
‘het dorp autoluw 
maken’

‘toevoegen van 
laanbomen en 

vergroenen entrees’

‘uitgeven van Betaal-
bare woningen voor 

zowel jongeren 
als ouderen’

‘Het dorp verkeersveiliger 
maken’

‘Toeristen een vakan-
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de school’
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bloemrijkste dorp in 
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‘de kerk met
het plein’

‘Mooie zichten
0p het landschap’

‘Zoelmond is 
kindvriendelijk

 en het is 
rustig wonen’

‘de mooie land-
goederen in de 

omgeving’

‘Zoelmond heet een au-
thentieke uitstraling’

‘er worden leuke 
evenementen georganiseerd 

door vrijwilligers’

‘de kerk als 
verenigingsgebouw 

werkt goed’

‘de saamhorigheid en 
de sociale cohesie in 

het dorp’

‘de school met speeltuin
 zorgt voor verbinding van 

jong en oud’

Kwaliteiten

 ‘Jeroen Severs
plantsoen’

‘het eng is een 
mooi gebied’ ‘aanwezigheid van 

de school met de 
speeltuin’

‘Biodiversiteit 
versterken’



Zoelmond - Vraagstukken per thema

VOORZIENINGEN EN HET SOCIALE LEVEN

De saamhorigheid is groot in Zoelmond. Plekken als de school, speeltuin en 
de kerk verbinden mensen met elkaar. De plekken bestaan al, nu is de uit-
daging deze plekken nog beter te gaan benutten en van Zoelmond een nog 
mooier en authentiek dorp te maken. 

• Hoe gebruiken we de school en speeltuin nog beter als sociale 
factor?

• Hoe verbeteren we het sociale leven van jongeren en ouderen in het 
dorp?

• Hoe kan de gemeente startende (kleine) ondernemingen binnen het 
dorp stimuleren?

• De mogelijkheid tot evenementen in het dorp kunnen niet volledig 
benut worden, hoe kan de gemeente tegemoetkomen?

• Hoe activeren we meer vrijwilligers voor dorpse evenementen?

• Hoe behouden we de gemeenschapszin, ondanks dat er geen 
duidelijke ontmoetingsplekken zijn en veel activiteiten worden 
gedeeld met Beusichem?

• Hoe krijgen we de Zoelmonder de deur uit? Bij veel activiteiten 
komen er meer mensen uit Beusichem op af dan Zoelmonders.

• Kunnen we mensen structureler binden aan activiteiten of 
verenigingen?

• Hoe kan het organiseren van evenementen eenvoudiger gemaakt 
worden? Is een onderscheid mogelijk tussen kleinschalige, 
onderlinge (buurt) activiteiten en grotere publiekgerichte 
activiteiten?

• Hoe kunnen burgerinitiatieven beter ondersteund worden?

• Hoe kunnen we ontmoetingen in het dorp laagdrempeliger maken? 
De kerk is een plek waar je nu wel dingen kunt organiseren en dat is 
waardevol, maar je kunt er niet spontaan iets kleins organiseren

• Verbeteren van de communicatie tussen dorp en gemeente

GROEN, RECREATIE EN DUURZAAMHEID

In het dorp zijn veel locaties waar groen gerealiseerd kan worden. Voorna-
melijk laanbomen en bloemperken/-bakken hebben een voorkeur in het 
dorp. Ook bieden de Soel en nieuwe wandelroutes veel potentie voor het 
versterken van recreatie binnen en rondom het dorp. Wellicht dat er een 
combinatie met de gewenste groei aan biodiversiteit gemaakt kan worden. 

• Wandelroutes bij het Eng, Laan van Engelrode en Vredesteijn, langs 
de Soel en de Culemborgseweg realiseren

• Hoe zorgt de gemeente ervoor dat het bestaande groen niet verder 
in kwaliteit daalt door grove snoeiwerkzaamheden?

• Kan de gemeente Zoelmond tegemoetkomen met de ambitie 
‘bloemrijkste dorp’ van de Betuwe te worden?

• Wat zijn de mogelijkheden betreft informatieborden over de historie 
van Zoelmond?

• Zijn er aspecten die aangepakt kunnen worden om toeristen in 
Zoelmond nog meer een vakantiegevoel te geven?

• Kan de gemeente ervoor zorgen dat ‘lanen’ in Zoelmond er ook echt 
als lanen uit komen te zien m.b.h. laanbomen?

• Hoe kunnen de entrees van Zoelmond nog groener worden?

• Liever zonnepanelen op daken dan in het landschap, het liefst géén 
windmolens in Zoelmond

• Stimuleren van biodiversiteit d.m.v. vergroenen

• Hoe kunnen we biologische landbouw stimuleren?

• Kunnen de mooie uitzichten die Zoelmond te bieden heeft 
beschermd worden?

• Kan de energietransitie gecombineerd worden met spelen, natuur, 
geluidswallen, landbouw en wegen?

VERKEER, INRICHTING EN BUITENGEBIED

Er wordt beklag gedaan over het verkeer in het dorp. Lompe bussen, vracht-
wagens en landbouwverkeer verstoren de rust in het dorp. Tevens lijkt dit 
verkeer gestimuleerd te worden door de aanwezigheid van niet-dorpse lan-
taarnpalen, wat ten koste gaat van de authentieke en mooie uitstraling van 
het dorp.

• Kan de keuze van lantaarnpalen anders, om tot een meer 
authentieke dorpssfeer te komen?

• Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat vracht- en 
landbouwverkeer niet door het dorp rijdt maar een alternatieve 
route neemt?

• Minder betonnen bakken en meer groen in de openbare ruimte, 
hoe kan de gemeente samen met de bewoners zorgen voor mooie 
bloembakken? 

• Door een beperkt aantal parkeerplaatsen ontstaan er lastige 
situaties met het verkeer op het Kochpad bij de school, er is een 
vraag naar meer parkeerplekken (kiss&ride)

• Er wordt niet gestrooid op het Kochpad bij de school

• Hoe kunnen we de onveilige oversteekpunten op de Fazantstraat en 
het Plein verbeteren?

• Er is behoefte aan een beter fi etspad langs de Culemborgseweg en 
hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen hier minder hard rijden?

• Is er een mogelijkheid voor een andere OV dienstregeling waardoor 
er alleen kleinere bussen door Zoelmond rijden?

• Hoe kan hondenpoepoverlast worden tegengegaan bij het Eng?

• Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen niet struikelen over de 
stekkerdraden van elektrische voertuigen?

• Kan Zoelmond een aantrekkelijk centrum krijgen en dorpsgezicht 
met een oude uitstraling? Hoe kan de herinrichting van het Plein 
hier een rol in spelen?

WONEN EN WERKEN IN HET DORP

Het dorp biedt een � jne woonsfeer. Basisvoorzieningen als een school en 
kerk zijn aanwezig. Het is een aantrekkelijke locatie voor jongeren en ge-
zinnen, echter wordt het hun lastig gemaakt door beperkte nieuwbouw en 
herontwikkelingsmogelijkheden. Ouderen blijven gedwongen in hun te grote 
gezinswoningen waardoor doorstroming stagneert. 

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Zoelmond aantrekkelijk blijft voor 
jongeren en jonge gezinnen?

• Is het realiseren van kleinschalige woningbouw mogelijk?

• Bieden oude boerderijen en opstallen mogelijkheid tot 
herontwikkeling van woon- en werkgelegenheid?

• Hoe faciliteren we de doorstroming van ouderen uit grote 
gezinshuizen? 

• Kan de regelgeving betreft wonen in bijgebouwen versoepelt 
worden? 

• Is er een mogelijkheid voor initiatieven als ‘tiny houses’, uit- en 
inbreidingen in het dorp? 

• Zijn de voorzieningen in Beusichem toereikend genoeg voor 
Zoelmond?

• Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat bestemmingsplannen 
minder lastig, duur en als achterhaald worden ervaren?
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