
 

 De Horden   

 Op de schop   
Ideeën uit de samenleving 
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 Noodzakelijke    

 Opknapbeurt  
De gemeente Wijk bij Duurstede is 

bezig met plannen voor het 

vernieuwen van diverse winkelcentra. 

De Horden moet als eerste op de 

schop en het college wilde afgelopen 

september de winkeliers en 

bewoners op de hoogte stellen. 

Uit signalen van bewoners uit De 

Horden merkten leden van D66 echter 

op dat de bewoners van de Horden niet 

op de hoogte zouden zijn van de 

gemeenteplannen. 

“Ik hoop dat de gemeente ons 

schriftelijk op de hoogte gaat 

houden” – Winkelier 

Hordenactie 

Op zaterdag 10 oktober ging D66 Wijk 

bij Duurstede daarom in winkelcentrum 

de Horden in gesprek met bezoekers en 

winkeliers. Men bleek een duidelijk 

beeld te hebben van wat er anders kan. 

De winkeliersvereniging de Horden 

heeft in de notitie ‘Wijk staat stil’ van 

verschillende ondernemers dan ook 

aangegeven dat haast volgens hen 

geboden is. 

De leegstaande Hordenhal, overvolle 

prullenbakken en scheefliggende 

stoeptegels zorgen voor behoorlijke 

frustratie. Het is zonde om 

beleidsmakers op kantoor hun hoofd te 

laten breken over een nieuwe inrichting 

terwijl op straat de ideeën je om de oren 

vliegen. 

Ideeën uit de samenleving 

D66 beloofde ervoor te zorgen dat alle 

suggesties op het bureau van het 

college terecht zouden komen. Daarom 

presenteren wij in deze bundel alle 

ideeën die winkeliers en inwoners ons 

toestuurden. Wij hopen dat het college 

dit pamflet ter harte neemt en de ideeën 

uit de samenleving meeneemt in haar 

planvorming. 

Namens de fractie van D66 Wijk bij 

Duurstede, 

 

Aart van Veen  

Rijk van Geijtenbeek



De verschillende ideeën zijn een 
grote inspiratiebron geweest voor de 
fractie en hopelijk ook voor de 
wethouders.  

 
Realistisch blijven 

Hoewel we alle ideeën dus met veel 
belangstelling hebben gelezen vindt 
fractievoorzitter Aart van Veen het 
belangrijk realistisch te blijven: "Slechts 
weinig bewoners realiseren zich dat de 
rol van de gemeente eigenlijk redelijk 
beperkt is en dat in feite de grote 
supermarktketens de dienst uit maken. 
Duidelijk aangeven waar de gemeente 
en uiteindelijk de gemeenteraad wel 
overgaat en welke de rol de inwoners 
kunnen spelen betekent dat er niet te 
veel energie verloren gaat in roddel en 
achterklap." Daarom besteden we in dit 
pamflet vooral aandacht aan de ideeën 
waar de gemeente een rol in speelt. 

 
 
 
 
 

Opknappen 

In de reacties op straat en op de mail 
verschilden de meningen over de 
mogelijke komst van een Action soms 
behoorlijk. Maar over een aantal dingen 
was men eensgezind. Van iedereen, 
zowel winkeliers als bezoekers, hoorden 
we dat het buurtcentrum moderner, 
schoner en groener moet. Men noemde 
het centrum veelal verpauperd en 
ouderwets. Het marktplein mag 
opgeleukt worden, wat inwoners betreft 

ten koste van parkeerplaatsen. De 
groenvoorziening moet verbeterd 

worden en de prullenbakken op tijd 
geleegd, zodat het centrum weer een 
frisse uitstraling krijgt. Winkeliers geven 
ook aan graag betere verlichting te 

krijgen op straat. 
 
Ontmoetingsplek 

Een groot gemis is een plek om elkaar 

te ontmoeten. Bewoners maken graag 

een praatje, maar staan hierbij gauw 

andere bezoekers in de weg of moeten 

uitkijken niet aangereden te worden 

door fietsers of scooters. Een 

gelegenheid om een kopje koffie of iets 

anders te eten/drinken is er niet en die 

behoefte is er wel degelijk. Oudere 

bewoners herinnerden aan vroegere 

tijden waarin er nog Hordendagen 

werden georganiseerd en er een klein 

buurtcentrumpje was. We moeten ons 

realiseren dat de groep 65-plussers in 

de gemeente groeit met 7% (zo’n 200 

inwoners) per jaar, dan is het belangrijk 

dat je als lokale overheid zorgt voor 

goede voorzieningen en ontmoetings-

plaatsen in buurtcentra. 

“We hebben vast talentvolle jongeren 

die met graffiti iets moois van die 

dichtgetimmerde sporthal kunnen 

maken” – Bezoeker 

Hordenhal  

De leegstaande Hordenhal is een 'doorn 

in het oog'. Niemand wil jarenlang tegen 

dit dichtgetimmerde pand aan kijken en 

dus suggereerden sommigen om er iets 

leuks mee te doen. Een kunst- of 

graffitiproject met een groep jongeren 

lijkt een mooi plan.

 Moderner 

 Schoner 

 Groener 



Veiligheid 

Vooral winkeliers wijzen op de 

veiligheid. Doordat er voor de winkels 

gefietst en scooter mag worden gereden 

ontstaan vaak gevaarlijke situaties. 

Dat maakt het vooral voor kinderen 

soms link wanneer zij uit een winkel 

rennen. Ook de scheefliggende 

stoeptegels liggen er al jaren en maken 

het gebied rolstoelonvriendelijk. 

Daarnaast kan er vooral 's avonds 

overlast zijn van hangjongeren. Een 

buurtcentrum, waar ze bijvoorbeeld 

kunnen poolen en opwarmen zou voor 

iedereen een uitkomst zijn. 

Ideeën op een rij 
 
1. Kunstproject met Hordenhal 
2. Ontmoetingsplek 
3. Rolstoel/kindvriendelijk 
4. Creëer meer ruimte voor 
voetgangers 
5. Meer groen 
6. Modernisering van centrum 
7. Gezellig marktplein 

“Laten we zuinig zijn op ons 

winkelcentrum en er een gezellig hart 

van de Horden van maken” – 

Bezoeker 

Concrete plannen 

De Hordenaren zelf zijn duidelijk over 

wat ze willen. Dit college heeft 

aangegeven graag vanuit het midden 

van de samenleving en met de 

samenleving resultaten tot stand te 

brengen. Op straat gaf men aan dat de 

communicatie van de kant van de 

gemeente beter kan en dat mensen zich 

niet gehoord voelen.  

Het is nu aan het college om haar 

ambities waar te maken en met deze 

handreikingen de dromen van haar 

inwoners te verwezenlijken. D66 hoopt 

dat het college nu concrete plannen 

gaat maken met veel inspraak voor 

winkeliers en bewoners. 

Samen vooruit   

Uiteraard is het een illusie te denken dat 

de gemeente, zeker in deze tijd, zomaar 

gehoor kan geven aan elke wens. Wij 

vinden daarom dat iedereen die een 

wens heeft ook zelf op moet staan en 

de handen uit de mouwen steekt. Een 

leuke Hordendag, een gezellig 

buurtcentrum of mooie verlichting 

kunnen ook door de mensen zelf 

worden georganiseerd. Het bestuur zou 

hierbij haar rol als faciliterende 

regiegemeente moeten oppakken, door 

het delen van expertise en stimuleren 

van initiatieven. Dit past helemaal in de 

eigen ambitie van het college, dus D66 

is verwachtingsvol. 

“We willen een gemeente zijn die 
vanuit het midden van de 
samenleving en met de samenleving 
haar werk doet. Daar waar het kan 
met inwoners, bedrijven en 
organisaties optrekken en samen 
doelen bepalen en resultaten tot 
stand brengen.”  

– Coalitieakkoord (SP, GL, PCG, PvdA) 
Wijk bij Duurstede 2014-2018, p. 6-7 
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