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Vooraf 

We gaan van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij. Dat betekent dat de 

overheid zich op sommige vlakken terugtrekt en meer verantwoordelijkheid aan de burgers 

geeft. De inwoners van Buurmalsen kunnen die verantwoordelijkheid nemen door samen na 

te denken over de toekomst van hun dorp. Op uitnodiging van de gemeente Geldermalsen  

maakt de dorpsraad samen met de inwoners een dorpsplan voor Buurmalsen. 

Wat is een dorpsplan? 

Het dorpsplan verwoordt de visie op belangrijke thema’s voor Buurmalsen:  

• Wonen & infrastructuur 

• Ruimtelijke inrichting 

• Verkeer 

• Voorzieningen 

 

Deze visie is gebaseerd op gesprekken van de dorpsraad met inwoners en diverse partijen 

binnen het dorp en een dorpsschouw van de dorpsraad met de gemeente Geldermalsen. 

 

Een dorpsplan beschrijft hoe een dorp er over 5, 10 of 20 jaar uitziet. Daarvoor zijn 

lange termijnplannen nodig waarbij wellicht hulp van de gemeente gewenst is, maar ook een 

plan van aanpak voor de korte termijn. Kort termijnplannen zijn een aantal realistische en 

haalbare ideeën die redelijk snel en gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. 

Waarom een dorpsplan? 

De dorpsraad is als klankbord voor de inwoners van Buurmalsen en gesprekspartner van de 

gemeente een uitstekend platform om een visie voor het dorp te ontwikkelen. Door deze 

visie te verwoorden in een dorpsplan weet de gemeente dat er draagvlak is voor wensen en 

ideeën en heeft het de garantie dat er een visie voor de lange(re) termijn ligt.  

Wat is het voordeel van een dorpsplan? 

• Een goed opgesteld dorpsplan laat de gemeente weten wat een dorp wil. De 

gemeente kan er rekening mee houden bij het vaststellen van nieuw beleid. 

• Het maken van een dorpsplan zorgt voor verbindingen tussen groepen mensen in het 

dorp. 

• Een dorpsplan laat de mening zien van het merendeel van de dorpsbewoners. De 

inwoners weten welke thema’s aandacht krijgen. 
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1. Inleiding 
Buurmalsen is een dorp in de gemeente Geldermalsen met een kleine 1.100 inwoners. Het 

dorp kent een drukke sociale agenda met een actief verenigingsleven met onder anderen 

Fanfare Wilhelmina, Stichting Speelplek De Hollandsche Tuin en Oranjevereniging Ons 

Vorstenhuis, een kerkgemeenschap en in het hart van het dorp een basisschool. Met de teelt 

van appels, peren, pruimen en kersen is er ook aan zakelijke bedrijvigheid geen gebrek. 

 

De dorpsraad zet zich voor én met inwoners in om de leefbaarheid in Buurmalsen te 

behouden en te vergroten en concentreert zich op de thema’s: 

• Wonen & infrastructuur 

• Ruimtelijke inrichting 

• Verkeer 

• Voorzieningen 

 

Leefbaarheid in Buurmalsen is afhankelijk van: 

• een rijk verenigingsleven, gemeenschapszin en betrokkenheid van de inwoners 

• een bereikbare plek voor ontmoeting en uitvoering van activiteiten 

• voorzieningen zoals de school, de kerk en het dorpshuis. Hier zorgen ontmoetingen 

voor het ontstaan van nieuwe initiatieven, dwarsverbanden en netwerken 

1.1. Randvoorwaarden voor een leefbaar dorp 

Randvoorwaarden voor een leefbaar dorp: 

• Het dorp is aantrekkelijk voor verschillende leeftijden, voor iedereen is er iets te 

doen in het dorp, waardoor men in het dorp blijft wonen. 

• Beschikbaarheid woningen voor verschillende leeftijden die overeenkomen met 

wensen/eisen. 

• Activiteiten stemmen overeen met wensen van inwoners en worden mede-

ontwikkeld door de inwoners. Gebruik talent van inwoners, waardoor de kans op 

betrokkenheid wordt vergroot. 

• Stimuleren van de economische bedrijvigheid in het dorp. 

• Voorzieningen zoals winkels, huisarts en openbaarvervoer veilig en makkelijk 

bereikbaar maken en houden voor alle leeftijden. 

 

Het voldoen aan deze vier randvoorwaarden kan alleen als de politiek plaatselijke partijen, 

zoals de dorpsraad, als een serieuze samenwerkingspartner ziet. 

1.2. Ouderen en jongeren 

Het dorp moet aantrekkelijk zijn voor verschillende leeftijden. De dorpsraad besteedt echter 

extra aandacht aan ouderen en jongeren, omdat dit kwetsbare groepen zijn die vaak 

moeilijker voor de eigen belangen op kunnen komen.  

 

Hoewel er in dorpshuis Ons Eigen Gebouw al veel activiteiten voor ouderen plaatsvinden (zie 

5.3), worden er nog wel voorzieningen gemist, zoals een busdienst met vrijwilligers voor 

vervoer naar dokter, ziekenhuis, kerk of dorpshuis en een ouderensteunpunt. 

 

De jongeren ervaren op veel punten in het dorp onveilige verkeerspunten. Zij vinden een 

schone omgeving belangrijk en qua voorzieningen zijn er grote en kleine wensen. 
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2. Wonen & infrastructuur 
Prettig wonen hangt niet alleen af van voldoende en de juiste woningen en een goede 

infrastructuur. Ook de sociale samenhang binnen het dorp speelt een belangrijke rol. Het 

voortbestaan van diverse festiviteiten is dan ook erg belangrijk.  

 

Wij vragen de gemeente het bindende belang van de diverse activiteiten te onderkennen bij 

het toekennen van vergunningen die wellicht nodig zijn op basis van huidige en toekomstige 

regelgeving. 

2.1.  Sociale activiteiten 

2.1.1. Koningsdag 

Jaarlijks wordt er door samenwerkende verenigingen rond Koningsdag een feestweek 

georganiseerd. Deze week staat in het teken van gezelligheid, activiteit en samenzijn. 

 

Koningsdag start met een optocht door het dorp onder begeleiding van Fanfare Wilhelmina. 

Verschillende groepen laten hun zelfontworpen en –gemaakte kunstwerken op wielen zien 

aan het publiek en een deskundige jury. De middag staat in het teken van spelletjes voor de 

kinderen met aansluitend de prijsuitreiking van de optocht, een playbackshow en een 

barbecue. 

 

Op de andere dagen rond Koningsdag wordt de tent volop gebruikt voor activiteiten van de 

diverse verenigingen, zoals een smartlappenmiddag, een lady’s bingo en een muziekgala. 

 

Het succes van deze jaarlijks terugkerende feestweek wordt door de inwoners van 

Buurmalsen gedragen en is ook een belangrijke inkomstenbron voor de betrokken 

verenigingen.  

2.1.2. Rommelmarkt 

De jaarlijkse rommelmarkt, die muzikaal wordt omlijst door Fanfare Wilhelmina, is een 

inmiddels niet meer weg te denken evenement in Buurmalsen. In 2016 is de markt voor de 

veertigste keer gehouden. Mensen uit Buurmalsen en omstreken komen naar de markt om 

koopjes op de kop te tikken, wat lekkers te eten, maar ook om even bij te praten. De 

opbrengst is bestemd voor het onderhouds- en restauratiefonds van de N.H.-kerk. Mede 

door dit fonds werd de grote restauratie in de jaren '80 van de vorige eeuw mogelijk 

gemaakt. 

2.1.3. Speeltuinactiviteiten 

Stichting Speelplek De Hollandsche Tuin organiseert diverse jaarlijks terugkerende 

activiteiten, zoals paaseieren zeken voor de kinderen in de basisschoolleeftijd, een 

speeltuinmiddag en de Sinterklaasintocht. 
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2.2. Woningen 

De trend van vergrijzing gaat ook niet aan Buurmalsen voorbij. Dat heeft een negatief effect 

op met name de school en de initiatieven binnen de verenigingen in het dorp. Het dorp 

heeft een impuls nodig om jonge gezinnen aan te trekken. De dorpsraad stelt zich tot doel 

om binnen 5 tot 10 jaar 10 % vergroting van het aantal jonge gezinnen te bewerkstelligen. 

De dorpsraad zal bij de gemeente pleiten voor sociale woningbouw en nieuwbouw van 

betaalbare starterswoningen. 

Daarnaast zal er met de woningbouwvereniging de mogelijkheden worden verkend, om de 

sociale huurwoningen te voorzien van zonnepanelen. 

2.2.1 Monumenten 

Buurmalsen heeft diverse monumenten binnen de gebiedsgrenzen, bestaande uit 

Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten zoals; 

 

o de Hervormde kerk met toren 

o woonhuis Molenhof (Lingedijk 1) uit 1930 

o de verkeersbrug over de Linge uit 1935-1941 

o de boerderij met tuinhek op Rijksstraatweg 27 (eind 19e eeuw) 

o boerderij Malsenburg op Rijksstraatweg 29 (eind 19e eeuw) met vloed- en 

wagenschuur 

o de boerderij op Rijksstraatweg 76 

2.3. Infrastructuur 

Leefbaarheid van een dorp is meer dan een veilige omgeving. Voor leefbaarheid zijn wij zelf 

verantwoordelijk maar er zijn tal van mogelijkheden waarbij we de gemeente om 

ondersteuning kunnen vragen, bijvoorbeeld: snelheidsbeperkingen, onderhoud en aanleg 

groenstroken en beplantingen, onderhoud wegen.  

Voor het verduurzamen van de energiehuishouding van de voorzieningen in het dorp 

(bijvoorbeeld het OEG en de school) zal de dorpsraad samen met de werkgroep 11Duurzaam 

dit bekijken en uitwerken. 

2.3.1. Hondenpoep en zwerfvuil 

De dorpsraad streeft in het komend jaar naar betere handhaving van de opruimplicht voor 

hondenpoep, onderhoud van de hondentoiletten en de aanleg van een extra hondentoilet.  

 

Het zwerfvuil lijkt binnen het dorp minimaal te zijn en vooralsnog niet tot overlast te zorgen. 

Langs de Rijksstraatweg ligt relatief het meeste zwerfvuil. De dorpsraad zal zich beraden hoe 

hierop actie te ondernemen. Gedacht kan worden aan bebording en een vangnet langs de 

weg. 
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3. Ruimtelijke inrichting 
De openbare ruimte is de laatste eeuw sterk in gebruik veranderd. Meer auto’s zorgen voor 

meer parkeren, brede(re) wegen en auto werende maatregelen. Voor een goede 

leefomgeving en woongenot is de inrichting van de ‘veranderde’ straat en buurt van groot 

belang. Dit betreft onder andere straatinrichting, snoeionderhoud en hondenpoep. De 

inrichting en vooral het onderhoud van de groenvoorzieningen en de wandel- en fietspaden 

moeten aanzienlijk verbeterd worden. Dit heeft niet alleen met budget te maken, maar ook 

met de aanpak. Het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen 

woonomgeving is daarbij belangrijk. Wij vertrouwen erop dat de gemeente bereid is met ons 

mee te denken en te doen om dat te bevorderen. 

3.1. Dorpspomp 

Ons dorp Buurmalsen wordt gekenmerkt door restanten van een voormalige brink. Deze 

brink wordt nu gevormd door een veldje met grote bomen en is een karakteristiek punt in 

het dorp. Aan de brink komt het kleinschalige karakter van Buurmalsen door de bebouwing 

nog sterk tot uiting. De dorpspomp wordt in zijn oude vorm teruggebouwd op de Brink, de 

wens is om hier een waterpunt in te maken waaruit drinkwater getapt kan worden. 

We vragen de gemeente om de openbare ruimte ook op deze karakteristieke manier in te 

richten, bijvoorbeeld door het plaatsen van lantaarnpalen, prullenbakken, bewegwijzering, 

verkeersborden en -paaltjes e.d. 
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3.2. Openbare ruimte 

We zijn ook zelf verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de openbare ruimte. 

Naast het onderhoud van onze eigen 

percelen en opruimen van rommel in de 

directe openbare ruimte eromheen, zijn er 

klusdagen in het leven geroepen voor 

onder andere onderhoud van de speeltuin 

en het dorpshuis. 

 

3.3. Openbaar vervoer 

Uit praktische overwegingen kunnen we ons vinden in het beleid dat de 

gemeentelijke voorzieningen zijn geconcentreerd in de kernen Beesd en Geldermalsen. Om 

deze voorzieningen voor de bewoners van Buurmalsen toegankelijk te houden, is het van 

groot belang dat: 

o de huidige beperkte OV-faciliteiten in stand worden gehouden 

o er een uitbreiding plaatsvindt in de vorm van een belbus 

o het dorp aangesloten wordt op toekomstige initiatieven die de mobiliteit verhogen 

van met name jongeren en ouderen die slechts over beperkt eigen vervoer 

beschikken 

 

3.4. Buitengebied 

Het buitengebied in Buurmalsen kent een groot 

aantal agrarische bedrijven. De agrarische bedrijven 

moeten zich binnen de bestaande wettelijke kaders 

verder kunnen ontwikkelen. Indien grond afgestaan 

moet worden voor woningbouw, 

natuurontwikkeling of aanpassing van de 

infrastructuur dan moet dit gecompenseerd 

worden. 

 

Vrijkomende agrarische gebouwen kunnen benut worden voor in het buitengebied passende 

bedrijvigheid. Daarbij moeten de oude, vervallen gebouwen zoveel mogelijk gesaneerd 

worden. De huidige gemeentelijke regeling voor Vrijkomende  

Agrarische Bedrijfsgebouwen (V.A.B.) is daarbij richtinggevend. 

 

Het Geldersch Landschap is eigenaar van veel van de gronden die als natuurgebied zijn 

aangemerkt. Voor het onderhoud en beheer van het natuurlandschap zijn er mogelijkheden 

voor agrarische ondernemers. 

Het onderhoud van de sloten en waterafvoer in kwetsbare gebieden in Buurmalsen is in 

handen van het Waterschap Rivierenland. Dit onderhoud laat sterk te wensen over en zorgt 

bij hoge waterstanden en zware regenval voor overlast.  
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4. Verkeer 
Op het gebied van verkeer zijn relatief eenvoudig een aantal verbeteringen mogelijk die we 

hier graag onder de aandacht brengen.  

4.1. Maximumsnelheid 

Buurmalsen is een dorp met een landelijke uitstraling waarbij het kenmerkend is dat de 

straten en wegen in het dorp en de buitengebieden vrijwel geen vrij liggende voetgangers- 

of fietspaden hebben. Uitzondering is de dorpskern waar wel een vrij liggend fietspad is 

maar geen voetpad. 

 

Binnen de dorpskern geldt nu een maximumsnelheid van 50 km/u. Het gemotoriseerde 

verkeer verplaatst zich voornamelijk over de Rijksstraatweg, de Groeneweg, de Lingedijk en 

de Burensedijk. In het kader van verkeersveiligheid is het wenselijke om de 

maximumsnelheid op het deel van de Rijksstraatweg dat in de dorpskern ligt te verlagen 

naar 30 km/u. 

Buiten de dorpskern gelden diverse snelheidslimieten variërend van 50 tot 80 km/u op de 

Rijksstraatweg, die weliswaar buiten de bebouwde kom ligt maar toch veel aanwonenden 

telt en door fietsers intensief gebruikt wordt in de richting van Culemborg. 

 

Om niet alleen fietsers en voetgangers, maar ook buiten spelende kinderen te beschermen 

tegen het gemotoriseerde verkeer in de dorpskern moeten wij in de eerste plaats elkaar 

aanspreken op het handhaven van de maximumsnelheid in de dorpskern. Daarnaast zijn er 

aan het begin en einde van het dorp visuele signalen/elementen aan te brengen zodat het 

voor het gemotoriseerde verkeer duidelijk is dat zij in de dorpskern rijden. Te denken valt 

aan strepen loodrecht op de rijrichting, aanduiding 50/30 km op het asfalt, zebrapaden bij 

de oversteekpunten en verkeerslichten met drukknoppen. 

 

Met de gemeente willen we overleggen of er ook nog aanvullende maatregelen kunnen 

worden genomen om de maximumsnelheden te handhaven. Met de gemeente gaan we 

tevens in overleg over snelheid belemmerende maatregelen buiten de dorpskern. Daar waar 

de provincie beheerder is, zal de gemeente ondersteuning aan de Dorpsraad bieden om de 

doelen te bereiken.  

4.2. Kritische verkeerssituaties 

We hebben een aantal kritische verkeersituaties in het dorp in kaart gebracht. 

Een aantal van deze knelpunten kan worden opgelost door middel van relatief eenvoudige 

maatregelen zoals het plaatsen van spiegels om tegemoetkomend of kruisend verkeer te 

kunnen zien (Groeneweg bij de manage). Herstel van wegen en bermen die kapot zijn 

gegaan tijdens de werkzaamheden aan de Rijksstraatweg (sluiproutes). 

 

Verder zijn er een aantal infrastructurele verbeteringen van de verkeersveiligheid 

noodzakelijk die een investering van de gemeente/provincie vragen, zoals een veilige 

oversteek over de provinciale weg, vrij liggende fietspaden en verlichting langs de 

Rijksstraatweg, de Lingedijk, de Burensedijk en delen van het buitengebied. Ook de 

wandelroutes voor kinderen, ouderen, mindervaliden en wandelaars die door het dorp gaan 

zullen worden bekeken. Daarnaast zal ook het parkeerbeleid en de diverse knelpunten 

daarvan in het dorp een aandachtspunt zijn voor de dorpsraad en de gemeente. 
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5. Voorzieningen 

5.1. Hervormde Gemeente Buurmalsen 

De kerk is niet alleen een mooi monumentaal pand, maar ook een plaats waar 

Buurmalsenaren samen komen om lief en leed met elkaar te delen.  

 

Kerkenraad en commissies doen veel vrijwilligerswerk binnen en buiten de kerk. Te denken 

valt aan het onderhoud van kerk en pastorie, het bezoeken van ouderen, het organiseren 

van de jaarlijkse rommelmarkt en het schoonmaken van de kerk. De kerk biedt ook ruimte 

aan het zangkoor, zowel voor de repetities als voor de zangdiensten die tweemaal per jaar 

plaatsvinden. 

 

Volgens overleveringen is de kerk in Buurmalsen door Suitbertus op 24 september 696 

gesticht. Suitbertus was een metgezel van Willibrord en trok als missiebisschop door de lage 

landen. Tijdens een grote restauratie zijn zeer oude muurschilderingen ontdekt. Het orgel is 

van de bekende orgelbouwer Naber.  
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5.2. Speeltuin De Hollandsche Tuin 

Buurmalsen heeft een grote speeltuin gelegen aan de Prins Willem-Alexanderstraat. Het 

beheer en onderhoud liggen bij de Stichting Speelplek De Hollandsche Tuin die kan rekenen 

op de steun van veel donateurs in Buurmalsen en een jaarlijkse bijdrage van de gemeente. 

Met toestellen gericht op kinderen van twee tot ongeveer twaalf jaar is de speeltuin een 

populaire ontmoetingsplek. Sinds de aanleg van het basketbalveld in 2015, met een bijdrage 

uit het leefbaarheidsbudget van de gemeente Geldermalsen, hebben ook de oudere jeugd 

én volwassenen een goede reden om vaker naar deze plek te gaan. 

 

Behalve kinderen uit Buurmalsen maken 

er ook regelmatig kinderen uit 

omliggende dorpen gebruik van de 

speeltuin. 

 

Jaarlijks worden er diverse activiteiten 

georganiseerd die zijn genoemd in 2.1.3. 

 

Er zijn wensen om de speeltuin uit te 

breiden met een jeu-de-boulesbaan en 

een crosspaadjes. 

Een overkapping waar zowel jong als oud 

onder kunnen zitten zou een praktische 

en sfeervolle toevoeging zijn aan deze ontmoetingsplaats. Tevens is de wens uitgesproken 

om een mooie boom in het midden van de speeltuin te plaatsen. 

 

De dorpsraad streeft ernaar om de samenwerking van het bestuur van de stichting en de 

gemeente voor het onderhoud van de speeltuin te bevorderen en handhaven.  

5.3. Dorpshuis 

Dorpshuis Ons Eigen Gebouw is vrijwel elke dag in gebruik. Het is de vaste thuisbasis van de 

Buurmalsense verenigingen en van verenigingen buiten het dorp. Het dorpshuis geeft ook 

onderdak aan de koffie-inloopochtenden voor senioren en andere belangstellenden en 

muzieklessen en -activiteiten voor de kinderen van het dorp. 

 

Het bestuur van Ons Eigen Gebouw organiseert activiteiten om de leefbaarheid binnen ons 

dorp te stimuleren. Wensen die daarop aansluiten zijn: 

• een huiskamerproject voor ouderen 

• een grand café voor de zaterdagmiddag  

• een buitenterras in de zomermaanden 

 

We vertrouwen erop dat de gemeente het belang onderkent van het dorpshuis voor de 

binding in een kleine gemeenschap en dat zij daarom het dorpshuis financieel ondersteunt in 

het groot en klein onderhoud. 
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5.4. Basisschool De Malsenburg 

De Malsenburg is een openbare school, onderdeel van de stichting Fluvium, die wordt 

bezocht door de meeste kinderen uit het dorp Buurmalsen. De school is gelegen aan de 

Groeneweg 19 in Buurmalsen en werd in 1957 gebouwd en daarna nog regelmatig 

gerenoveerd en uitgebreid. De naam ‘De Malsenburg’ is ontleend aan de vroegere naam van 

het landgoed waarop het gebouw gevestigd is. Momenteel in 2016 zijn er ca. 60 leerlingen 

op de school. 

De Dorpsraad onderkent de school als verbindend middelpunt van het dorp en zal in goede 

samenspraak met de schoolleiding, Fluvium en de Gemeente naar het behoud op lange 

termijn van de school streven. 

5.5. Verenigingen 

Buurmalsen is een dorp met een rijk verenigingsleven, een belangrijk ingrediënt om de 

leefbaarheid te waarborgen. Verenigingen zorgen voor onderlinge contacten en 

saamhorigheid in het dorp. Om dat ook voor de toekomst te behouden is voldoende en 

aangepaste huisvesting belangrijk. 

 

We verwachten dat de gemeente de verenigingen financieel blijft ondersteunen via de 

bestaande structuren en met specifieke ondersteuning in geval er gerichte investeringen 

nodig zijn. 

5.5.1. Verenigingen in Buurmalsen 

 

• Fanfare Wilhelmina   

• De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub De Malsnaruiters   

• Oranjevereniging Ons Vorstenhuis   

• Smartlappen en Meezingkoor 't Losbandig Systeem 

• Stichting Corsowagen Buurmalsen-Tricht 

• Stichting Elfdorpenspel Buurmalsen 

• Nederlands Hervormd Kerkkoor Buurmalsen 

• Buurmalsen Schietsportvereniging Trefpunt '71  

• Soos 60+ Buurmalsen 

• Stichting Buurmalsens Blues Collectief 

• Stichting Speelplek De Hollandsche Tuin 

 

5.6. Voorzieningen 

Aan de Groeneweg is een huisartsenpraktijk gevestigd die voor de toekomst 

uitbreidingsplannen heeft. Het behoud én een eventuele uitbreiding van deze praktijk zijn 

belangrijk voor het voorzieningenniveau in het dorp. 

 

Het Openbaar vervoer dat nu in het dorp aanwezig is, zal kritisch bekeken gaan worden om 

te bepalen om dit voldoende is om voorzieningen zoals het Ziekenhuis in Tiel of de 

Polikliniek in Culemborg te kunnen bereiken. 
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6. Wensen en ideeën 
Tijdens het proces van het opstellen van dit dorpsplan kwamen nieuwe wensen en ideeën 

naar voren die tekenend zijn voor de binding met het dorp. Deze zijn zoveel mogelijk 

opgenomen in de actielijst, zie bijlage 1. 

Deze actielijst is een dynamisch/levende lijst en wordt aangevuld op basis van nieuwe 

inbreng van de inwoners.  

6.1. Wensen 

 

• Meer picknickvoorzieningen 

• Verbetering van de bestaande gelegenheden en nieuwe kleinschalige 

recreatiemogelijkheden 

• Lokaal ommetje – wandelroutes – fietsroutes – klompenpad 

• Parkeermogelijkheden bij de startpunten van de wandelgelegenheden 

• Borden aan begin kom dorp “Welkom in Buurmalsen” 

6.2. Ideeën 

• Het centraal afsteken van vuurwerk op oudejaarsavond op een veilige plek in het 

dorp 

• Plaatsen AED op een centraal punt 

 

Andere ideeën en opmerkingen van inwoners zijn welkom via de e-mail 

info@dorpsraadbuurmalsen.nl en ook via de website www.dorpsraadbuurmalsen.nl van de 

dorpsraad Buurmalsen. 
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7. Beleidsnotities 
Het is de bedoeling dat de resultaten van het dorpsplan deel uit gaan maken van het beleid 

van gemeente, provincie en andere instanties. Daarvoor is het van belang te weten wat het 

huidige beleid is en op welke wijze de ideeën uit het dorpsplan daaropaan kunnen sluiten.  

 

De volgende beleidsnotities worden daarom bij het dorpsplan betrokken: 

• Streekplan van de provincie Gelderland  

• Bestemmingsplan Dorpskern Buurmalsen 

• Structuurvisie 

• Landschapsbeleidsplan, van gemeente Geldermalsen 

• Verkeersplan 

• Waterhuishoudingsplan  

• Welzijnsplan 

• Lokaal Sociaal Beleid 

• Leefbaarheidsplan 
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8. Hoe gaan we nu verder? 
Dit dorpsplan is gemaakt op basis van de inbreng, wensen en ideeën van inwoners en 

diverse partijen binnen het dorp. Met de gemeente is er een dorpsschouw geweest om 

belangrijke punten te benoemen. Het resultaat is een dynamische actielijst (bijlage bij dit 

dorpsplan). In de loop van de tijd worden punten in behandeling genomen, opgelost en 

toegevoegd. 

 

Het dorpsplan is te lezen op de www.dorpsraadbuurmalsen.nl  van de dorpsraad en ligt ter 

inzage op diverse locaties in het dorp: 

o dorpshuis Ons Eigen Gebouw, Groeneweg 23 

o openbare basisschool de Malsenburg, Groeneweg 19 

o kerk van de Hervormde Gemeente Buurmalsen, Rijksstraatweg 11 

o huisartsenpraktijk Tricht-Buurmalsen, Groeneweg 44 bis 

 

Per eind 2016 is alle aangegeven inbreng van het dorp verwerkt in het dorpsplan, hierop 

volgend wordt het aangeboden aan de gemeente. Vanaf dat moment worden actiepunten 

opgepakt. 

 

Aanvullingen en nieuwe ideeën van inwoners blijven zeer welkom via de e-mail 

info@dorpsraadbuurmalsen.nl en ook via de website www.dorpsraadbuurmalsen.nl van de 

dorpsraad Buurmalsen. 
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Bijlage 1: Actielijst 

 

R Realisatie is eenvoudig A Aanpak via beleid 

 

Wonen & infrastructuur 

Onderwerp 

R/

A Beschrijving 

Belang van 

het 

onderwerp 

Kortetermijndoelst

elling 

Lange termijn 

doelstelling Initiatief Rol gemeente Rol dorpsraad 

Wonen A 

Uitbreiden aantal 

woning in 

Buurmalsen door 

middel van Sociale 

woningbouw 

Mogelijkheid 

voor 

jongeren en 

ouderen om 

in het dorp te 

blijven 

wonen 

Nieuw, betaalbaar 

woningaanbod 

creëren 

Behoud van 

inwoners en 

voorkoming 

vergrijzing 

Gemeente en 

dorp 

Vaststellen 

bouwlocaties 

Meedenken over 

oplossing en 

plaatsen. 

Wonen A 

Voorzieningen voor 

ouderen en jongeren 

behouden en 

uitbreiden 

Leefbaarheid 

van het dorp 

Plan van aanpak 

maken 

Samenstelling van 

het dorp 

waarborgen 

Gemeente en 

dorp 

Ondersteuning 

dorpshuis, 

behoud school, 

woonaanbod 

verhogen 

Meedenken over 

oplossingen 

AED R 

Beschikbaar maken 

AED op centrale 

locaties in het dorp 

Hulpverlenin

g bij 

hartstilstand 

Plaatsen van AED 

systemen 

Sms-dienst 

hulpverleners/Onder

houd AED 

Gemeente en 

dorp 

Plaatsen AED 

en 

locatieborden 

Samen met 

Gemeente 

rolverdeling 

vinden hiervoor 

Wonen R 

Voorzieningen voor 

inspraak en 

ontmoetingen met 

de dorpsraad 

opzetten 

Betrokkenhei

d bij het dorp 

Inplannen 

dorpsborrel in het 

OEG 

Betrokkenheid met 

het dorp vergroten Dorpsraad Ondersteuning Inplannen 
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Wonen A 

Riool/afwatering 

rooimond en 

aanliggende straten 

Leefbaarheid 

van het dorp 

Oplossen van de 

afwatering 

Duurzame oplossing 

bieden voor de 

aanwonenden 

Gemeente en 

dorp 

Uitvoeren 

beter beleid 

mbt de 

problemen 

Meedenken over 

oplossingen 

Wonen R 

Opzetten WhatsApp 

groep / Buurtapp 

Veiligheid en 

alertheid 

verhogen 

Opzetten 

WhatsApp-groep 

Veiligheid en 

alertheid verhogen Dorpsraad Ondersteuning Inplannen 

 

Ruimtelijke inrichting/ 

Voorzieningen 

Onderwerp 

R/

A Beschrijving 

Belang van 

het 

onderwerp 

Kortetermijndoelst

elling 

Langetermijndoelstel

ling Initiatief Rol gemeente Rol dorpsraad 

Openbare 

ruimte A 

Lantaarns in de 

bebouwde kom zijn 

te stedelijk. Het zou 

fraai zijn om deze te 

vervangen door 

kleinere lantaarns 

van 4 meter in 

donkergroen(RAL 

6009). Het kleur licht 

heeft een warme 

uitstraling 

Welzijn en 

veiligheid 

Inventarisatie 

huidige 

mogelijkheden 

Behoud landelijk 

karakter Gemeente 

Plaatsen van 

verkeer en 

straatmeubilair 

Meedenken over 

oplossing 

Openbare 

ruimte R 

Onderhoud groen, 

bermen en 

onkruidbestrijding 

straten 

Aanzicht van 

het dorp 

verhogen 

Woongenot in het 

dorp verhogen 

Aanzicht van het 

dorp Dorpsraad Onderhoud 

Kenbaar maken 

wat nodig is 
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Openbare 

ruimte R 

Voorkomen 

vervuiling door 

hondenpoep op de 

stoep of in de 

speeltuin  

Schone 

leefomgeving 

Hondentoilet vaker 

schoon maken.  

Meer prullenbakken 

plaatsen voor 

hondenpoepzakjes. 

Extra hondentoilet 

plaatsen.  

Gemeente en 

dorp 

Plaatsen meer 

prullenbakken 

+ extra 

hondentoilet 

Meedenken over 

oplossing en 

locaties 

Openbare 

ruimte R 

Voorkomen 

vervuiling door 

paardenpoep, mest 

van karren 

Schone 

leefomgeving 

Hondentoilet vaker 

schoon maken.  

Meer prullenbakken 

plaatsen voor 

hondenpoepzakjes. 

Extra hondentoilet 

plaatsen. 

Schoonheid dorp 

verhogen Gemeente 

Plaatsen meer 

prullenbakken 

+ extra 

hondentoilet 

Meedenken over 

oplossing 

Speeltuin 

R/

A 

Behouden van de 

speeltuin en 

uitbreiden van de 

voorzieningen 

Leuke 

speelomgevi

ng en 

ontmoetings

plek 

Realiseren van een 

speelbos met 

hutten 

Realiseren van een 

crossbaan, 

skatebaan, 

Pannakooi (Cruijff 

court) 

Gemeente, 

Dorpsraad en 

speeltuinverenigi

ng 

Uitvoeren, 

implementeren 

in overleg met 

speeltuinvereni

ging 

Ondersteuning 

Speeltuinverenig

ing 

School A 

Behouden van de 

school voor het dorp 

Samenhang 

en 1 van de 

belangrijkste 

voorzieninge

n van het 

dorp 

Behoud van de 

school 

Behoud van de 

school in een nieuw 

gebouw voor 

Buurmalsen/Tricht 

Gemeente/Fluviu

m 

Sterk maken 

voor 

voorzieningen 

in Buurmalsen 

Ondersteuning 

Gemeente/Fluvi

um+ spreekbuis 

van het dorp 

Openbare 

ruimte A 

Openbare 

rustplaatsen voor 

fietsers en 

wandelaars 

opknappen 

Aanzicht van 

het dorp 

verhogen 

De klok en het 

bankje bij de 

rotonde Lingedijk 

/Rijksstraatweg.  

Aanzicht van het 

dorp verbeteren 

Gemeente en 

dorp 

Klok maken, 

bankje 

opknappen, 

groen snoeien 

Meedenken over 

oplossingen/plan

ning 
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Brievenbus A 

Verplaatsen naar 

positie bij de glasbak 

op de pastorielaan 

Veiligheid 

verhogen, 

huidige 

locatie 

veroorzaakt 

vaak 

onveilige 

situaties 

Bekijken wat 

mogelijk is Veiligheid verhogen 

Gemeente/Dorps

raad 

Mogelijkheden 

bieden voor 

verplaatsing 

Ondersteuning 

Gemeente 

Openbare 

ruimte R 

Zwerfvuil opruimen 

langs de wegen in 

het dorp 

Aanzicht van 

het dorp 

verhogen 

Aanzicht van het 

dorp verhogen 

Aanzicht van het 

dorp verbeteren 

Gemeente en 

dorp 

Samen met het 

dorp zwerfvuil 

opruimactie 

dag inplannen 

Samen met 

gemeente en 

dorp zwerfvuil 

opruim dag 

inplannen. 

Speeltuin 

R/

A 

Sociale controle in 

de speeltuin 

verhogen 

Veiligheid 

verhogen in 

de speeltuin 

Extra snoeien 

rondom de 

speeltuin 

Zicht op de speeltuin 

verbeteren zodat de 

sociale controle op 

de speeltuin wordt 

vergroot. 

Gemeente, 

Dorpsraad en 

speeltuinverenigi

ng 

Uitvoeren, 

implementeren 

in overleg met 

speeltuinvereni

ging 

Ondersteuning 

Speeltuinverenig

ing 
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Verkeer 

Onderwerp 

R/

A Beschrijving 

Belang van het 

onderwerp 

Kortetermijndoels

telling 

Lange termijn 

doelstelling Initiatief 

Rol 

gemeente 

Rol 

dorpsraad 

Snelheid 

remmende 

maatregelen R 

Visualisering dorpskern 

Buurmalsen middels 

strepen loodrecht op de 

rijrichting + plaatsen van 

borden 30/50 km zone Veiligheid 

Veiligheid 

verhogen 

Veilige 

doorstroming van 

het verkeer door 

Buurmalsen 

Gemeente/Provi

ncie 

Implement

atie 

Kenbaar 

maken wat 

nodig is 

Snelheid 

remmende 

maatregelen R 

Handhaving 

verkeerssnelheid op 

verschillende trajecten, 

zoals Groeneweg en 

Rijksstraatweg Veiligheid 

Veiligheid 

verhogen 

Veilige 

doorstroming van 

het verkeer door 

Buurmalsen Gemeente 

Aansturing 

Politie 

Meedenken 

met 

gemeente 

Veiligheid in 

verkeer R 

Aanleg zebrapad ter hoogte 

van de 

Rooimond/Groeneweg/Past

orielaan op de 

Rijksstraatweg 

Veiligheid van 

schoolgaande 

kinderen en 

voetgangers 

Veiligheid 

verhogen 

Veiligheid voor 

kinderen en 

wandelaars 

waarborgen Gemeente 

Implement

atie 

Aandragen 

gewenste 

uitvoering + 

locatie 

Veiligheid in 

verkeer 

R/

A 

Aanleg verkeerslichten tbv 

overstekende voetgangers 

bij de zebrapaden 

Veiligheid van 

voetgangers 

Veiligheid 

verhogen 

Veiligheid 

verhogen Gemeente 

Implement

atie 

Aandragen 

gewenste 

uitvoering + 

locatie 

Veiligheid in 

verkeer R 

Plaatsen spiegels ivm 

onoverzichtelijke 

verkeersituaties 

Veiligheid 

verkeersdeelne

mers 

Plaatsen spiegel 

bocht 

Pastorielaan/PWA 

straat, Hoek 

Rooimond/Lingen

dijk 

Veiligheid 

verhogen Gemeente 

Implement

atie 

Meedenken 

met 

gemeente 
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Veiligheid in 

verkeer 

R/

A 

Bocht Groeneweg bij 

Manege is onoverzichtelijk 

Veiligheid 

verkeer  

Heggen snoeien 

en drempel maken 

Veiligheid 

verhogen Gemeente 

Implement

atie 

Meedenken 

met 

gemeente 

Veiligheid in 

verkeer R 

Strooibeleid alle straten van 

Buurmalsen uitvoeren 

Veiligheid 

verkeersdeelne

mers 

Alle straten van 

Buurmalsen 

strooien ivm 

gladheid 

Veiligheid 

verhogen voor de 

verkeersdeelneme

rs Gemeente 

Implement

atie 

Kenbaar 

maken wat 

nodig is 

Veiligheid in 

verkeer 

R/

A 

Fietspad langs Burensedijk 

verbreden of aanpassen. De 

berm ligt vaak voor een 

groot deel op het fietspad 

wat gevaarlijke situaties 

veroorzaakt 

Veiligheid 

fietsers en 

wandelaars 

Veiligheid 

verhogen 

Veiligheid 

verhogen Gemeente 

Implement

atie 

Meedenken 

met 

gemeente 

Veiligheid in 

verkeer 

R/

A 

Dorpsschouw Buurmalsen. 

Hierbij worden de 

knelpunten op het gebied 

van veiligheid & onderhoud 

benoemd en ingepland 

voor verbetering of 

uitvoering. 

Algehele 

veiligheid, 

uitstraling en 

toegankelijkhei

d van het dorp 

verbeteren  

Algehele 

veiligheid, 

uitstraling en 

toegankelijkheid 

van het dorp 

verbeteren  

Algehele 

veiligheid, 

uitstraling en 

toegankelijkheid 

van het dorp 

verbeteren  

Gemeente/Dorp

sraad 

Aansturing 

diverse 

gemeenteli

jke 

diensten 

voor 

uitvoering 

en 

onderhoud 

Meedenken 

met 

gemeente 

Veiligheid   R 

Achterstalligonderhoud aan 

voetpaden oplossen 

Veiligheid 

voetgangers 

Herstellen 

voetpaden 

Veiligheid 

verhogen Gemeente 

Regelmatig 

schouwen 

en 

uitvoeren 

Gebruikmak

en 

meldpunt 

gemeente 

Veiligheid in 

verkeer A 

Parkeerprobleem locaties 

aanpakken (bv 

Kerklaan/pastorielaan, 

kruising 

Burensedijk/Rijksstraatweg) 

Veiligheid 

verkeersdeelne

mers 

Veiligheid 

verhogen 

Extra 

mogelijkheden 

bieden voor 

parkeren  Gemeente 

Aansturing 

diverse 

gemeenteli

jke 

diensten 

voor 

uitvoering  

Benoemen 

van de 

kritische 

parkeerplek

ken. 
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Verkeersdoorstr

oming A Aanbrengen 2e Lingebrug 

Veiligheid in 

het dorp 

Inventariseren wat 

mogelijk is 

Veiligheid/Leefba

arheid in het dorp 

verhogen Gemeente 

Opzetten 

plan voor 

aanleggen 

2e 

Lingebrug. 

Geld 

reserveren 

in de 

begroting 

Meedenken 

met 

gemeente 

 

 

 

 

 


