












Prioriteiten



• woningbouw voor starters, jonge gezinnen 
en ouderen

• een aantrekkelijke vestigingslocatie zijn 
voor bedrijven 

• wegens krimp het in stand houden 
bundeling van voorzieningen, zoals sport, 
onderwijs, 1st lijn zorg, winkels etc. voor 
Beesd en omstreken

• een oudervriendelijk Beesd

• een plek waar jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten

• aandacht voor iedereen

• een veilige en gezonde leefomgeving

Deelnemers in het netwerk 
Beesd voor elkaar zijn in 
samenspel en samenspraak 
hier invulling aan het 
geven. De gemeente West 
Betuwe is een van de 
deelnemers in het netwerk.

Beesd aan het woord
Uitdagingen en behoeften

Bronnen: Dorpsgesprekken en Bidboek West Betuwe



De inwoners koesteren het groene karakter van 
Beesd. Daarom zien zij nieuwe woningen liever 
als uitbreiding dan als inbreiding. 

Garstkampen→ dit dossier is al 20 jaar oud. Het 
plan was rond en goedgekeurd door de raad. Alle 
voorbereidingen (archeologische onderzoek etc.) 
zijn getroffen om te starten met de bouw van 
woningen. De gemeente heeft ook een positie. 
De ontwikkeling van het gebied kan de gemeente 
dan ook geld opleveren. 

(Gefaseerde) realisatie noodzakelijk om aan de 
lokale woonbehoeften van de inwoners van 
Beesd te voldoen. 

Prioriteit 1

Woningbouw: gefaseerde 
aanpak voor de realisatie 
van (betaalbare) 
woningen. Eerste fase 
minimaal 30 woningen.

Beesd voor elkaar Werkgroep Woningbouw

De groep is vanaf de bijeenkomst op 4 oktober 2018 - Politieke avond in 
het Klokhuis Beesd - in overleg met de gemeente over de mogelijkheden 
voor woningbouw. Er is een lijst van inwoners, met name starters en 
senioren, die geïnteresseerd zijn om binnen 4 jaar een huis te 
kopen/huren. 



De nabijheid van de A2 zorgt voor een goede 
verkeersontsluiting. De inwoners van Beesd 
ondervinden overlast van luchtvervuiling, geluid 
en sluipverkeer. 

Als het stagneert op de A2 zijn er 500 extra 
voertuigen per uur via de Parkweg, Schuttersteeg, 
Dr. A. Kuyperweg en Veerweg. De duur van de 
overlast kan tot meer dan 3 uur oplopen. 

De gemeente moet hier op actie ondernemen 
met maatregelen tegen het sluipverkeer en het 
aankaarten van de gezondheidsrisico’s door lucht 
en geluid bij het rijk. 

Prioriteit 2

Overlast A2

Beesd voor elkaar Werkgroep Sluipverkeer

De werkgroep is één van de gesprekspartners in de zoektocht naar 
mogelijke oplossingen. De besluitvorming in de gemeenteraad is 
enigszins vertraagd. De raad wil dat het sluipverkeer in Waardenburg 
meegenomen wordt in de plannen. In het najaar van 2020 wordt het 
resultaat gepresenteerd in een Ontwerp Structuurvisie. 



Er is hinder van Jongeren. De inwoners willen dit 
samen oppakken met de gemeente door in 
gesprek te gaan en te zoeken naar alternatieven. 

De plekken waar overlast is zijn:

• Klokhuis (incl. speeltuin Groenzoom)
• Het Klokhuis, omwonende, jongeren, 

gemeente West Betuwe (incl. 
handhaving) en Mozaïek Welzijn diensten 
hebben regelmatig overleg.

• Speeltuinen Beesd
• Viaduct A2
• Landgoed Marienwaerdt

• De eigenaren van het landgoed hebben 
contact met handhaving. Het begint een 
hardnekkig en structureel probleem te 
worden.

• Brug bij de Linge

Prioriteit 3

(Hang)jongeren


