
DORPSPLAN PANNERDEN

DOOR DORPSRAAD PANNERDEN

DATUM: SEPTEMBER 2020

AUTEURS: MICHIEL LOEF, NIEK LEENDERS, EDDIE VAN KOOIJ



DORPSPLAN ALGEMENE INLEIDING

De Dorpsraad Pannerden vindt het belangrijk om onze dorpsbewoners te kunnen informeren over het reilen en zeilen in het 
dorp. Dit gaat over bestaande, lopende onderwerpen met praktische informatie, maar ook over plannen en initiatieven om met 
name het woongenot in ons dorp te bevorderen.

Op deze pagina vindt alle verschillende portefeuilles met hun toelichting, doelen, betrokken partijen, plannen en lopende acties
en uiteraard hun contactpersoon vanuit de dorpsraad. 

Wij doen onze uiterste best om deze informatie up-to-date te houden en zullen dus wijzigingen doorvoeren wanneer dat nodig 
is. U zult dus te allen tijde laatste versie van het dorpsplan kunnen vinden op de internetpagina.

De portefeuilles zijn ingericht als volgt:
- Actuele (tijdelijke) onderwerpen
- Huisvesting &Wonen
- Zorg & Welzijn
- Sport & Bewegen
- Verkeer & Veiligheid
- Natuur & Recreatie
- Cultuur & Historie
- Ondernemers in Pannerden

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

mailto:dorpsraad@pannerden.info


ACTUELE (TIJDELIJKE) ONDERWERPEN

DATUM: 01-09-2020

AUTEUR: EDDIE VAN KOOIJ

CONTACTPERSOON VANUIT DORPSRAAD: SECRETARIAAT DORPSRAAD



ACTUELE (TIJDELIJKE) ONDERWERPEN

Het doel van dit onderwerp is 
informeren over de lopende, grotere 
onderwerpen die belangrijk zijn voor 
het dorp.

- Deze zullen per onderwerp 
verschillen

Doel van portefeuille Betrokken partijen

De Dorpsraad heeft een aantal portefeuilles benoemd en onderverdeeld aan haar leden. Naast deze vaste onderwerpen zijn er 
ook altijd actuele, tijdelijke, onderwerpen die de moeite waard zijn om te benoemen. Hierbij gaat het om onderwerpen die 
weliswaar tijdelijk zijn, maar wel een langere periode actueel zijn, bijvoorbeeld door onderzoeks-, plannings-, en realisatiefase.

Inleiding

- Herbestemming kerkgebouw
- Impact van doortrekken A15 op 

Pannerden?
- Verfraaiing van oever 

Pannerdens(ch) Kanaal (door 
Rijkswaterstaat)?

- Trapveldje
- Retentiegebied Rijnstrangen
- Energietransitie (Warmtevisie 

Zevenaar, Duurzaam Gelders Eiland)
- Omgevingsvisie

Plannen, ideeën en (lopende) 
acties



HUISVESTING & WONEN

DATUM: 01-09-2020

AUTEUR: M. LOEF

CONTACTPERSOON VANUIT DORPSRAAD: MICHIEL LOEF, THEO BEKKER EN MARK EVERS



HUISVESTING & WONEN

Vergroten van sociale veiligheid en 
onderlinge verbondenheid door het 
versterken van het woningaanbod in 
Pannerden voor jong en oud. Daarmee 
zorgen voor een goede demografische 
afspiegeling wat o.a. zijn weerslag zal 
hebben op verenigingen, school en 
middenstand.

- Woningcorporatie Vryleve
- Gemeente Zevenaar
- Provincie Gelderland
- Projectontwikkelaars
- Parochie / locatieraad H. 

Martinuskerk
- Instellingen m.b.t. duurzaamheid

Doel van portefeuille Betrokken partijen

Het is goed wonen in Pannerden. Middenin de Gelderse Poort met veel natuurschoon en toch dichtbij de stad Zevenaar en 
snelwegen als A12, A18 en A15 zijn binnen 15 minuten bereikbaar.  Er is een goede diversiteit aan woningen, echter zijn er ook 
de nodige wensen. Er is met name behoefte aan betaalbare huurwoningen, Starterwoningen en Seniorenwoningen.
Tevens is het thema duurzaamheid een steeds groter wordend aandachtspunt.

Inleiding

- Halfjaarlijks overleg met Vryleve
- Verbouwplannen De Pannerd
- Plan Uuleveld
- Plan de Hooiberg ?
- Glasvezel
- Energieneutraal / zonnepanelen e.d. 
- Starterslening gemeente Zevenaar
- Herbestemming kerk t.b.v. 

Appartementen ? 

Plannen, ideeën en (lopende) 
acties



ZORG & WELZIJN

DATUM: 01-09-2020

AUTEUR: M. LOEF

CONTACTPERSOON VANUIT DORPSRAAD: MICHELE WEZENDONK, DIANA WEZENDONK, 
GERRIE VREMAN, LINDA SOMMERS



ZORG & WELZIJN

De verbindende factor tussen 
gemeente, zorgaanbieders, 
zorginstellingen en welzijnsorganisaties 
aan de ene kant en inwoners van 
Pannerden aan de andere kant. 

- Gemeente Zevenaar
- Caleidoz, Welkomshuis, Buurthuis
- Zorgaanbieders als STMG, Monicare, 

Liemerije
- Huisartenpraktijk
- De Pannerd/Vryleve
- Monicare
- Zorggezel
- Gezinshuis de Kleine Meeuw
- Zozijn
- Soos / Seniorenvereniging
- KBO
- Vrouwenvereniging Veelzijdig Pannerden

Doel van portefeuille Betrokken partijen

Vanuit landelijke overheden worden steeds meer verantwoordelijkehden bij gemeentes neergelegd. Tevens wordt er steeds 
vaker een beroep gedaan op mantelzorg. Om er voor te zorgen dat alle inwoners de juiste zorg en aandacht krijgen die men 
verdient, is signaleren, bespreken en mogelijk oplossen van eventuele problemen een belangrijke taak van ons allen.
Tevens onstaan er steeds meer welzijnsorganisaties, die allemaal een weg proberen te vinden in de gemeenschap.

Inleiding

- Gesprek huisarts over medicatie 
uitgifte

- Meet en greet welkomshuis, 
buurthuis en caleidoz

Plannen, ideeën en (lopende) 
acties



SPORT & BEWEGEN

DATUM: 01-09-2020

AUTEUR: EDDIE VAN KOOIJ

CONTACTPERSOON VANUIT DORPSRAAD: EDDIE VAN KOOIJ, NIEK LEENDERS



SPORT & BEWEGEN

Sport & bewegen (met name met de 
sportverenigingen) toegankelijk 
maken en houden voor alle 
dorpsbewoners van Pannerden. Door 
activiteiten en samenwerkingen op te 
zetten kunnen sport, spel en plezier 
blijven bestaan, wat helpt bij het 
vitaal houden van onze 
dorpsbewoners (jong en oud)

- RKPSC
- Pajodos
- Tennis Vereniging Pannerden
- Basisschool ‘t Scathe
- Ouderencentrum De Pannerd
- Gezondheidscentrum
- Nationaal Sportakkoord
- Gemeente Zevenaar

Doel van portefeuille Betrokken partijen

Doen aan sport en voldoende bewegen is voor ieder mens belangrijk voor mentale en fysieke gezondheid. Pannerden 
heeft een aantal sportverenigingen waar jong en oud kunnen sporten. Alhoewel het een landelijke trend is dat de 
ledenaantallen van de sportverenigingen terug lopen, willen we in Pannerden toch de sportverenigingen gezond 
houden, en daarmee de dorpsbewoners gezond houden.

Inleiding

- Samenwerking met basisschool 
voor invulling van gymlessen door 
sportverenigingen

- Aansluiting bij invulling Nationaal 
Sportakkoord (gecoördineerd 
door gemeente)

- Sportuurtje voor ouderen onder 
begeleiding??

- Samenwerking met Fysiotherapie 
en sport verenigingen??

Plannen, ideeën en (lopende) 
acties



VERKEER & VEILIGHEID

DATUM: 01-09-2020

AUTEUR: NIEK LEENDERS

CONTACTPERSOON  VANUIT DORPSRAAD: GERRIE SMINK, TEED MEURS



VERKEER & VEILIGHEID

Versterken van de verkeers-veiligheid
met behoud van bereikbaarheid tussen 
kernen in de Gemeente Zevenaar, 
goede aansluitingen op veilige 
fietsroutes en goede toegankelijke 
schoolroutes.

- Gemeente 
- VVN
- Provincie
- Rijkswaterstaat
- Stichting Buurtbus

Doel van portefeuille Betrokken partijen

We zijn altijd onderweg, elke dag weer. Om de hoek naar de supermarkt, naar de school van de kinderen etc. etc. 
Hoe de bestemming ook is en hoe we ook reizen we willen er veilig aankomen. Het is dan ook belangrijk om continu en blijvend 
aandacht  te besteden aan met name de verkeersveiligheid binnen de gemeente Pannerden maar ook de bereikbaarheid.

Inleiding

- Project “Op weg in Zevenaar”
- Aanrij-route brandweer
- Snelheid Nieuwstraat, de Kuiperij
- Ontsluiting Gelders Eiland

Plannen en (lopende) acties



NATUUR & RECREATIE

DATUM: 01-09-2020

AUTEUR: NIEK LEENDERS

CONTACTPERSOON VANUIT DORPSRAAD:  NIEK LEENDERS, GERARD JANSSEN



NATUUR & RECREATIE

De trost van Pannerden meer zichtbaar 
maken door het versterken en 
toegankelijk maken van haar groene 
plekken en recreatieve mogelijkheden 
met als uitgangspunt een blijvende 
beschermende omgeving met veel stilte 
en natuurgebieden waar geen plaats is 
voor afval in de natuurgebieden.

- TIC (Toeristisch Informatie Centrum)
- Gemeente
- De Liemers Helemaal Goed
- Werkgroep klompenpaden
- RAL?
- RDL?
- Project Lobberdense Waard
- Stichtingsbestuur Fort Pannerden
- De NME  Liemers (Natuur en 

MilieuEducatie) 

Doel van portefeuille Betrokken partijen

Midden in nationaal natuurgebied de Gelderse Poort ligt aan de rand van Nederland, omgeven door de Rijn en zijn rivierarmen,
het Land van “Waoter en Wiend”, ‘t Gelders Eiland. Een oase nog van ruimte en rust. Een van kernen op ‘t Gelders Eiland; 
Pannerden sluit hierbij aan en heeft een prachtige natuur waarin u heerlijk kunt wandelen en fietsen. Over stille dijkjes, langs 
oude rivierstrangen met trekpontjes, struinend door de uiterwaarden. Een paradijs voor natuurliefhebbers en recreanten. In de 
omgeving zijn mooie fietsroutes uitgestippeld langs alle openbare kunst en cultuurhistorische plekken. Ook zijn er 
knooppuntenroutes uitgezet die voorzien zijn van beschrijvingen en foto’s van interessante plaatsen langs deze routes.  

Inleiding

- Plan ontwikkeling recreatiegebied 
de Lobberdense Waard

- Uitbreiding klompenpaden
- Actie Schone Rivieren
- Actie Nederland schoon
- Nestkastjes tegen processierups

Plannen en (lopende) acties



CULTUUR & HISTORIE

DATUM: 01-09-2020

AUTEUR: EDDIE VAN KOOIJ

CONTACTPERSOON VANUIT DORPSRAAD: ARNO HERMSEN, EDDIE VAN KOOIJ



CULTUUR & HISTORIE

Het is belangrijk dat cultureel erfgoed 
en historie bewaard blijft en 
toegankelijk voor iedereen (jong en 
oud). De dorpsraad vindt het belangrijk 
dat Pannerden actief blijft op het gebied 
van Cultuur en Historie, om het 
woongenot te bevorderen. Dit gaat over 
evenementen met gezelligheid, maar 
ook over beeldbepalende oude 
gebouwen en plekken in het dorp.

- Schutterij
- Harmonie
- OKO
- Koren
- Heemkunde
- Sinterklaas intocht
- Senioren vereniging
- Welfare
- Caleidoz
- De Cirkel
- CV ‘t Land van Waoter & Wiend

Doel van portefeuille Betrokken partijen

Pannerden heeft een rijke geschiedenis en een flink aantal verenigingen die ervoor zorgen dat er regelmatig evenementen 
worden georganiseerd met cultuurhistorische oorsprong, denk aan alles wat met de kermis en schutterij te maken heeft. 
Daarnaast zorgt de ligging van het dorp ervoor dat het in het verleden een belangrijke locatie is geweest in verschillende 
tijdperken. Vanaf het tijdperk de Romeinen tot het huidige Fort Pannerden als onderdeel van de Hollandse Waterlinie.

Inleiding

- Jaarlijks/ periodiek terugkerende 
evenementen

- Herbestemming kerk, in stand 
houden gebouw?

Plannen, ideeën en (lopende) 
acties



ONDERNEMERS

DATUM: 01-09-2020

AUTEUR: M. LOEF

CONTACTPERSOON VANUIT DORPSRAAD: MICHIEL LOEF



ONDERNEMERS

De ondernemers bij elkaar brengen en 
de mogelijke problemen en ideeën 
bespreekbaar maken. Tevens de 
inwoners hierin meenemen en van 
beide kanten meer bewustwording 
creëren.  Uiteindelijk komen tot een win-
win situatie.

- Winkels in levensmiddelen als 
Supermarkt, Slager en Drogist

- Horeca (café/zaal, cafetaria, etc)
- Lokale industrie (o.a. in 

Hulogebouw)
- Landelijke en regionale bedrijven 

(Wienerberger, Palletfabriek)

Doel van portefeuille Betrokken partijen

Pannerden heeft als klein dorp een redelijk aanbod aan winkels, bedrijven en horeca. De continuiteit staat echter onder druk,
mede door de gemiddelde leeftijd van de ondernemer en mogelijke opvolging. Daarnaast is het grotere aanbod in Zevenaar 
en andere steden hierin een factor. De verbondenheid tussen bedrijven en industrie met de inwoners van Pannerden is de 
laatste jaren teruggelopen.   

Inleiding

- Bijeenkomst plannen om met elkaar 
in gesprek te gaan

- PPZ ? 
- Overzicht Pannerden.info / 

welkomstmap

Plannen, ideeën en (lopende) 
acties



DE DORPSRAAD



DE DORPSRAAD
Het eerste idee voor een dorpsraad is ontstaan eind 2014 en medio 2015 is Stichting Dorpsraad Pannerden officieel opgericht. 
Momenteel bestaat de dorpsraad uit onderstaande personen ;

Bestuur
Voorzitter : Theo Bekker
Vice-voorzitter : vacant
Secretaris : Lydia v/d Bogaard
2e secretaris : Linda Sommers
Penningmeester : Teed Meurs

Gerrie Smink
Herman Wezendonk
Michele Wezendonk
Diana Wezendonk
Eddie van Kooy
Niek Leenders
Gerrie Vreman
Gerard Janssen
Teed Meurs
Mark Evers
Toos Meurs
Arno Hermsen 

Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Secretariaat middels email: dorpsraad@pannerden.info

mailto:dorpsraad@pannerden.info

