
Dit is het tweede jaaroverzicht van de dorpsraad 
Slijk-Ewijk & Loenen. We bestaan natuurlijk al veel 
langer (sinds 2001) maar vorige jaar was de eerste 
keer dat we via een bijlage in de Dorpsgeluiden 
van december kort en krachtig lieten zien waar we 
ons het hele jaar mee bezig hebben gehouden.

Ook in 2022 zijn er een behoorlijk aantal 
dingen gerealiseerd. Natuurlijk de Paulstraat. 
Geheel vernieuwd in 6 weken tijd! Beplanting 
en nieuwe lantaarnpalen volgen nog. Maar 
ook op het speelveldje is letterlijk de schop 
in de grond gegaan. Eerst nog alleen voor het 
hondenveld achterin, maar er volgt meer. Verder 
bemoeiden we ons actief met de inrichting van 

de Gastvrije Waaldijk. En nemen we deel in het 
omgevingsfonds van de windmolenbouwers. 
Maar dit zijn slechts een paar voorbeelden van 
de zaken waar we ons als dorpsraad tegenaan 
bemoeiden.  
Nu dus ons tweede overzicht, over 2022. Op 
deze kleurige pagina’s praten we je weer even 
bij.  Welke mijlpalen zijn er de afgelopen twee 
jaar voorbijgekomen? En hoe kijkt de gemeente 
Overbetuwe naar de samenwerking met de 
dorpsraad én naar Slijk-Ewijk & Loenen?  Lees 
en kijk er op je gemak even doorheen. En als je 
vragen hebt, kijk dan vooral eens op onze website 
www.dorpsraadslijk-ewijk.nl of stuur een mail 
naar info@dorpsraadslijk-ewijk.nl.
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Er gebeuren dingen!



Januari
Uitgewerkte tekeningen 
herinrichting Paulstraat 
zijn er en besproken 
met aanwonenden. De 
Paulstraat is de 
blauwdruk voor de 
overige straten in het 
dorp. 

Januari
Na afstemming 
met inwoners 
is er een 
ontwerp voor 
herinrichting 
van het 
speelveld.

Januari
Dorpsraad maakt 
melding van de 
verkeersoverlast in 
de Dorpsstraat als 
gevolg van de 
dijkversterking.

Februari
Overleg met de gemeente 
over het woonvraagstuk.

Februari
We uiten onze zorgen 
over de ontwikke-
lingen rondom de 
Danenberg bij de 
gemeente.

Februari
De Dorpsraad heeft de 
pachtovereenkomst van het 
speelveld verlengd.

Februari
Er komt een zogenaamd omgevingsfonds, 
waarin door de eigenaren van de wind-
molens langs de A15 een bedrag wordt 
gestort. Omliggende dorpen kunnen 
hiermee de leefbaarheid verhogen. 

Mei
Verdere stappen in de 
ontwikkeling van een 
honden-speelveld.

Mei
Oproep gedaan 
onder bewoners 
om actief mee te 
denken hoe we de 
opbrengsten uit 
het omgevings-
fonds kunnen 
besteden.

Mei
Bewoners aan de 
Paulstraat worden 
bijgepraat over 
de herinrichtings-
plannen.

Mei
Weerstand bij 
dijkbewoners 
over de herin-
richting van de 
‘gastvrije’ dijk 
opnieuw gedeeld 
met projectont-
wikkelaars.

Maart
We bemoeien ons intensief met het 
project Gastvrije Waaldijk en brengen 
onze belangen als bewoners van het 
dijkdorp voor het voetlicht bij 
Provincie, Gemeente en Waterschap.

April
De dorpsraad heeft verschillende 
overleggen en inspraakrondes 
met betrekking tot de ontwikke-
lingen rondom landschapsplan 
De Danenberg. 

April
Bijeenkomst 
Slijk-Ewijk 
Energie 
Neutraal. 

Juni
Tussentijdse 
evaluatie/stand 
van zaken 
Dorpendeal 
met Vzier, 
Spectrum, 
gemeente en 
Provincie. 

Juni
Bewonersbij-
eenkomst en 
toelichting op 
de plannen 
voor de 
Paulstraat.

Juni
Gesprek met de gemeente 
over de woonpuzzel: hoe 
gaan we om met de 
beschikbare ruimte en 
vraag naar senioren- & 
starterswoningen in 
Slijk-Ewijk?

September / Oktober
Oplevering Paulstraat 
1 oktober, vlak voor 
afsluiting Waaldijk op 
3 oktober.

November / December
Aanleg beukenhaag 
rondom hondenspeel-
veld door bewoners.

September / Oktober
Halloween-activiteit 
voor de jeugd vanuit 
JA Slijk-Ewijk.

September / Oktober
Officiële opening Paulstraat door 
Wijnte Hol, wethouder gemeente 
Overbetuwe, op 19 oktober. 

Juli / Augustus
Start werkzaam-
heden Paulstraat.

Juli / Augustus
Gesprekken gevoerd met 
de gemeente, waterschap 
en adviesbureau Megaborn 
over inrichting en 
verkeersveiligheid 
Gastvrije Waaldijk.

Juli / Augustus
Afstemming over de 
werkzaamheden t.a.v. de 
dijkverzwaring.

Officiële opening Paulstraat

2022

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:  bewoners 
adviseren, verbinden, activeren en helpen realiseren van kleine en grotere projecten.

Waarom een dorpsraad? 

Tijdlijn activiteiten Dorpsraad 2022
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1. Hoe belangrijk is een dorpsraad voor 
de gemeente? Waar blijkt dat uit?

Heel belangrijk. In het verleden 
waren dorpsraden dé gesprekspart-
ner namens het dorp. Zo werkt het al 
lang niet meer. Er zijn nu allerlei soor-
ten bewonersgroepen die zich inzetten 
voor hun buurt en de gemeente weten 
te vinden. Zij treden op als verbinders 
binnen buurt, wijk of dorp en helpen 
bij het concretiseren en aanjagen van 
initiatieven. Ook adviseren ze inwoners 
of gemeente over relevante ontwikke-
lingen en zijn dus heel waardevol voor 
de lokale gemeenschap. Dat zien we in 
Slijk-Ewijk ook.

Als gemeente ondersteunen we 
deze inwonersorganisaties. Dit doen 
we door het geven van subsidie en door 
middel van dorpscontactpersonen die 
ontwikkelingen in het dorp en opgaven 
binnen de gemeente aan elkaar verbin-
den. En we passen stukje bij beetje de 
manier waarop we werken aan om beter 
aan te kunnen sluiten op de belangrij-

ke projecten en ontwikkelingen in het 
dorp (ook wel: agenda van het dorp). 
Dat lukt nog niet altijd, maar kunnen 
we wel duidelijkheid geven over wat 
een dorp met een eigen agenda wel en 
niet van de gemeente kan verwachten.

2. Hoe heeft de gemeente afgelopen 
jaar anders gehandeld door de 
samenwerking met de dorpsraad in de 
Dorpendeal?

De voorbereiding van de Paulstraat 
was even on-hold gezet tot het Toe-
komstplan klaar was. Vanuit de Dor-
pendeal is ondersteund bij het ophalen 
van wensen en het vertalen daarvan in 
de praktijk. Vanaf de ontwerpfase tot 
en met de uitvoering heeft de project-
leider van de gemeente samengewerkt 
met Bert Rensen (lokaal contactper-
soon). Daardoor verliep de communi-
catie naar aanwonenden goed en kon 
men op het juiste moment hun input 
leveren. Denk hierbij aan de inrichting 
van de straat en welk groen wordt ge-
plant. Een prettige samenwerking.

Voor de inrichting van Gastvrije 
Waaldijk heeft een participatieproces 
plaatsgevonden waarbij onder andere 
de dorpsraden Slijk-Ewijk en Ooster-
hout en meer dan 200 bewoners hun 
inbreng konden geven. Met deze in-
breng wordt op dit moment het plan 
technisch uitgewerkt. 

Ik ben blij dat er een Haltetaxi is ge-
komen, zodat ook Slijk-Ewijk is aange-
sloten op het openbaar vervoer.

3. Met welke onderdelen uit het 
toekomstplan Slijk-Ewijk gaat de 
gemeente komend jaar aan de slag?

Het Landschapspark De Danenberg: 
achter de schermen heeft onze project-

manager de belangen en wensen van 
de diverse grondeigenaren verkend. 
Begin 2023 worden gesprekken gevoerd 
met de inwoners uit Slijk-Ewijk en Oos-
terhout en andere belanghebbenden 
om tot een concreet plan te komen
Afronding Gastvrije Waaldijk: het col-
lege en de gemeenteraad moeten nog 
een besluit nemen of er budget voor 
de extra maatregelen van de partici-
patie beschikbaar wordt gesteld. Voor 
Slijk-Ewijk gaat het daarbij om wen-
sen uit het toekomstplan Slijk-Ewijk, 
zoals twee dijktrappen die aansluiten 
op wandelroutes vanuit de kern, een 
fiets-oplaadpunt en een plek op de dijk 
om het dorp meer herkenbaar te ma-
ken. Begin 2024 zal de Gastvrije Waal-
dijk gerealiseerd zijn.
En KPN gaat komend jaar met glasvezel 
aan de slag. Vanuit de gemeente stimu-
leren en faciliteren we deze ontwikke-
ling.

4. Welke boodschap zou je aan de 
inwoners van Slijk-Ewijk willen 
meegeven?

Praat mee, want dan worden de 
plannen beter en is de kans groter dat 
ze worden gerealiseerd. Koester de 
mensen die zich inzetten voor jullie ge-
meenschap, wij vinden dat als gemeen-
te ook heel belangrijk. Waar inwoners 
zich met elkaar inzetten voor een leef-
baar dorp, sluiten we waar en wanneer 
mogelijk aan. Soms door mee te doen, 
soms ook door duidelijkheid te geven 
over wat we niet doen. Niet alles kan 
(meteen), soms duren zaken erg lang, 
maar blijf vooral met ons in gesprek en 
doe mee!

4 vragen aan 
Wijnte Hol 

wethouder gemeente Overbetuwe


