Vanuit een positief
lustrum door naar
een mooi dorpsplan…
Voor Trudy de Kroon en Rutger van Stappershoef is het vanzelfsprekend
dat ze zich inzetten voor hun dorp Rhenoy. Beide dertigers zijn geboren,
getogen en woonachtig in het bijna 700 inwoners tellende dorp in de
gemeente Geldermalsen.
Trudy is sinds 2006 voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Rhenoy, een vereniging
die als doelstelling heeft de leefbaarheid in
stand te houden en te bevorderen. Dit jaar
bestond de vereniging, evenals de Stichting
Wielerronde Rhenoy, dertig jaar. Rutger zet
zich ook al jaren in voor de verschillende
organisaties die het dorp rijk is. Zo is hij bijvoorbeeld initiatiefnemer én coördinator van
de dorpswebsite www.rhenoy.info. Deze
website is afgelopen jaar tot stand gekomen
uit een succesvol samenwerkingsverband van
beide organisaties. De website heeft als doel
de bewoners een centraal platform te bieden,
waarbij de sociale samenhang binnen Rhenoy
wordt bevorderd. Een website van en voor de
inwoners van Rhenoy.

Leefbaarheid in Rhenoy
Deze ingestoken weg van samenwerken gaf
een nieuw elan aan de leefbaarheid in
Rhenoy. Het bracht de bewoners bij elkaar, er
werden gezamenlijk succesvolle activiteiten
georganiseerd en de gezamenlijke dorpswebsite werd opgezet.
Trudy de Kroon: “De kracht van de huidige
leefbaarheid ligt bij de diverse bestaande verenigingen en de vele vrijwilligers in Rhenoy.
Zo worden er uiteenlopende activiteiten
voor jong en oud georganiseerd. Ook zijn
de voorzieningen in het dorp, zoals het dorpshuis, de speeltuin en de basisschool, goed
onderhouden en uitgerust.” Rutger van
Stappershoef vult aan: “De actieve rol van

vele bewoners in Rhenoy levert hieraan een
grote bijdrage. Ik denk dat we dit voor de toekomst kunnen vasthouden door gezamenlijk
een goed uitgedacht dorpsplan uit te werken.
Door het opstellen van een meerjarenvisie,
thema’s en actiepunten geven we richting aan
de toekomstige leefbaarheid.”

Eigen broek ophouden
Ook de visie van de gemeente over toenemende eigen verantwoordelijkheid van de
burgers, heeft consequenties voor Rhenoy.
Rutger: “De gemeente wil dat dorpen steeds
meer ‘hun eigen broek ophouden’. Subsidies
verminderen of worden stopgezet en taken
als het onderhoud van de eigen woonomgeving moeten steeds meer door de bewoners
zelf worden uitgevoerd. Doordat de gemeente
vaker een beroep op de verantwoordelijkheid
van de burger doet, raken inwoners meer op
zichzelf en op elkaar aangewezen. En het
vraagt ook van bestuurders, allemaal vrijwilligers, in de dorpen steeds meer kennis en
meer zorg voor continuïteit in bestuur, fundraising en uitvoering van beleid. Besturen wordt
steeds professioneler.”

Dorpsplan gezamenlijk opstellen
De gemeente wil dat de dorpen een belang
rijke inbreng hebben bij het opstellen van
een dorpsplan. Rutger en Trudy hebben wel
ideeën over hoe een dergelijk plan er uit moet
komen te zien. Trudy: “Het moet in de eerste
plaats een gezamenlijk plan worden. We moe-
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ten het met de verschillende partijen in het
dorp gaan opstellen.” “Dat klopt”, zegt Rutger.
“Voor het nodige draagvlak en de betrokkenheid moet zoiets tot stand komen. Enerzijds
door de bewoners zelf. Anderzijds door de
verbinding te leggen met de nabije scholen,
kerken, lokale ondernemers en met andere
dorpen. Allemaal partijen die op sociaal en
economisch vlak belangrijke input leveren
voor een toekomstvast dorpsplan.”

Gezamenlijk doel
Daarbij zien Trudy en Rutger, zeker de eerste
jaren, nog een belangrijke rol voor de
gemeente weggelegd: een stimulerende en
faciliterende rol. Ze roepen de gemeente dan
ook op de komende tijd ‘katalysator’ van dit
belangrijke proces in Rhenoy en de rest van
de gemeente te zijn. “De gemeente kan relevante partijen met elkaar in contact brengen,
bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren om kennis te delen of door bestuurders
van de dorpen op te leiden over hoe je een
dorpsplan opstelt. Daarvoor moet de gemeente actief naar de dorpen, de bewoners én de
vrijwilligers toe”, aldus Rutger. Trudy en Rutger
geloven in deze aanpak: “Alle partijen hebben
uiteindelijk een gezamenlijk belang naar de
toekomst toe; een leefbaar dorp.”
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