
Kernagenda Acquoy

Update van de Kooise Dorpsraad:

Acquoy 28-06-2021.
Onderwerp: Kernagenda Acquoy.

Geachte bewoners,

Zoals besproken in vorig bericht op 26-03-2021, een update over de 
kernagenda Acquoy. De afhandeling van de kernagenda is nu 
ondergebracht bij de Kooise Dorpsraad.
De kernagenda is onderverdeeld in 5 thema’s: communicatie, 
verkeersveiligheid, recreatie/ontspanning en ontmoeten, openbare 
ruimte/groen en voorzieningen/activiteiten.
De complete kernagenda staat op de website van de Kooise dorpsraad 
https://kooisedorpsraad.nl/ onder kernagenda. De kernagenda bestaat op 
dit moment uit 21 punten en is een levend document. Indien er nieuwe 
ideeën, vragen en of opmerkingen zijn voor de kernagenda, kunnen deze 
opgestuurd worden aan de dorpsraad op het volgende email adres: 
info@kooisedorpsraad.nl

Inmiddels zijn er ook al punten uit de kernagenda opgepakt, in uitvoering, 
gereed, of onder discussie. De volgende punten zijn reeds gereed of in 
uitvoering:

1. Website ten behoeve van verenigingen en activiteiten, er zijn 2 websites 
welke aan deze behoefte voldoen, te weten: https://kooisedorpsraad.nl/ en 
https://www.acquoy-westbetuwe.nl/

2. Nieuwe beheerders voor het Dorpshuis vinden. Het bestuur van de 
Kooise Dorpsraad heeft dit op zich genomen.

3. Het hele dorp voorzien van glasvezel. Is in uitvoering.

4. Acquoy Energie Neutraal is ondergebracht bij een werkgroep, zie link: 
https://vriendenvanacquoy.nl/acquoy-energie-neutraal/

5. Jeu-de-boules baan aanleggen, budget is goedgekeurd.



De volgende punten staan nu op de agenda om tot uitvoering te brengen:

6. voldoende prullenbakken plaatsen voor toeristen en honden- en 
paardenpoep en regelmatig legen, maandag en vrijdag.

7. verlichtingsplan, Kerkweg en Huigenstraat. Verkeersveiligheid.

8. groene entree naar het dorp realiseren.
De overgebleven punten zullen niet verloren gaan maar zullen op een later 
tijdstip nog eens bekeken worden op haalbaarheid.

Met vriendelijke groet,
Kooise Dorpsraad
werkgroep Kernagenda Acquoy.

=====================================================

Op 31 mei 2021 heeft gebiedsmakelaar Ria van Esterik de werkgroep 
Kernagenda Acquoy opgeheven na haar beslissing dat de Kooise 
Dorpsraad de regie zal nemen in de uitvoering van de Kernagenda. Ook de
communicatie naar de inwoners over de voortgang van de Kernagenda zal 
gebeuren door de Kooise Dorpsraad per email of in de brievenbus. Zoals 
afgesproken zal dit voor de eerste keer op 1 juli a.s. gebeuren.

Meer informatie is te verkrijgen bij de Kooise Dorpsraad via email 
(info@kooisedorpsraad.nl) of de website (www.kooisedorpsraad.nl).

=====================================================

Op de website van gemeente West Betuwe staat de onderstaande uitleg 
over de kernagenda.

“Samen maken we een agenda voor de toekomst voor uw dorp of stadje.
Eind 2021 heeft iedere kern een eigen kernagenda voor de komende jaren. 
Daarin worden afspraken en plannen tussen inwoners, verenigingen en de 
gemeente vastgelegd. Dit kunnen onderwerpen zijn die u zelf belangrijk 
vindt, maar ook projecten en activiteiten die de gemeente uitvoert. Zo 

mailto:info@kooisedorpsraad.nl


denken we samen in oplossingen en mogelijkheden voor de toekomst van 
uw kern.

Vervolgstap

De kernagenda is een vervolgstap op het Bidbook West Betuwe. Het 
Bidbook is ontstaan naar aanleiding van de laatste fusie en is eind 2018 
aangeboden aan de huidige gemeenteraad van West Betuwe. Hierin staan 
de wensen en dromen van de 24 dorpen en 2 stadjes (kernen), 
aangedragen door de inwoners van de voormalige drie gemeenten, 
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Het vormt een leidraad voor de 
toekomst van de gemeente West Betuwe. Sommige wensen uit het Bidbook 
zijn inmiddels gerealiseerd. Andere (nog) niet. Samen met de inwoners van
een kern wordt bepaald welke wensen uit het Bidbook alsnog een plek 
krijgen op de agenda.

Maatwerk

De manier, waarop de kernagenda tot stand komt, verschilt. Ook de 
inhoud van de agenda is overal anders, want elk dorp of stadje is uniek.”

=====================================================

Op 21 januari 2021 was de eerste bijeenkomst van de werkgroep 
Kernagenda Acquoy waarbij de gebiedsmakelaar Ria van Estrik, 
wethouder Rutger van Stappershoef en Hans Suurmond, de 
opgaveregisseur klantgericht werken, aanwezig waren. 

9 februari 2021 is per email een enquête gestuurd om te inventariseren of 
wensen en ideeën sinds het Bidbook en Dorpsplan veranderd waren, gelijk 
gebleven en wellicht aangevuld werden. Inwoners waarvan geen e-
mailadres bekend is bij de Dorpsraad kregen de enquête op papier in de 
brievenbus, ook het buitengebied. 

Op de bijeenkomst van 18 maart 2021 ligt een lange lijst op tafel met een 
voorlopige indeling van de werkgroepen en trekkers van de verschillende 
trajecten. Er zal een update worden gestuurd naar de inwoners over de 
stand en gang van zaken via mail en brievenbus. Als het goed is heeft 
iedereen onderstaand bericht ontvangen :



Acquoy 26-03-2021.

Betreft; Kernagenda Acquoy.

Geachte bewoners,

Hierbij een kleine update over hoe het er voor staat bij de Kerngroep Acquoy. Op dit 
moment is er een vrij compleet beeld over de wensen en dromen van de inwoners, hierop 
vindt nu samen met de gemeente een inventarisatie plaats over de uitvoerbaarheid en 
(financiële) haalbaarheid van de aangegeven punten.

Het plan is om deze lijst op 01-07-2021 klaar te hebben en dan zullen deze punten nog 
een keer gedeeld worden met het dorp om te bepalen welke punten het meeste draagvlak 
hebben. De uitkomst hiervan vormt dan de “Kernagenda Acquoy” en deze punten zullen 
we dan als eerste proberen te realiseren.

De overgebleven punten zullen niet verloren gaan maar zullen op een later tijdstip nog 
eens bekeken worden op haalbaarheid.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Kernagenda Acquoy.
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