
‘Wandel- en fiets-
paden rondom het 

Lingemeer’

‘Saamhorigheid van de 
inwoners’ 

‘De speelvoorzieningen 
in het dorp’ 

‘Cultuur/natuurgebied 
Veluwe’  

‘De groene 
omgeving’ 

‘KWaliteit van het 
water’ 

‘De goede fietsverbindin-
gen’ 

‘De uitstraling en ver-
zorging van het dorp’

‘De medische voorzienin-
gen in het dorp’

‘De parkjes en plantsoe-
nen’

‘Zwemstrand linge-
meer’ ‘Vrijstaande 

woningen’

‘Bereikbaarheid van 
het buitengebied’

‘Rust, ruimte en 
groen’

‘Rijndijk trekt veel 
toerisme’

‘Een levendig 
verenigingsleven’

‘vriendelijkheid onder 
de inwoners’

‘saamhorigheid 
binnen het hofje 

en het park’

‘t Kulturhus is een 
goede toevoeging 

aan het dorp’

‘Ouderenwoningen 
in het hart van 

het dorp’

‘Winkelcentrum Tim-
mer is een prach-
tige voorziening’

‘de open structuur 
van het dorp’
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‘Verbeteren van het groen-
onderhoud’  

‘Autovrij houden van de 
woonerven’  

‘verkleinen van de groot-
schaligeheid van sommige 

bedrijven’ 

‘meer goed bereikbare 
voorzieningen’ 

‘Beheer speeltuinen weer terug 
aan de gemeenten’ 

‘Meer veilige routes voor 
voetgangers’

‘Meer slimme techno-
logieën op straat zo-
als laadpalen slimme 

verlichting’ 

‘Behouden kleinscha-
lige recreatie zodat 
de wegen niet te druk 

worden 

‘Nieuwe woonvormen 
voor senioren, zodat 
er doorstroom voor 
starters ontstaat’

‘Verbeteren verbinding 
met andere kernen’ ‘meer aandacht voor 

de bestaande kwalitei-
ten van het dorp’ 

‘Verbeteren van de fiets-
veiligheid tussen verschil-

lende voorzieningen’ 

‘voldoende publieke plek-
ken om de auto op te la-

den’ 

‘Wandelroutes rondom 
de plassen’

‘fruitbomenteelt behou-
den, laanbomenteelt niet 
uitbreiden te koste van 

fruitbomenteelt’

‘Fluctuerende water-
peil stabiliseren, 
verbeteren van het 

waterkwaliteit’

‘Meer een wandeldorp 
willen zijn’

‘samenwerking fc 
lienden en vv ingen 
met de accomodatie’

‘Integrale gebiedsvisie 
voor de omgeving 

Lingemeer’

‘versterken van de 
bermen met bijvoor-
beeld bloemenran-

den’

‘Een echt dorpshart, 
waar je eenvoudig tus-
sen de voorzieningen 
heen kunt wandelen’

‘Aanlsuiting openbaar 
vervoer met een bus-

halte’

‘Handhaving van het 
verkeer in het bui-

tengebied’

‘Een heldere, gezame-
lijke groenvoorzie-
ning in het dorp’

‘Volwaardig meeden-
ken over het toe-
komstig leefgebied’

‘Een veilig, verlichte 
fietsroute naar TIel’

‘Woningbouw, met 
name voor starters 
met het karakter 

van het dorp’

‘Een evenwichtige be-
volking, ruimte om 
aan de woonbehoef-

te te voldoen’
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Fases
Vraagstukken

Proces 

oktober ‘19

dorpsavonden internet: poll
visie 

bijeenkomsten
maatschappelijke 

partijen

verslagen op
internet

internet:
oplossingen

concept
visie

november ‘19 december ‘19

januari ‘20

februari ‘20 maartart ‘20 april ‘20 meiei ‘20 juni ‘20

juli ‘20

Resultaat

Ideeën

Visie & beleid

3

1 2 3

1

2

3

Fases
Vraagstukken

Proces 

november ‘19

dorpsavonden internet: poll
visie 

bijeenkomsten
maatschappelijke 

partijen

internet:
oplossingen

concept
visie

januari ‘20 juni/juli ‘20 september ‘20 oktober ‘20 november/
december ‘20

januari ‘21 maart ‘21

juni ‘21

Resultaat

Ideeën

Visie & beleid

3

1 2 3

1

2

3

Vertraging door 
Corona

maatschappelijke 
partijen

Fases
Vraagstukken

Proces 

oktober ‘19

dorpsavonden internet: poll
visie 

bijeenkomsten
maatschappelijke 

partijen

verslagen op
internet

internet:
oplossingen

concept
visie

november ‘19 december ‘19

januari ‘20

februari ‘20 maartart ‘20 april ‘20 meiei ‘20 juni ‘20

juli ‘20

Resultaat

Ideeën

Visie & beleid

3

1 2 3

1

2

3

Planning

Lienden en Lingemeer - Vraagstukken per thema

Landschap en natuur

De voornamelijk groene omgeving van Lienden en  Lingemeer vult een grote 
rol binnen de opgenoemde kwaliteiten van de woonkernen. Het groene bui-
tengebied is goed bereikbaar en verzorgt voornamelijk de beleving van ‘rust 
en ruimte’ in de dorpen. Veel van de groene voorzieningen in- en rondom de 
woonkernen worden niet goed onderhouden. Meer zekerheid omtrent de toe-
komstige ontwikkelingen rondom het Lingemeer helpt bij het prettig wonen in 
Lingemeer.

• Hoe kan het groen in- en rondom de woonkernen beter worden 
onderhouden?

• Wat zijn de mogelijkheden van het herplanten van bomen na het 
kappen? Kan de Rijkswaterstaat hier een rol in spelen?

• Kan de visie op energiewinning worden verduidelijkt? 

• Hoe kan het waterpeil bij Lingemeer zich herstellen en stabiel blijven in 
de toekomst?

• Kan de kwaliteit van het water worden vastgehouden?

• Hoe kunnen we het landschap en de ecologie versterken?

recreatie en duurzaamheid

De groene omgeving met de verschillende waterplassen biedt veel mogelijk-
heden als het gaat om rust en recreatie in het gebied. Uit de dorpsgesprekken 
blijkt dat er een goede balans moet worden gevonden tussen recreatieve ont-
wikkelingen en natuurlijke ontwikkelingen.

• Kan er een parkeerverbod worden opgesteld aan de Bloembosweg 
tijdens de zomerperiode?

• Zijn er manieren om hondenpoep beter te handhaven?

• Hoe kan er een goede balans worden gevonden tussen recreatieve 
onwikkelingen en natuurlijke ontwikkelingen?

• Hoe kunnen we duurzame energie voorzien zonder het mooie uitzicht 
op de heuvelrug en het buitengebied te verminderen?

• Hoe krijg je een aantrekkelijke zwemvoorziening/-gelegenheid zonder 
geluidsoverlast en afval?

• Kan het wandelnetwerk rondom Lingemeer worden versterkt?

Specifiek voor Lingemeer
De inwoners van Lingemeer zijn hier komen wonen vanwege de rust en de ruimte en kennen een sterke onderlinge saamhorigheid en zorg voor elkaar. Veel inwoners wo-
nen hier allang en voelen zich samen een beetje de pionieren van dit nieuwe woongebied. Met de komst van nieuwe inwoners wordt dit wel iets minder. 
Veel inwoners zien zich als zelfstandig mensen, die alles goed zelf en met elkaar kunnen regelen. Tegelijk hebben inwoners niet overal invloed op en is het wel handig als 
sommige basisdingen geregeld zijn. Zo is aansluiting op het OV belangrijk, veilige bereikbaarheid (de brug ten zuiden van Lingemeer is een probleem) en een prettig en 
comfortabel entreegebied. Ook meer zekerheid omtrent de toekomstige ontwikkelingen rondom het Lingemeer helpt bij het prettig wonen in Lingemeer.

•  Duidelijke visie op energiewinning, nu lijken er allerlei ad hoc initiatieven op te komen voor zonnevelden en windmolens.

• Hoe kan het waterpeil bij Lingemeer zich herstellen en stabiel blijven in de toekomst? In de huidige situatie fluctueert dit met de stand van de rivier, er zit 
geen peilbeheer tussen. Waterpeil zou vastgesteld moeten worden op 4,0 meter boven NAP.

• Aansluiting op het openbaar vervoer.

• Kan er een goede inrichting van het entreegebied worden gemaakt. Dat is nu vaak rommelig, onveilig (je ziet elkaar niet altijd aankomen vanuit de 
verschillende straten) en het ontbreekt aan centrale parkeervoorzieningen, waardoor op het park vaak parkeeroverlast is.

• Kunnen we de groenstructuur in Lingemeer beter onderhouden?

Wonen en sociale voorzieningen

Lienden neemt een bijzondere plaats in. Het is een stevig dorp, met goede 
voorzieningen, zoals een winkelcentrum en ouderenwoningen in het centrum. 
Het kent ook een flinke autonome groei en een bevolking die graag in het dorp 
woont. Over de bereikbaarheid van de voorzieningen zijn de bewoners, voorna-
melijk de bewoners die te voet of met de fiets komen nog ontevreden. Ook voor 
de jeugd ontbreken er nog voorzieningen en woonmogelijkheden. 
De inwoners van Lingemeer zijn hier komen wonen vanwege de rust en de ruim-
te en kennen een sterke onderlinge saamhorigheid en zorg voor elkaar. Veel in-
woners wonen hier allang en voelen zich samen een beetje de pionieren van dit 
nieuwe woongebied. Met de komst van nieuwe inwoners wordt dit wel iets min-
der.

• Hoe kan de huisvesting van de basisscholen worden verbeterd? 
• Kan er grond in- en rondom de dorpen worden gereserveerd voor 

starterswoningen?

• Kan er een centraal dorpshuis worden gerealiseerd waar alle Liedenaren 
welkom zijn en zij elkaar kunnen ontmoeten?

• Zijn er mogelijkheden voor het vrij maken van een wijkagent? Kan er ook 
meer aandacht worden gevestigd voor reguliere taken van de politie?

• Kan er een balans worden gevonden tussen de autovrije zones en de 
oplaadpunten voor elektrische auto’s?

• Hoe worden er voldoende, betaalbare koop- en huurwoningen gecreërd 
die passen bij de behoefte van het dorp?

• Hoe vangen wij de starters en de vergrijzing op?

Verkeer in het dorp

Veel suggesties uit de dorpsgesprekken gingen voornamelijk over het verkeer en 
verkeersveiligheid binnen de woonkernen. Hierbij lag de nadruk vooral op het 
creëren van veilige routes naar de verschillende voorzieningen in het dorp. Veel 
inwoners van Lingemeer zien zich als zelfstandig mensen, die alles goed zelf en 
met elkaar kunnen regelen. Tegelijk hebben inwoners niet overal invloed op en 
is het wel handig als sommige basisdingen geregeld zijn. Zo is aansluiting op 
het OV belangrijk, veilige bereikbaarheid (de brug ten zuiden van Lingemeer is 
een probleem) en een prettig en comfortabel entreegebied.

• Wat kan er worden gedaan aan het vrachtverkeer dat binnendoor rijdt 
vanaf de N320 en de A15?

• Kunnen de voorzieningen in de woonkernen beter bereikbaar worden 
gemaakt, voornamelijk voor langzaam verkeer? 

• Hoe kunnen de routes naar de verschillende voorzieningen 
verkeersveiliger worden gemaakt? 

• Kan de verkeersontsluiting bij Lingemeer verkeersveiliger worden 
gemaakt?

• Waar en hoe kunnen de parkeergelegendheden worden verbeterd? 
• Kan de extra verkeersdrukte betreft winkelcentrum Timmer worden 

opgevangen?

• Kan de verkeerssnelheid in de Voorstraat worden verlaagd?
• Zijn er middelen om het geluid van de A15 te verminderen?
• Kunnen de ontsluitingen van Lingemeer verkeerveiliger worden 

gemaakt?

• Zijn er mogelijkheden om bepaalde Rabatstroken aan de wegen te 
verharden?

• Hoe kan de verkeersoverlast van het voetbalveld worden 
teruggedrongen?

• Hoe kan er een betaalbare OV-voorziening worden voorzien voor de 
jeugd en de ouderen?

• Kan het gebied tussen de rotonde van de provinicale weg N320 en de 
Adelsweg veiliger worden gemaakt voor fiets- en voetgangers? 

• Kan de aansluiting bij Aalst op de provinciale weg (Burgemeeste 
Houtkoperweg) veiliger worden gemaakt?

• Kan er een goede inrichting van het entreegebied worden gemaakt? 


