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Aan het College van gemeente Heumen,  

t.a.v. Carmen Keune, 

Postbus 200,  

6580 AZ Malden 

 

Nederasselt 1 Juli 2011 
 
 
Geachte mevrouw Keune, 
 
 
Naar aanleiding van uw oproep in de Regiodiek om mee te denken over Heumen in 2020 
hebben de Nederasseltse verenigingen, de stichting Dorpshuis, de afgevaardigden van het 
parochie Bestuur en de Dorpsraad  ervoor gekozen om na een gezamenlijk vooroverleg als 
één te willen reageren op vraag: “ Wat is de rol van de gemeente in 2020 als u denkt aan 
sociale samenhang, vitale kernen, passend wonen, dienstverlening en bedrijfsvoering van de 
gemeente? “ 
 
Onderstaand onze eerste reactie, zijnde een beknopte gemeenschappelijke concept visie. 
Bewust concept, daar deze beknopte visie verdere analyse en afstemming vereist met 
diverse partijen waaronder met name u als gemeente.  
 
De huidige leefbaarheid in Nederasselt berust op een aantal fundamenten, met name : 
 

 De school 

 Het dorpshuis 

 De kerk 

 Het verenigingsleven 
 
Nederasselt komt vooral naar voren als aangenaam woondorp. Het is een dorp met zeer 
weinig voorzieningen. De inwoners zien dit over het algemeen niet als een probleem           
en wonen met plezier in de Nederasselt.  

Van oudsher heeft Nederasselt een actief en rijk vrijwilligersleven. In de diverse verenigingen            
de kerk en het dorpshuis zijn veel mensen bezig om de boel draaiende te houden. Naast de 
kerk vervult met name het dorpshuis hierin een essentiële rol en doet zijn naam eer aan 
onder de inwoners van Nederasselt “Ons Huis”.  

De individualisering en met name de sterke vergrijzing gaan ook niet aan Nederasselt voorbij 
en wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die bereid zijn een gedeelte van hun 
vrije tijd op te offeren voor de gemeenschap. 

Nederasselt heeft daarom extra mensen nodig, meer kinderen voor de school, meer leden 
voor de verenigingen, meer deelnemers aan de activiteiten en ga zo maar door. Het dorp en 
haar bewoners staan open voor nieuwe ideeën en de wil om samen te werken was en is 
groot. Dit is ook de kracht van het kleine dorp Nederasselt, samenwerken, samen er voor 
gaan. 
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Daarom moeten nieuwe, toekomstige, woningen in ieder geval geschikt zijn voor jonge 
gezinnen. Een mengeling van huur- en koopwoningen, welke zich kenmerken door een laag 
energieverbruik en die betaalbaar zijn voor mensen met een modaal inkomen. Momenteel 
bestaat er een reëel risico dat starters, die doorgroeien naar een gezinssituatie geen 
geschikte en betaalbare woning kunnen vinden in Nederasselt en derhalve mogelijk het dorp 
(gemeente) zullen gaan verlaten. 
 
Gezien de sterke vergrijzing bestaat er tevens een duidelijke behoefte aan aangepaste 
(senioren)woningen binnen het dorp. Er bestaat een specifieke wens, kijkende naar een deel 
van de huidige eigen woningen, om het zogenaamde kangoeroe wonen toegankelijker te 
maken zodat een combinatie van ouderen/jongeren in combinatie met een gezin of een 
andere vorm in één woning realiseerbaar is. 
Uiteraard versterkt dit ook de zelfredzaamheid van de senioren. 
 
Continuïteit in de nieuwbouw is hierbij essentieel. Dus niet één keer in de 10 tot 15 jaren een 
project van x woningen realiseren, maar jaarlijks ruimte bieden voor enkele woningen Wij 
vrezen voor stagnatie van structurele woningbouw en de noodzaak om te groeien in 
Nederasselt. Recent uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat er tenminste vijf nieuwe 
woningen op jaarbasis in Nederasselt bij moeten komen om de leefbaarheid op niveau te 
houden. Wij verkiezen kwaliteit boven kwantiteit. Het dorp heeft voldoende ruimte en een 
prachtig buitengebied. 
 
De onlangs nieuw gebouwde school is één van de fundamenten. Het is een kleine school 
voor wie de komst van nieuwe inwoners in de basisschoolleeftijd zeer welkom en 
noodzakelijk is.  
De school voldoet aan de moderne eisen van deze tijd en heeft een goede naam en faam. 
Ook hier is het motto zelf leren, samen doen. 
 
“Ons Huis” is ook een van deze fundamenten, het is de plaats waar het verenigingsleven tot 
uiting komt en waar een ieder uit  Nederasselt en omgeving welkom is en de mogelijkheid 
heeft te socialiseren. “Ons Huis” dient laag drempelig te blijven, specifiek voor het 
verenigingsleven en om vereenzaming in het dorp te voorkomen.                                      
Kijkend naar de leefbaarheid binnen het dorp vervult “Ons Huis” een sleutelrol. Deze 
sleutelrol dient gewaarborgd blijven en vereist dat het huidige dorpshuis voldoet aan de 
moderne eisen en kan inspelen op de veranderende vraag van zowel de verenigingen, maar 
ook voor specifieke doelgroepen zoals de jongeren en de senioren. Het combineren van 
voorzieningen in “Ons Huis” zal bijdragen aan behoud en bevordering en biedt eveneens 
mogelijkheden voor uitbreiding en versterking van het voorzieningenniveau in Nederasselt. 
De huidige inzet en de ambitie om de bezoekers te allen tijde het behaaglijke thuisgevoel te 
geven, werpt zowel binnen als buiten het dorp haar vruchten af. 
 
De kerk vervult vanuit de geschiedenis een belangrijke rol voor een groot deel van de 
dorpsgemeenschap. Ook vandaag de dag is er relatief gezien  een sterke binding vanuit de 
dorpsgemeenschap met de kerk. De actieve deelname aan de koren en gezinsvieringen zijn 
toonaangevend voor de kerkgang in Nederasselt. Ook voor de kerk geldt uiteraard dat 
nieuwe mensen meer dan welkom zijn om de bestaande basis te doen stabiliseren en 
mogelijk verder te doen uitbouwen. Zolang de huidige situatie zich zal continueren en het 
kerkgebouw wordt ondersteund voor wat betreft onderhoud in de toekomst,  is de 
verwachting dat de kerk zijn huidige positie zal blijven behouden in Nederasselt. 
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Tenslotte het verenigingsleven. Het verenigingsleven en de activiteiten die de verenigingen 
en overige groepen in het dorp Nederasselt organiseren zijn de motor van de gemeenschap. 
Onafhankelijk van de actuele bezuinigingsproblematiek die voor de meeste verenigingen 
mogelijk rigoureuze aanpassingen vergen ontlenen de verenigingen hun bestaansrecht aan 
enerzijds voldoende leden en anderzijds aan een veilige thuishaven.”Ons Huis” dient de 
veilige thuishaven te zijn waar de verenigingen de mogelijkheid hebben hun culturele 
activiteiten te doen ontplooien. Dat de verenigingen behoefte hebben aan nieuwe leden 
moge duidelijk zijn. Motoren hebben nu eenmaal brandstof nodig, ook voor het 
verenigingsleven geldt in deze dat de focus gericht is op vernieuwing, duurzaamheid en 
samenwerking.  
 
Wij verwachten van onze gemeente dat zij actief met ons in gesprek gaan en gezamenlijk 
deze concept visie vertalen naar een concreet en haalbaar actieplan. Een visie op 
hoofdlijnen maar veel belangrijker een helder actieplan (jaarplan) wat daadwerkelijk 
gerealiseerd kan gaan worden voor de komende jaren.  
Daarnaast pleiten wij voor versoepeling van de regelgeving ten aanzien van nieuwbouw en 
woningaanpassing in de kleine dorpen. Wij vragen u om oog te hebben voor de 
mogelijkheden in ons dorp en om deze ook daadwerkelijk te benutten.  
De kansen liggen juist in de kleine dorpen! 
 
De Dorpsraad wil in deze graag de coördinatierol vervullen. 
Open staan voor kansen en niet uitgaan van bedreigingen. 
Dit motto van u willen wij graag met u delen. 
Wij nodigen u daarom uit om samen met ons deze uitdaging  te gaan ondernemen. 

Als bijlage hebben wij in een beknopt overzicht weergegeven de huidige sterkten, zwakten, 
kansen en bedreigingen, deze  kunnen behulpzaam zijn bij het concretiseren van de 
actieplannen. 

In afwachting van uw antwoord verblijven wij, namens de gemeenschappelijke verenigingen, 

het dorphuis, de afgevaardigden van het parochie Bestuur en de Dorpsraad. 

 

De secretaris van de Dorpsraad, 

R.T.F. de Groot 
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Bijlage SWOT analyse 

Sterkte                              Zwakte 

Rust, ruimte en gemoedelijkheid Vergrijzing 

Landelijkheid Woningbouw voor starters en jonge gezinnen 

Privacy, acceptatie van de persoonlijke 
levenssfeer  

Speelvoorzieningen jeugd  

Saamhorigheid Zwaar verkeer door het dorp 

Basisschool Werkgelegenheid 

Verenigingsleven en inzet vrijwilligers Voorzieningen senioren 

Woonomgeving   

Bereikbaarheid   

Openbaar vervoer   

Veiligheid   

Sauna & Welness en eetgelegenheden   

 Kerkgebouw   

Dorpshuis   

   

    

    

    

  

  

  Kansen                               Bedreigingen 

Krachten bundelen als verenigingen, 
dorpshuis en de dorpsraad en gezamenlijk 
acties opzetten voor de leefbaarheid 

Doorstroom in woningaanbod 

Buitengebied Stagnatie in de nieuwbouw 

Kangoeroe beleid verruimen Afname in vraag naar grote en dure woningen 

Groot speelveld Dorpshuis groot onderhoud en aanpassing aan de 
actuele vraag van verenigingen en derden 

 Nieuwbouw in particulier 

samenwerkingsverband 

  

(Ambachtelijk) ondernemerschap   

Binnen vooraf gestelde kaders de dorpsraad 
gemaakte plannen laten uitvoeren 

  

    

    

    

    

    

    

    

 


