
Identiteit
& 
Saamhorigheid

“Dorpen worden gevormd door de samenhang van verschillende kenmerkende
onderdelen. Deze onderdelen kunnen ingedeeld worden in cultuur, gebruik, 
landschap en uitgangssituatie. De samenhang van deze verschillende onderdelen 
vormen de identiteit van een dorp, de eenheid. 
Dus: De problemen van deze tijd oplossen met de middelen die eigen zijn aan het 
dorp. Die oplossing moet breed gedragen worden en door samenwerking
worden bereikt. “ (citaat Elings receptenboek 2005)

Inwoners hebben aangegeven het een beetje een rommeltje te vinden in het dorp en
kunnen zich goed vinden in het plan Elings dat in opdracht van gemeente 
Geldermalsen gemaakt in 2005 voor Beesd, Acquoy en Enspijk. Binnen het 
gemeentebestuur bestond de wens om te komen tot een “verfraaiing van de 
verblijfsruimten” van elk dorp. Behoud en versterking van het oorspronkelijke 
karakter van de dorpen moesten daarbij voorop staan. Het is echter helaas nooit 
uitgevoerd. 

Elings stelt : 
“Het beeld van de openbare ruimte van deze drie dorpen is tamelijk rommelig en 
maakt de indruk dat er steeds een andere gedachte is uitgewerkt. Daarnaast zijn 
veel  inrichtingsproblemen technisch opgelost.
Dit leidt tot:
1. uit zijn verband getrokken situaties,
2. overdreven middelengebruik,
3. geen samenhang met directe omgeving,
4. postzegeloplossingen.

De Dorpsraad wil de identiteit en saamhorigheid van Acquoy, Parel aan de Linge, 
bewaken om niet verloren te gaan in de grote gemeente West Betuwe met 26 dorpen.
Ze zet zich in om traditionele dorpsactiviteiten in stand te houden of in ere te
herstellen, nieuwe activiteiten voor jong en oud op te zetten en de 
samenhorigheid tussen oude en nieuwe bewoners te bevorderen. Waar nodig worden 
verenigingen ondersteund met een verenigingsdag en ondernemers worden genood te 
laten horen welke expertise in Acquoy aanwezig is. Daarnaast is ze waakzaam 
betreffende de inrichting van onze openbare ruimte en waar problemen 
gesignaleerd worden zoekt ze een oplossing. 
Ze rekent hierbij op ondersteuning van inwoners, vrijwilligers, sponsors en de 
gemeente.



Er zijn veel mooie plekken, maar de samenhang in de openbare ruimte is
zoek. Te veel wordt ad-hoc opgelost. 
Het motto voor dit receptenboek is daarom ook: “Uniek en toch gewoon!”.”

Niet het hele recept voor Acquoy lijkt wenselijk en haalbaar. Het behoud van de 
prachtige natuur en eenheid brengen in beplanting, straatverlichting en 
bestrating staan voorop. We vragen de gemeente soepeler om te gaan met 
initiatieven van bewoners in deze en ze te steunen met middelen. De dorpsraad 
kan de initiatieven coördineren en inwoners zijn bereid om groenstroken te 
onderhouden. 
Gezien de wensen en ideeën van de inwoners richten we ons daarom op de volgende 
onderdelen :

► Acquoy meer het dorpse karakter teruggeven en de wirwar van bestrating, 
groen en paaltjesbos oplossen

► lantaarnpalen binnen de bebouwde kom vervangen
► de Prinses Beatrixstraat aanpakken 
► de primaire entree, Nieuwe Steeg, een echt entree maken voor Acquoy
► plein van de Schakel (als eerder genoemd met ontwerpwedstrijd)

Polderhuis 

Het Polderhuis, gelegen tegenover onze kerk, is een prachtig klein monument. 
Vroeger lag het sleutelbeheer in het dorp, bij de buurman van het Polderhuis. De
Dorpsraad wil graag het sleutelbeheer terug naar het dorp halen en het gebruik 
van het Polderhuis aanbieden en promoten voor uiteenlopende activiteiten van 
lezingen, kleine exposities, Franse les tot trouwlocatie.


