Zorg,
welzijn
&
voorzieningen

De bewoners van Acquoy zijn als vanouds nauw met elkaar betrokken. Samen de
schouders eronder! Verenigingsgebouw De Schakel staat daarin letterlijk èn
figuurlijk centraal. In de bewonersavonden zijn heel verschillende wensen
genoteerd door de bewoners. Een aantal daarvan zijn al opgepakt, anderen hebben
een langere termijn voor uitvoering nodig. Centraal bij deze laatste actiepunten
staat de wens om levensloop bestendig elkaar te blijven ontmoeten.

Al lopende acties :
6 Minuten Zone Acquoy
Een “6 Minuten Zone”is een gebied waarbinnen een groep burgerhulpverleners,
binnen 6 minuten na een alarmering, start met het reanimeren en een AED kan
inzetten. Dit jaar is de AED geplaatst aan de achterzijde van de Schakel. Er is
geïnventariseerd wie reeds gecertificeerd én geregistreerd is als
burgerhulpverlener en welke inwoners willen deelnemen aan de begin- en/of
herhalingscursus hiervoor.
Toekomstig
Voor het in stand houden van de 6 Minuten Zone zal ook in de toekomst geld nodig
zijn voor de herhalingscursussen en later eventuele vervanging of tweede AED
voor ons grote grondgebied.

Onderlinge Zorg
De dorpsraad heeft geïnventariseerd waar in Acquoy de hulpvragen liggen in de
vorm van helpende hand in en om huis, boodschappen doen, vervoer,praatje tegen
eenzaamheid en digitale ondersteuning. Daarnaast is er een lijst van
vrijwilligers opgesteld die vervolgens aan de hulpvraag gekoppeld zijn. Het is
belangrijk deze gegevens up to date te houden en de balans tussen draaglast en
draagkracht van de vrijwilligers te behouden.
Toekomstig
Er is vraag naar een wandel – en/of fietsclub om gezellig samen erop uit te gaan
én waar nodig eenzaamheid even te verdrijven. De ouderensoos biedt gezamenlijke
maaltijden en activiteiten in de Schakel.

De volgende generatie
Acquoy is een fijne plek om op te groeien. Er is veel speelruimte in en om de
huizen en niet te vergeten 2 speeltuinen waarvan de speelplaats tussen de
Prinses Margrietstraat en de Prinses Irenestraat op korte termijn rigoureus
wordt aangepakt door de speeltuinvereniging met behulp van een groep
vrijwilligers. Door het kleinschalige karakter van Acquoy is het op
verschillende plekken mogelijk voor kinderen om op straat te spelen. Ouders
houden vanuit huis of tuin een oogje in het zeil. Voor de wat oudere kinderen
(12-18 jaar) is een speelplek aan de Nieuwe Steeg aan de rand van het dorp. Hier
ligt het sportveld met daarop een betonbaan met skate toestellen, 2 basketbal
palen en voetbal/hockeydoelen. Daarnaast nog klim- en klautertoestellen en een
dug out.
Tot 2013 was de hobbyclub actief in het dorp. Om de week werd er geknutseld met
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Door de lage opkomst is de vereniging er destijds
mee gestopt. De afgelopen periode is dit weer opgestart in de vorm van workshops
en knutselmiddagen en enthousiast onthaald.
Toekomstig
Vrijwilligers van de Speeltuinvereniging zetten de opgestarte tendens van
(binnen)activiteiten als een spelletjes avond, zeskamp, jeugdbingo en
knutselmiddagen voort.

Welkomstpakket
Voor nieuwe inwoners staat een welkomstpakket klaar met informatie over Acquoy,
goodies van lokale ondernemers en een bloemetje namens de inwoners van Acquoy.
Toekomstig
Hiervoor is tevens een dorpsgids in de maak met een stukje geschiedenis,
informatie over het verenigingsleven, traditionele activiteiten en praktische
info.

Verenigingsgebouw de Schakel
De leefbaarheid van een dorp wordt in belangrijke mate bepaald door de sociale
infrastructuur, het aanwezig zijn van organisaties die activiteiten ondernemen
met en voor de dorpsbewoners. De Dorpsraad wil het verenigingsgebouw de Schakel
ondersteunen door het toegankelijk te maken voor iedereen en het meer te
profileren. Ook de verenigingen wordt een warm hart toegedragen en krijgen extra
aandacht. De Schakel moet herkenbaar zijn als “centrum” van het dorp, een
herkenbaar hart en daarom aantrekkelijker gemaakt worden. Naast traditionele
activiteiten en de vaste avonden van de verenigingen zullen nieuwe activiteiten
voor jong en oud georganiseerd worden. Inwoners hebben nieuwe ideeën die alle
mogelijke ruimte zullen krijgen. Ook de plannen van de Schakel om binnenshuis te
verbouwen zullen waar nodig gesteund worden door de Dorpsraad en er wordt mee
gezocht naar sponsors.
Toekomstig
Het grindplein voor de Schakel dient aangepakt te worden. Het schuine talud voor
rolstoel en rollators is aangelegd maar over het grind niet tot moeilijk te
bereiken voor de minder mobiele medemens. Gezien de komst van ondergrondse
containers in Acquoy is er wellicht een mogelijkheid tot het verplaatsen van de
ontsierende glasbak naar dezelfde locatie.
Er zal een ontwerpwedstrijd in het leven geroepen worden waarbij een ieder zijn
of haar visie op het ideale plein kan geven waarbij er ruimte is zowel voor
parkeerders als activiteiten als de jaarlijkse rommelmarkt.
Samen vorm geven aan en waar mogelijk, samen uitvoeren.

Glasvezelaansluiting
Er is vraag naar glasvezelaansluiting. Hoe mooi zou het zijn dat na de fusie
alle 26 dorpen van gemeente West Betuwe dezelfde kwaliteit van
internetverbinding zouden hebben?

Buurtbus
In het verleden heeft er bij de buurtbushalte aan de Prinses Beatrixstraat een
abri gestaan. Een wens die op de inwonersavond naar voren kwam was het in ere
herstellen van de abri. Het aantal passagiers is in kaart gebracht en de vraag
rijst of het evenredig verantwoord is hiervoor een abri te plaatsen. Gekeken
wordt naar een alternatief als bijvoorbeeld de parapluhouder bij het
Beatrixziekenhuis in Gorinchem.

