Gezonde
&
veilige leefomgeving

Eén van de elementen die de leefbaarheid van Acquoy vergroot is de buitenruimte.
Als Lingedorp hebben we mooie karakteristieke elementen in het dorp die we
willen koesteren. Denk aan onze scheve kerktoren met het graf van mevrouw Pisa,
de karakteristieke Lingedijk en het Polderhuis. Acquoy kent vele mooie plekken
en fietsend of wandelend valt er volop te genieten van de prachtige natuur.
De inwoners van Acquoy zijn trots op het gevarieerde Linge-landschap langs de
Linge waarin ze wonen. Acquoy is niet voor niets ooit uitgeroepen één van de
tien mooiste dorpen van Nederland! Een aantrekkelijk dorp is goed voor inwoners
en bezoekers. De inwoners van Acquoy hebben aangegeven deze elementen belangrijk
te vinden. Door met elkaar samen te werken, zowel binnen als buiten Acquoy,
kunnen we veel van onze plannen verwezenlijken en zo samen bouwen aan een dorp
dat ook in de toekomst leefbaar zal zijn.
Agrariërs bepalen nog steeds het aanzicht van het buitengebied, met de
veeteeltbedrijven in het binnen- en buitengebied en de fruittelers dichter bij
het dorp en langs De Linge. Diverse fruittelers verkopen producten aan huis of
langs de weg.
Er lopen verschillende wandel- en fietsroutes door ons dorp. Een plaatselijke
route van de Stichting Zonnewijzerroute Geldermalsen maar ook landelijke routes
zoals het Lingepad (langeafstandwandelpad/LAW 6-2), GPS Walking en het
fietsknooppuntennetwerk. Dagelijks doorkruisen dan ook veel wandelaars en
fietsers ons dorp.
Als Dorp hechten we er waarde aan dat Acquoy aantrekkelijk en veilig blijft voor
iedereen: bewoners in de kern en in het buitengebied, agrariërs, andere
ondernemers en toeristen.
Actiepunten
Acquoy heeft behoefte aan meer afvalbakken voor vuil en hondenpoep die ook
regelmatig geleegd dienen te worden. Zwerfvuil, honden- en paardenpoep vervuilen
het straatbeeld en inwoners moeten elkaar én bezoekers hierop kunnen aanspreken
om samen de zorg te dragen het dorp schoon te houden.

Veiligheid en Verkeersveiligheid
Door inwoners, wandelaars en fietsers zijn een aantal kritische
verkeerssituaties en knelpunten aangegeven waarvan sommige relatief makkelijk te
ondervangen zijn :
► T-splitsing Nieuwe Steeg – Lingedijk zou geholpen zijn met een witte
wegmarkering op de weg die chauffeurs en fietsers de juiste bocht insturen. Dit
punt is reeds aangekaart bij de gemeente.
► op het kruispunt Meerdijk - Huigenstraat is het wenselijk dat de op- en afrit
twee kanten opgaat. De basis is hiervoor aanwezig en de wens is de linkeroprit
te verharden en weer bruikbaar te maken.
► het opvullen van het hoogteverschil tussen het opgehoogde wegdek van de
Meerdijk en de berm.
► parkeren in de Prinses Beatrixstraat alleen toestaan aan de stoepkant.
► verkeersveiligheid vergroten op punt van samenkomst van de Lingedijk (ter
hoogte van Lingedijk 51) met Prinses Beatrixstraat. Het wordt zeer wenselijk
geacht de hoge beukenhaag dusdanig te verlagen dat er overzicht komt op de
verkeerssituatie, zeker voor de talrijke fietsers.
► opknappen en opschonen van het fietstunneltje onder de Provinciale weg en
verbodsborden motoren plaatsen.
► het toenemende inhaalgedrag op de Provinciale weg beteugelen.
► beteugelen van overmatige snelheden binnen de bebouwde kom zonder bloembakken
en drempels te plaatsen die werk-hinderend zijn voor ondernemers gevestigd in
Acquoy.
► verlichtingsplan voor de Kerkweg en Huigenstraat, voornamelijk voor toenemend
aantal fietsende scholieren.
► een verlichtingsplan voor de Meerdijk in samenwerking met Asperen en Lingewaal
► het hangjongerenprobleem oppakken met omliggende dorpen en politie en
afspraken maken over toezicht en handhaving
► verlengen van de verharding van de Langendijk het dorp uit om stofoverlast te
verminderen voor aanwonenden en een plan van aanpak om de Langendijk veiliger te
maken voor bewoners en toeristen.
► nalopen van op- en afritjes van stoepen voor een grotere mobiliteit van de
inwoners die slecht ter been zijn maar ook kinderwagens.

► Door passerende en parkerende auto’s wordt schade veroorzaakt aan bermen en
grasstroken. Voorgesteld wordt om op deze locaties zogenaamde grasstenen in de
berm aan te brengen zoals langs de Provinciale Weg. Hierdoor verandert het
uiterlijk nauwelijks en is de berm beter bestand tegen de belasting.

WhatsApp-Alert
Er is een WhatsApp-Alert groep in het dorp opgestart waarin berichten worden
uitgewisseld over verdachte situaties, personen of auto’s in Acquoy. Het is een
laagdrempelig en snel medium. Inwoners kunnen zich er en alle tijde voor
aanmelden en behoeft geen budget.
Bordje van Whatsapp Buurtpreventie zijn geplaatst bij alle ingangen van het
dorp.

