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Hoe duurzaam wordt mijn dorp? (Samenvatting input)  
 

Wat in 2030-2040 Hoe Afdeling 
We wekken 100% van onze energie 
zelf lokaal op. 
 
Mix van collectieve (liefst) en 
individuele oplossingen voor 
warmte en energie 
 
Waterstof als vervanging voor 
aardgas.  
 
We maken optimaal gebruik van de 
natuurlijke bronnen voor warmte, 
elektriciteit en koeling 
 
 
 
We willen op een andere wijze 
afval scheiden:  

- Kernenergie is goedkoop, maar hoe 
gaan we om met het afval 
 

- Zon op collectieve (bedrijfs)daken. 
Esthetisch verantwoord, behoud van 
historisch karakter 

- Te veel opgewekte energie zetten we 
om in  waterstof als opslag en voor 
verwarming.  

- Slimme energiebalans per huis, straat, 
wijk.  

- Oppervlakte water voor warmte en 
koeling.  

 
- De energieopwekking is visueel 

aantrekkelijk, past in het landschap. 
We hebben beleid nodig om de 
omgeving te beschermen. 

- Windmolen, maar op een goede 
locatie 

- Kernenergiegebruiken 
- Goede voorbeelden gebruiken 
- Gasleidingen gebruiken 
- Niet zelf opwekken 
- Waterstof hiervoor gebruiken 
- Buurtwarmte  
- Water 
- Energieopwekkend wegdek 
- Openbare daken zoeken 
- Geen molens wel evt. turbines  
- De techniek gaat daarbij helpen 
- Niet al die verschillende bakken voor 

al dat afval 

 

Mobiliteit zonder CO2 uitstoot  -  Meer fietsen 
- Beter, meer en frequenter OV-

verbindingen 
- Deelauto’s en fietsen  
- Ondergrondse wegen 

 

We hebben betere en veilige 
fietspaden 

- Voor e-bikes  
- Paden veiliger, denk aan de 

Loosdrechtsedijk  
- Fietsstraat maken 

 

Afval is er niet meer, doordat we 
minder bezit hebben. Producten en 

- Voorkomen van afval.   



materialen die we wegdoen zijn 
een grondstof.  
 

- Afvalscheiding ook voor bedrijven 
- Afval recyclen per woning  
- Afval scheiden we op centrale plekken 

(in een fabriek) 
- Er is een GAD-station voor bewoners. 
- We leasen meer producten 

Autoluw dorp - Centrale hub pakketten = Minder 
vrachtverkeer in het dorp 

- Centrale kasten/lockers  
- P+R locaties 
- Tjalk rechtdoor 
- Stimuleren fietsen en varen.  
- Betere OV verbindingen 
- Autonoom vervoer 

 

Meer groen,  bomen 
planten/gebruiken en zuinig zijn op 
bestaande groen 

- Subsidie op groene daken 
- Beginnen bij openbare gebouwen 
- Aantrekkelijk maken met subsidies 

 

Maak gebruik van sedumdaken - Nemen veel regenwater op  (ca. 25 
liter per m2) en ontlasten zo de 
watertoevoer naar het rioolstelsel 

- Hebben een isolerende werking, in de 
zomer kan het tot 4graden schelen 
binnenshuis 

- Zorgen voor grote biodiversiteit 
- Compenseren C)2-uitstoot in 

bebouwde gebieden 
- Zien er mooier uit dan kale platte 

daken 
- Nadelen: duur in aanschaf en 

dakconstructie moet het kunnen 
dragen 

 

Waterberging/vasthouden - Bassins  

We bouwen en verwarmen onze 
huizen duurzaam. We bouwen 
comfortabele huizen. 

- We gebruiken duurzame, 
herbruikbare materialen. Bijvoorbeeld 
huizen van lokaal hout  

- Waterstof of aardwarmte voor e 
verwarming van huizen.  

- Levensloopbestendig (flexibel) 
bouwen/groepswoningen. 

 

Meer groen in plaats van stenen - Geen nat schraal land: muggen  
- Korting WOZ bij eigen vergroening  
- In combinatie met klimaatverandering 
- Biodiversiteit  
- Groen in de kern 
- Open bestrating  
- Wilde bermen 

 

Lokale voedselproductie en 
afname. 

- Gezamenlijke tuin (binnen in 
groepswoningen ouderen) 

 



- ”Herenboer” 

Iedereen doet mee - Iedereen is aan het werk 
- Duurzaamheid is voor iedereen 

betaalbaar 

 

 
Hoe ziet mijn dorp er in de toekomst uit? Wat heb ik nodig, wat wil ik behouden? Wat komt er in mijn DOP 
te staan? Samenvatting input over fysieke leefomgeving, DorpsOntwikkelingsPlan en  het(leef)klimaat in het 
dorp.  

Wat in 2030-2040 Hoe Afdeling 
We willen een ontmoetingsplek 
behouden  

- Nieuw dorpshuis  
- Multifunctioneel 

ontmoetingscentrum 
- Repaircafe/ZZP/Kringloop  
- Dorpskroeg  
- Een dorpscentrum voor 

verschillende activiteiten  
- Kan ook deels op scholen, kunnen 

meer gebruikt worden 
- Lindeplein/Lindevijver 

 

We willen een  veilige woon/werk 
omgeving (en daardoor: Geen 
verkeersdoden en Geen inbraken ) 
 

- Goede en brede trottoirs 
- Met tegels die goed vastliggen 
- Overhangend groen weghalen van 

trottoirs 
- Dit meenemen in het beheer 
- Oprit in hoge stoep maken 
- Snelheids beperkende maatregelen 
- Zebrapaden bij school Rehoboth 
- Dennenlaan alleen fietspad/wandel 
- Meer handhaving  
- Beter parkeerbeleid 
- Gescheiden fietspaden 
- Verbreding waar mogelijk  
- Auto’s goed laten parkeren 

(Meindenlaan, Grauwwich, Tjalk, 
Luitgarden) 

- Auto te gast (NLD & Hereweg)  
- Minder parkeren op straat 
- Minder sluiproutes 
- Auto’s communiceren met elkaar 

(daardoor minder ongelukken) 
-  
- Vervoersstromen gescheiden  
- Weggebruikers communiceren met 

elkaar 
- Straatverlichting goed overal 
- Herinrichting 

straten/wegen/trottoirs (vooral 
wandelaars) 

- Goede ruiterpaden (Betrekken bij 
inrichtingsplannen/omgevingswet)  

 



Wat in 2030-2040   Hoe Afdeling 
We willen goed wonen, voor alle 
doelgroepen  

- Permanent bewonen 
recreatiewoningen 

- Bouwen van 
seniorenwoningen/appartementen 

- Betaalbare woningbouw 
- Inzetten op senioren en starters 
- Bestaande bouw inzetten voor 

uitbreiden woningbouw 
- Bouwen starterswoningen die ook 

starterswoningen blijven (prijs 
vastzetten) 

- Levensloopbestendig bouwen 
- Doorstroming bevorderen 

 

We willen recreatie en 
toerisme bevorderen en een 
goede plek geven  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recreatie/toerisme nieuw 
leven in blazen 

 

- Meer openstellen (wordt nu 
afgesloten door duur houden) 

- Balans is nu zoek 
- Stoppen met uitgeven van 

vergunningen voor bouwen bij de 
plassen 

- Geen muziek op de plassen  
- Gelimiteerd botenverhuur (geen 

unanimiteit) 
- Kaboomba aanpakken 
- Energie duurzaam varen 

Toegankelijkheid gebied voor eigen 
inwoners (specifiek WATER!) 

 
- Eco toerisme bevorderen 
- Veel meer water komt er 
- Jazz weer een rol geven 
- Porselein/fabriek in beeld 
- Blauwe hart van Nederland! 
- Voormalig gemeentehuis een TOP-

hotel 
- Vijver bij Lindeplein opknappen 
- Goede bereikbaarheid met OV 

Cultureel erfgoed beter positioneren 
Sypesteyn bijvoorbeeld  

- Dependance Sypesteyn 

 

We willen een beschermd 
dorpsgezicht en een echte 
dorpskern  

- Bijv. de Ster/Weersloot gebied 
- Dit in omgevingsvisie meenemen 
- Creatief omgaan met karakteristieke 

beeld dorp 
- Ontmoetingsplek maken/hebben 
- Horeca + terrasjes  
- Verbreding winkelaanbod 
- Indien mogelijk, ontwikkeling 

rondom Boni.  
- De bloemenman – schoen klus – 

allemaal weg.  

 



- Wellicht meer stimulerend optreden 
- Doorgang/doorsteek Lindeplein – 

Nootweg 
- Inzetten op behoud van 

winkelvoorzieningen in het dorp 
- Knus gevoel, gemoedelijk 
- Ondergrondse parkeerplek 
- Bestemmingsplan hierop inrichten 
- Pleinfunctie bepalen 
- Gemeentelijke faciliteiten hier 

positioneren 
- Sociale initiatieven hier mogelijk 

maken 
- Behoud karakter kern bijv door 

gemeente te steunen richting 
provincie 

We willen ons dorp aantrekkelijk 
en levensvatbaar maken voor 
iedereen 
 
 
 
 
 
 
Bijvoorbeeld door er een GROEN 
dorp van te maken 
 
 
 
 
Of door een gevarieerd 
cultuurlandschap  

- Aandacht voor zorg en vergrijzing 
- Gezonde balans jong & oud  
- Gemeente moet goede voorwaarden 

scheppen 
- Loslaten rode contouren 
- Speelvoorzieningen 

Aantrekkelijke(re) sportfaciliteiten 
- Goed onderhoud openbaar groen 
- Boeren behouden/agrarisch karakter 
- Biologisch Dorp? 
- Plantsoenen 
- Inzetten lokale circulaire economie 
- Streekproducten  
- Ruimte houden voor boerderijen 
- Niet al het groen opofferen, 

nauwkeurig kijken waar gebouwd 
wordt 

- Bij projecten en renovatie 
tegelverharding vervangen door 
meer groen  

- Toegankelijke natuur 
Zicht houden op groen en water 

- Geen Laren of Blaricum 

 

We willen goed openbaar vervoer - Goede bereikbaarheid ook van de 
andere dorpen 

- Lokale Uber  
- Goede OV-verbindingen + kleine 

pendelbusjes  
- Gratis voor ouderen 
- Goede spreiding en frequentie 

 

Diversen  - We willen niet alles digitaal, 
gemeentehuis moet wel blijven 

- Urnenmuur op de begraafplaats 
- We willen een Smart City worden 

 



- Warmte onttrekken aan de Stille Plas 
dan bevriest hij en kunnen we 
schaatsen 

- Education Permanente netwerk div. 
dorpen/regio  

- Poepbakken en zakjes voor hond + 
paarden 

- Paardenbelasting (verplichting op te 
vangen) 

- Groenkorven om blad te verzamelen 
in de herfst / per wijk invoeren 

- Bij bouwvergunningen rekening 
houden met zichtlijnen bij de plassen 

- Infrastructuur voor 2040 bedenken 
en daar rekening mee houden 

- Gemeente moet meer ondersteunen 
bij mantelzorg 

- Afwateringssloten vrijhouden van 
vuil (loopt over) 

- Annepad, rooster vrijhouden 

Dorpsraad o.i.d. oprichten  - Jongeren hierin vertegenwoordigen 
- Anders communiceren met elkaar 
- Directe democratie/zelfbestuur 

vanuit de wijk 

 

We willen dat er meer, vaker en 
beter gebaggerd wordt 

- Belangrijk voor natuur en visstand  
- Baggerslib als energiebron  
- Limes Arnhem als voorbeeld 
- Komt kwaliteit plassen ten goede 

 

We willen een verkeersplan 
Zie ook: We willen een  veilige 
woon/werk omgeving (en 
daardoor: geen verkeersdoden en 
geen inbraken ) 

- Aandacht voor Veiligheid 
- Doorstroming verkeer 
- Verkeersluw  
- 30 of 50 km, maar wel controleren 
- Andere straatinrichting 
- In dorpsraad elkaar aanspreken op 

verkeersgedrag 
- Meenemen bij wegbeheer  
- Ondergrondse wegen op drukke 

punten 
- Auto is te gast  
- Bij drukke punten veilige fietspaden 

maken (ribbel) 
- Parkeerruimte Sypestein 
- Auto’s e.d. ondergronds 
- Centrale plek aan rand van dorp 

 

 


