ACQUOY
Het dorp Acquoy kent een sterke sociale infrastructuur en gezonde
bevolkingsopbouw. De inwoners van Acquoy zijn trots op hun dorp en willen graag
behouden wat goed is en komen tot verbetering op een aantal gebieden. Om daar
samen aan te werken is door de Dorpsraad dit Dorpsplan opgesteld, gebaseerd op
de wensen en voorstellen van de inwoners. Het doel van ons Dorpsplan is om de
leefbaarheid in Acquoy te behouden en te vergroten voor nu én in de toekomst. Om
dit mogelijk te maken zullen we tot actie moeten overgaan. Bij passief toekijken
zal de leefbaarheid achteruit gaan, zo hebben wij met elkaar geconstateerd.
Ons rustige en onaangetaste dorp mag geen museum worden. We willen onze
prachtige omgeving, de oude historische gebouwen, het verenigingsgebouw de
Schakel en onze verenigingen koesteren. Acquoy blijft zoals het is maar we gaan
met de tijd mee!
Met de insteek ‘met elkaar praten’ en denken vanuit ‘samen’ zijn we op de
inwonersbijeenkomst voor het hierop nauw aansluitende bidbook voor onze nieuwe
gemeente West Betuwe in het verenigingsgebouw de Schakel op 18 april 2018
samengekomen. Die avond hebben alle aanwezigen met veel energie en creativiteit
wensen en ideeën gelanceerd en zijn we tot de volgende vier thema’s gekomen :
1.
2.
3.
4.

Wonen en werken
Zorg, welzijn en voorzieningen
Identiteit en saamhorigheid
Gezonde en veilige leefomgeving

Wat betreft de identiteit en de gezonde, veilige leefomgeving vinden we veel
aanknopingspunten terug in het receptenboek van Elings voor de inrichting van de
openbare ruimte van Acquoy. Elings, al 50 jaar een ontwerp- en adviesbureau
gericht op landschapsarchitectuur en ruimtelijke ordening, stelde in 2005 dit
receptenboek samen in opdracht van gemeente Geldermalsen ter verfraaiing van de
openbare ruimten in de dorpskernen Beesd, Acquoy en Enspijk
Gemeente Geldermalsen heeft de Dorpsraad in 2017 gevraagd om ideeën over
leefbaarheid zoals die leven binnen het dorp te delen met de gemeente in de vorm
van een dorpsplan en aan te geven wat Acquoy zelf realiseert en waarbij
(financiële) ondersteuning van de gemeente gewenst is.
Niet alleen denken maar ook doen
Een aantal wensen en ideeën zijn sindsdien reeds ingevuld door bewoners en
Dorpsraad met financiële ondersteuning van de gemeente vanuit de dorpsgelden. Te
denken valt hierbij aan :

ᴥ
ᴥ
ᴥ
ᴥ
ᴥ
ᴥ
ᴥ
ᴥ

de aangeschafte AED, het inventariseren van geregistreerde
burgerhulpverleners en het organiseren van cursussen hiervoor om een 6
minuten-zone te kunnen realiseren.
het inrichten van de Whatsapp-Alert groep.
het nieuwe informatiebord bij de Schakel .
het inventariseren van zorgbehoefte in het dorp en het opstellen van een
vrijwilligerslijst voor hand- en spandiensten in het dorp. De
vrijwilligers zijn gekoppeld aan de actuele hulpvragen.
het inrichten van de Kooise Huiskamer met ruilbibliotheek, activiteiten en
workshops voor alle leeftijden.
Acquoy Zwerfafvalvrij! Opschoondag van bermen én de oevers van de dode arm
van de Linge.
het organiseren van een fietspuzzeltocht en een wandeltocht met een
gezamenlijke maaltijd als afsluiting.
het samenstellen van een welkomstpakket voor nieuwe inwoners.

Samenwerken in Acquoy
Als kleine gemeenschap hebben we te maken met veel instanties die op allerlei
manieren een grote invloed kunnen uitoefenen op ons dorp, zonder dat wij als
bewoners het daarmee eens hoeven te zijn. Denk aan de gemeente Geldermalsen,
maar ook aan instanties die plannen hebben voor het dorp en het buitengebied,
zoals het waterschap, streekcommissies, zorginstellingen en woningcorporaties.
De Dorpsraad is het aanspreekpunt voor alle inwoners van Acquoy,gemeente en
andere instanties. Ze heeft contact en overleg met de gemeente over zaken en
ontwikkelingen die het dorp aangaan, beheert het dorpsbudget en brengt budget,
vrijwilligers en de uitwerking van dorpsplannen samen. Daarbij houdt ze de
draaglast en draagkracht van vrijwilligers goed in balans. De Dorpsraad zoekt de
verbinding met bewoners, verenigingen, ondernemers en andere organisaties.
Met dit dorpsplan in de hand kunnen we ons ook als bewoners duidelijk
manifesteren: wat wil Acquoy en wat wil het niet? Het is een afspiegeling van de
wensen die leven bij de bewoners. Het geeft een beeld van wat we gezamenlijk
willen ondernemen om ons doel te realiseren. Dit plan stelt de Dorpsraad in
staat om namens Acquoy snel, adequaat en daadkrachtig te reageren op
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Bij het verwerken en rangschikken
van de aangegeven knelpunten, wensen, ideeën van de inwoners van Acquoy zijn we
ondersteund door de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Veel
werk is verricht en meer zal nog worden gedaan.
Hier ligt het dorpsplan :

SAMEN DÓÓR ACQUOY, SAMEN VÓÓR ACQUOY!!!

