we 
gaandeweg van elkaar kunnen 

en moeten blijven leren.”

5. Hoe ziet Slijk-Ewijk er volgens 
jou over twee jaar uit als het 
gaat om leefbaarheid, fysieke 
buitenruimte, woongenot, 
energievoorziening?

“Als je mij vraagt hoe Slijk-
Ewijk er over een paar jaar 
uitziet dan zie ik een plek is 
waar het fijn wonen, werken en 
recreëren is. Een plek waarvan 
we – inwoners en gemeente – 
steeds beter voor ogen hebben 
wat er nodig is om een sociaal 
sterk en mooi dorp te blijven. De 
plannen uit de Dorpendeal zijn 
voor een groot deel omgezet in 
initiatieven waaraan veel inwo-
ners meewerken. In een tempo 
dat we samen bepalen. Ik hoop 
dat we zoveel mogelijk mensen 
kunnen bewegen om mee te 
doen om hun eigen leefomge-
ving zo mooi en prettig mogelijk 
te maken.”

5 vragen aan 
Dimitri Horsthuis-Tangelder 
wethouder gemeente Overbetuwe


