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Rode draad  

 

Vitaliteit is een lastig begrip. Het is al lastig om om een vitaal persoon te beschrijven, laat staan een 

vitale gemeente. Maar dit was toch echt het onderwerp. Hoe vitaal is de gemeente Wijk bij Duurstede?  

 

Achterliggende agenda is het onderzoek van de gemeente om een nieuwe woonwijk te bouwen. Als 

dat gebeurt, welke gevolgen heeft dat voor de samenleving, waar moet de gemeente op anticiperen, 

wat moet de gemeente doen om die nieuwe woonwijk een bijdrage te laten zijn aan de vitaliteit?  

 

Om een antwoord te krijgen op deze vragen, zijn statistische gegevens geraadpleegd. Maar hiermee is 

geen volledig beeld samen te stellen als het gaat om vitaliteit. Daarom zijn er een aantal interviews 

gehouden om grip te krijgen op wat vitaliteit nou eigenlijk is. Op deze manier dragen deze interviews 

bij aan de onderbouwing die verder uiteen is gezet in het onderzoek naar de Geer III.   

 

Aan de geïnterviewden is gevraagd welke associaties zij hadden met “vitaliteit”. Op basis van deze 

associaties is het mogelijk een definitie voor vitaliteit te maken, een definitie die van toepassing is op 

de vitaliteit van de gemeente als geheel.  

 

Vitaliteit is de mate waarin een gemeente: 

- kan ombuigen wat nu niet goed functioneert of niet aansluit op wat men vindt dat het de 

gemeente kenmerkt, én 

- in stand kan houden wat nu goed functioneert, wat die stad nu aantrekkelijk maakt en er 

kenmerkend voor is, én  

- trends en ontwikkelingen kan adapteren en kan omzetten, in iets wat goed zal functioneren, 

wat die stad ook in de toekomst aantrekkelijk zal maken en onderdeel zal uitmaken van wat de 

gemeente gaat kenmerken.  

 

“Vitaliteit” is een actief woord : degene die voor vitaliteit zorgen, is de samenleving zelf, de actieve 

inwoners, degene die verbinden. 

 

Uit de interviews blijkt dat de gemeente Wijk bij Duurstede met name op het tweede punt vitaal is; de 

interviews leverden op dit punt veruit de meest respons. In Wijk bij Duurstede is men over het 

algemeen tevreden hoe Wijk nu functioneert.  

 

Wat gaat nu goed?  

Vooral de binnenstad – en vooral de evenementen in de binnenstad – dragen volgens de 

geïnterviewden in grote mate bij aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede. De (rijke) geschiedenis, de 

sfeer, de uitstraling, de charme en enkele mooie specifieke plekken (zoals de Stadshaven, het kasteel, 

de Grote Markt met kerken, horeca, detailhandel en theater) worden hoog gewaardeerd. De binnenstad 

heeft een regionale aantrekkingskracht. Dankzij de binnenstad is Wijk misschien wel vitaler dan 

andere dorpen in de regio.  

 

De verenigingen en de actieve bewoners dragen enorm bij aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede. 

Veel verenigingen en activiteiten draaien op vrijwilligers, zij houden de gemeente nu vitaal.  

 

Volgens de geïnterviewden wonen, werken en leven Wijkenaren zo graag in de gemeente, dat 

eigenlijk niemand de gemeente wilt verlaten. Een vertrek uit Wijk is eigenlijk altijd ‘noodgedwongen’ 

(werk, gebrek aan voorzieningen). Als men de gemeente verlaat, komt men eigenlijk altijd weer terug.  
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Wat gaat nu minder goed?  

De interviews laten zien dat Wijk op het eerste en het derde punt van de definitie minder goed scoort. 

Uit de interviews blijkt ook dat duidelijk wat er in Wijk minder goed functioneert, men heeft er althans 

een uitgesproken mening over. Zo wordt het belang van de binnenstad door iedereen onderschreven, 

maar tegelijk ziet men ook veel onenigheid en weinig voortgang aldaar. Dit terwijl bijvoorbeeld de 

leegstand steeds verder toeneemt. Hoe het een en ander om te buigen, is vaak minder duidelijk.  

 

Opvallend is dat men in Wijk op zich tevreden is met de woning waarin men woont, maar tegelijk 

graag in een ander type woning wil wonen. De eigen woning moet aangepast worden (levensloop- 

bestendig!) of nieuwe types woningen moeten bijgebouwd worden. Omdat men ziet dat de wachttijd 

op woningen nu erg lang is, vindt men het logisch om meer woningen te bouwen.  

Verder is het opvallend dat de openbare ruimte erg belangrijk wordt gevonden als het gaat om woon- 

en leefomgeving. Niet alleen in relatie tot de eigen leefomgeving, maar ook in relatie tot de openbare 

ruimte als visitekaartje. De openbare ruimte draagt tegelijk bij aan ontmoetingen. Voor een eventuele 

nieuwe wijk vindt men het belangrijk dat men de gelegenheid moet krijgen elkaar te ontmoeten. Men 

wilt elkaar graag beter leren kennen, men zou elkaar meer willen opzoeken.  

 

Geïnterviewden maken zich zorgen over - wat zij zien als feit - dat jongeren zich nu onvoldoende 

kunnen ontplooien: qua scholing, qua activiteiten, qua woningen en eigenlijk op meer aspecten is het 

aanbod (vooral qua voorzieningen) in de gemeente niet afgestemd op tieners en (jonge) twintigers. 

Geïnterviewden vinden dat dit echt moet veranderen. Jongeren verlaten de gemeente het meest, het is 

voor de gemeente een uitdaging ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk terugkeren (en tegelijk de 

mensen die hier met plezier wonen, te behouden).  

 

Tot slot zou Wijk bij Duurstede meer moeten doen met het water. Wijk heeft nu een geïsoleerde 

ligging en krijgt daardoor wat minder snel dingen mee, maar als alleen naar het water gekeken wordt, 

dan heeft de gemeente ineens een centrale ligging.   

 

Wat zijn de trends en ontwikkelingen en hoe gaat Wijk er mee om?  

Tegelijk is vanuit de interviews op te maken dat er veel zorgen zijn over de toekomst: men ziet allerlei 

uiteenlopende trends en ontwikkelingen in de directe omgeving, maar heeft nog een idee hoe om te 

gaan met deze trends en ontwikkelingen. Vaak wordt genoemd om elkaar op te zoeken, met elkaar te 

praten, samen te werken en tot actie over te gaan (waar tot nu toe vaak het een en ander in gesprekken 

en in goede bedoelingen blijft steken).  

 

Vooral de vergrijzing zien de geïnterviewden als een aanstaand probleem: mensen zullen minder naar 

sportverenigingen en scholen gaan en er zal meer beroep worden gedaan op zorg (verzorging, zorg- 

woningen). Er is nu een grote groep die nu vrijwilligerswerk doet. Vrijwilligers hebben een homogene 

samenstelling (veel ouderen), ze hebben regelmatig moeite om opvolging te vinden, de verversing gaat 

niet overal snel genoeg.  

 

De mogelijkheid tot het bouwen van een nieuwe wijk leidde bij elke geïnterviewde tot voorzichtig 

enthousiasme. De economie (bedrijven en werkgelegenheid), de binnenstad, voorzieningen en 

verenigingen kunnen ervan profiteren. De huidige inwoners krijgen een betere woning: comfortabeler, 

levensloopbestendig, gericht op jongeren of juist senioren. Door nieuwe woningen ontstaat er een 

keten van doorstroming. Tegelijk kan met de wijk een slag gemaakt worden als het gaat om 

duurzaamheid. Opvallend is dat de geïnterviewden de kwaliteit van de wijk voorop laten staan en dat 

men elkaar in de nieuwe wijk makkelijk zou moeten kunnen ontmoeten.  
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Mooie quotes, goede ideeën 

Het gaat er om dat alle inwoners hun verantwoordelijkheid pakken.  

Zoek elkaar op.  

Steek de handen uit de mouwen.  

Maak zomaar een praatje met je buren.  

Creëer samen een perspectief waar ieder voor zichzelf gelukkiger van wordt. 

 

In Wijk bij Duurstede gaat het dagelijks leven z’n gangetje. 

Dat betekent dat het goed gaat. 

Als er wat aan de hand is, gaat het in Wijk niet goed. 

 

Wijk bij Duurstede:  

- is Wijk bij Duurstede gewend. 

- is groot en klein genoeg tegelijk.  

- heeft zichzelf zomaar cadeau gekregen van de geschiedenis.  

- is het enige stadje buiten Utrecht. 

 

Wijkenaren hebben vaak hetzelfde doel,  

maar ieder kiest zijn eigen weg om er naar toe te gaan. 

 

Wijk bij Duurstede zou:  

- successen beter kunnen uitnutten.  

- wijkmanagers moeten hebben. Als aanspreekpunt kunnen zij ophalen en aanhoren wat er 

speelt in ‘hun’ wijk. Zij moeten mogelijkheden hebben direct hierop te handelen.  

- meer vraaggericht afwegingen moeten maken (in plaats van voornamelijk te kiezen wat het 

meest winstgevend is).  

 

Nieuwe woningen = nieuwe mensen =  

nieuwe omgeving = nieuwe samenstelling van een buurt =  

nieuwe initiatieven = meer vitaliteit. 

 

Conclusie 

Wijk is nu vitaal. Maar de vitaliteit staat onder druk. De geïnterviewden onderkennen enkele trends en 

ontwikkelingen. Zij vinden dat Wijk hierom moet veranderen. Tegelijk is de mentaliteit in de 

samenleving vooral gebaseerd op tevredenheid van de huidige situatie. Veranderingen worden niet of  

niet direct omarmd.  

 

Aan de hand van de interviews komt het beeld naar voren dat de gemeente op een T-splitsing staat: 

doorgaan op de huidige weg of het roer om. De geïnterviewden vinden dat Wijk moet veranderen. 

Tegelijk geven de geïnterviewden aan dat het de Wijkse mentaliteit is om niet graag te willen 

veranderen: “het bekende is makkelijk, het is typisch Wijks hieraan vast te houden. Dus: vooral 

houden zoals het is. In Wijk bij Duurstede blijft men hangen binnen onzichtbare stadsmuren”.  

 

Bij de geïnterviewden zelf is de neiging om wél te veranderen: “veranderingen geven een nieuwe kijk, 

geven een nieuw perspectief, bieden verrijkingen, zorgen voor connecties, zorgen voor diversiteit en 

variatie; veranderingen geven uitdagingen”.  En dit is waar het om draait: veranderingen houden Wijk 

bij Duurstede vitaal. Wijk moet op zoek naar antwoorden voor de toekomst. Doorgaan op de huidige 

weg kán, maar zal uiteindelijk ten koste gaan van de vitaliteit.    



6 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

Inhoudsopgave 
 
 

1. Interview Mary van Dijk, stichting Wijksport ..................................................... 9 
 

2. Interview Bea Dillen en Remmert Oosterveen, stichting Quarijn .................... 12 

 

3. Interview Martha de Wit, vrienden van Rijn en Lek ......................................... 15 
 

4. Interview Renate Kuipers, kinderdagopvang De Kresj ..................................... 18 
 

5. Interview Patty van Rooijen, makelaar ............................................................... 21 
 

6. Interview Linda de Wijn, VVV Kromme Rijnstreek ......................................... 25 
 

7. Interview Tom van Ginkel, muziekwinkel en theater Calypso ......................... 27 
 

8. Interview Inge Stolk, restaurant De Pronckheer ................................................ 31 
 

 

  



8 

 

  



9 

 

1. Interview Mary van Dijk, stichting Wijksport 

 

1. Als u het begrip “vitaliteit” hoort, wat komt er dan als eerste bij u op?  

 

Levenslustig 

Positiviteit (vitaliteit is een positief woord) 

Bruisend 

Actief (van jong tot oud, van klein tot groot) 

Levendig 

Ruimte 

 

2a. Wat gaat goed in Wijk bij Duurstede (in het algemeen)? Wat moeten we koesteren? 

 

Leuke evenementen.  

De nieuwe evenementen, zoals Jump behind the wall en Dance behinde the wall, zijn 

succesvol. De evenementen waren vooral gericht op jongeren, dat is goed. De Stadshaven is 

een mooie locatie. Doordat de evenementen niet openbaar toegankelijk waren, kwam er ander 

publiek en daardoor ontstond er een unieker en exclusiever karakter. Dat maakte het nog 

leuker. De openbare evenementen zijn voor iedereen, maar trekken ‘automatisch’ een wat 

ouder publiek.  

 

De ligging.  

Degene die in Wijk bij Duurstede zijn, willen hier ook echt zijn. De kneuterigheid van Wijk 

bij Duurstede is heerlijk. Door de wat afgezonderde ligging is er een gevoel van geborgenheid 

en veiligheid. Dat is heel waardevol voor het leven in deze gemeente.  

  

2b. Stel u mag voor één dag burgemeester zijn in Wijk bij Duurstede en u zou iets 

mogen veranderen. Wat zou dat dan zijn?  

 

Het is moeilijk om een huis te kopen in Wijk. De huizen zijn duur, er zijn lange wachttijden 

of woningen zijn gewoonweg niet beschikbaar. Niet alle type woningen zijn in de gemeente 

verkrijgbaar. Meergezinswoningen zouden een waardevolle toevoeging zijn.  

 

Hopelijk kunnen Wijkenaren in Wijk blijven.  

 

Het zou mooi zijn dat wanneer men hier wilt genieten van het pensioen, dat het zou kunnen in 

ruime, mooie appartementen. Een appartement is een mooie uitvalsbasis om te genieten van 

het leven. Een droom is om in Zuidwijk woningen over de dijk te bouwen.  

 

Voor jongeren zouden er woningen moeten komen die goedkoper zijn dan €200.000,-  

 

Helaas ouderen onnodig eengezinswoningen bezet, maar ze kunnen nergens heen. Meer 

flexibiliteit en het op gang brengen van doorstroming zou voor iedereen prettig zijn.  
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3. Wat draagt (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Wat ziet u 

gebeuren met deze factoren? 

 

Pittoreske stadshaven.  

Veel unieke winkels, niet zo veel ketens.  

Relatief veel ateliers en goede horeca in de binnenstad.  

IJssalon Verheggen (jammer dat deze in de winter dicht zit).  

Openstellingen van supermarkten op zondag (nu gaan veel Wijkenaren naar Doorn toe).  

Evenementen.  

 

Er zijn genoeg activiteiten. De bedoeling is dat deze meer gaan opvallen. Hoe krijgen we 

meer mensen actief die deelnemen en bijdragen aan de organisatie van deze activiteiten?  

 

Het sporten wordt steeds duurder. Het zou goedkoper moeten, vooral voor de minder 

welgestelde mens is dat wenselijk. Dit kan door bijvoorbeeld de administratie meer online te 

regelen.  

 

Het is jammer dat het zwembad weg is. Het is acceptabel om nu wat verder te reizen. Het is 

vooral belangrijk dat kinderen zwemles krijgen (beweging). Als eenmaal een voorziening weg 

is, komt deze niet meer terug.  

 

Qua sportvoorzieningen heeft Wijk bij Duurstede het prima voor elkaar. De sporthal op 

Mariënhoeve is groot, er zouden meer mensen hiernaartoe moeten komen. Dit kan door te 

investeren in de (fiets)routes (veiliger, breder, lichter, meer routes) rondom het park en door 

het sportpark zelf meer zichtbaar te maken (in plaats van te verstoppen achter het groen).  

 

Op het sportpark heeft het NK Korfbal voor de jeugd plaatsgevonden. Binnenkort volgt een 

internationaal hockey-weekend. Een aantal verenigingen vieren hun 50-jarig bestaan.   

 

Door de vergrijzing neemt het ledenaantal van de sportverenigingen steeds verder af. 

Jongeren trekken weg om te studeren (VWO, praktijkopleidingen). Met name die laatste 

groep is kwetsbaar: om hun school af te maken, zijn deze kinderen gewezen op locaties in de 

regio (Zeist, Maarsbergen). Dit werkt verzuim in de hand. Ook hebben ouders minder tijd, 

waardoor het halen en brengen naar het sporten onder druk komt te staan.  

 

Wijk mag aantrekkelijker gemaakt worden voor het bedrijfsleven. Het moet makkelijker voor 

hun worden om zich hier te vestigen en / of uit te breiden. Daarmee blijft de werkgelegenheid 

groeien in de gemeente. Er gaan nu teveel Wijkenaren weg om buiten Wijk te werken. 
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4. Wie dragen (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Op welke manier 

draagt u zelf bij aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? Wat ziet u gebeuren met deze 

personen / projecten / organisaties? 

 

Organisatoren van evenementen.  

Verenigingen en vrijwilligers.  

Betrokken ouders.  

 

De buurtsportcoach (tevens coördinator ‘Gezond Gewicht’) verbindt ouders, kinderen, 

verenigingen en scholen met elkaar. Hij regelt vele activiteiten. Hij krijgt veel voor elkaar, 

vooral voor de minder kansrijke inwoners (minder welgesteld, lager opgeleid). Hij maakt het 

sporten leuk, geeft een goede voorlichting en stuurt kinderen in de juiste richting. Hij zal 

binnenkort een verenigingenmarkt organiseren.  

 

Helaas gaat de kindervakantie-activiteit niet meer door. Hier zie je dat het werken met 

vrijwilligers kwetsbaar is. Dit was een succesvolle, leuke en belangrijke activiteit, maar 

doordat het achter de schermen steeds lastiger werd, werd het ook steeds moeilijker om de 

activiteit door te laten gaan.   

 

 

5. Welke ontwikkelingen in uw directe omgeving zijn typisch ontwikkelingen die naar 

uw mening te maken hebben met vitaliteit? Ziet u deze ontwikkelingen ook elders?  

 

Evenementen.  

Sportcoach.  

 

 

6. Denkt u dat het realiseren van woningen (bijvoorbeeld een hele nieuwe woonwijk) 

bijdraagt aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? En waarom / waarom niet?  

 

Ja.  

 

De nieuwe woonwijk zou geschikt moeten zijn voor jongeren (starters, goedkope woningen) 

en ook voor ouderen (de welgestelde, vitale senior woonachtig in ruime appartementen).  

 

Persoonlijk merkt geïnterviewde dat de woningmarkt op slot zit.  

 

Hopelijk is het mogelijk voorrang te geven aan inwoners die al in de gemeente wonen. 

Hopelijk blijven gezinnen bij elkaar in de gemeente wonen. Dat is wat men liever zelf wil; 

mensen in Wijk willen niet weg, maar willen wel anders wonen wat niet in Wijk kan.  

 

Wijk is groot en klein genoeg tegelijk.  
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2. Interview Bea Dillen en Remmert Oosterveen, stichting Quarijn 

 

1. Als u het begrip “vitaliteit” hoort, wat komt er dan als eerste bij u op?  

 

Levendigheid 

Leefbaarheid 

Toekomstgericht 

Energiek 

Actief 

Beleving, belevenissen 

Werkgelegenheid 

Mogelijkheid tot herstel, aandacht voor onderhoud (vitaal blijven) 

 

2a. Wat gaat goed in Wijk bij Duurstede (in het algemeen)? Wat moeten we koesteren? 

 

Veel verenigingen, organisaties en instanties.  

Actieve vrijwilligers (geldt vooral voor senioren, die breed maatschappelijk actief zijn).  

Is ook gebaseerd op christelijke traditie (saamhorigheid, naastenliefde).  

 Theater, natuur en milieu, geschiedenis, Wijk nog Leuker, Stichting Binding, 

evenementen (blues, Kleurrijk Wijk, kunstmarkt, cultureel rondje). Hebben regionale 

uitstraling.  

 Sportverenigingen 

 

2b. Stel u mag voor één dag burgemeester zijn in Wijk bij Duurstede en u zou iets 

mogen veranderen. Wat zou dat dan zijn?  

 

Zorg dragen hoe de gemeente er uit ziet. Het onderhoud van het openbare groen is beneden 

peil. Het visitekaartje van de gemeente wordt verwaarloosd. Gelukkig gaan steeds meer 

mensen zelf maar de openbare ruimte onderhouden.  

 

Woonvoorzieningen voor jongeren maken, of beter: kleinere huishoudens. Leeftijd is 

eigenlijk geen criterium. Woningen moeten toegankelijk zijn, ruim, flexibel (ook geschikt 

voor ouderen). Dat is bij aanvang wellicht wat duurder, maar dat betaalt zich terug door niet 

achteraf allerlei investeringen te hoeven doen.  

 

3. Wat draagt (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Wat ziet u 

gebeuren met deze factoren? 

 

Middelbare school. Helaas is er geen VWO tot en met het examenjaar of een equivalent van 

wat vroeger LBO was. Daarvoor zijn de kinderen helaas op de regio aangewezen. Het zou 

mooi zijn als de school dit ook kon aanbieden.  

 

Werkgelegenheid. Meer bedden in de zorgsector (i.v.m. vergrijzing en steeds meer mensen in 

de gemeente die dementeren).  

 

Tijdelijke respijt via Wmo.  
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In Wijk zijn veel ZZP-ers. In Wijk rijden veel busjes van lokale eenmansbedrijfjes, leuk om te 

zien en teken van vitaliteit!  

 

De binnenstad is kwetsbaar. Tegenwoordig is er steeds minder variatie. Geïnterviewden zien 

een dalende trend. De binnenstad redt het nu nog op reputatie en de idyllische sfeer, maar er 

zal meer nodig zijn. De gemeente kan helpen met deregulering en het beter faciliteren van 

initiatiefnemers en investeerders. Toeristen verblijven te kort.  

 

Het is jammer dat het zwembad weg is.  

 

De gemeente / de samenleving zouden successen beter moeten uitnutten (de meest idyllische 

plek van Nederland, de beste friettent van Nederland etc. etc.)  

 

 

4. Wie dragen (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Op welke manier 

draagt u zelf bij aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? Wat ziet u gebeuren met deze 

personen / projecten / organisaties? 

 

Politici, vooral raadsleden. Hun keuzes zijn belangrijk. Raadsleden mogen zich opener 

opstellen. Eigenlijk staat alleen de SP midden in de maatschappij. Raadsleden kunnen hun 

betrokkenheid vergroten door een actievere opstelling richting de samenleving.  

 

Maatschappelijke organisaties. 

 

Ondernemerskring. De Lionsclub en Rotaryclub organiseren activiteiten waarvan de 

opbrengst aan een concreet maatschappelijk doel wordt besteed.  

 

Theater. Hier werken 70 vrijwilligers. De doorstroming van vrijwilligers is goed. De nieuwste 

vrijwilligers zijn 40 jaar. Die leeftijd ligt bij andere verenigingen hoger. Vergrijzing is van de 

ene kant dus een bedreiging, maar van de andere kant draagt het bij aan een actieve, vitale 

samenleving.  

 

5. Welke ontwikkelingen in uw directe omgeving zijn typisch ontwikkelingen die naar 

uw mening te maken hebben met vitaliteit? Ziet u deze ontwikkelingen ook elders?  

 

Er zijn in Wijk bij Duurstede moeilijk woningen te verkrijgen.  

 

 

6. Denkt u dat het realiseren van woningen (bijvoorbeeld een hele nieuwe woonwijk) 

bijdraagt aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? En waarom / waarom niet?  

 

Op zich tevreden inwoners van de gemeente zijn op zoek naar kansen in de gemeente. Ze 

willen graag hier iets kunnen, maar dat gaat niet altijd. Het is waardevol dat mensen – en 

vooral jongeren – blijven wonen in deze gemeente. Het zou mooi zijn als ouderen en jongeren 

elkaar weten te vinden en elkaar kunnen helpen (werk in de zorg).  
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Het is mooi als de huidige gemeenschap in tact blijft.  

 

Geïnterviewden zijn verrast dat de toename van het aantal woningen niet persé hoeft te leiden 

tot een toename van het aantal inwoners.  

 

Meer werkgelegenheid zou goed zijn voor de vitaliteit van de stad.  

 

Voor de nieuw te realiseren wijk zijn de volgende voorzieningen wel of niet noodzakelijk:  

- Geen supermarkt, meer supermarkten zouden kleine bedrijven verdrijven 

- Basisschool is niet persé nodig als de wijk niet alleen op jonge gezinnen is gericht. 

- De woningen moeten levensloopbestendig zijn.  

- Een buurthuis en/of ontmoetingsplek is waardevol.  

- De wijk moet open, licht, veilig, primair geschikt zijn voor wandelaar en fietsers en 

makkelijk te onderhouden zijn danwel vanzelfsprekend te zijn ingericht dat het de 

samenleving uitnodigt de openbare ruimte te onderhouden (door bijv. moestuinen, 

hofjes). De openbare ruimte is de verbindende, sociale factor.  
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3. Interview Martha de Wit, vrienden van Rijn en Lek  

 

1. Als u het begrip “vitaliteit” hoort, wat komt er dan als eerste bij u op?  

 

Geestelijke en fysieke gezondheid 

Jezelf redden zonder hulp van anderen, zelfstandig zijn 

Bereikbaarheid (van voorzieningen) 

Een mooie, toegankelijke openbare ruimte, een groene omgeving 

Het bij elkaar brengen / mengen van generaties (zoals bijvoorbeeld de kinderdagopvang dat 

nu naast het E&E Gasthuis is gelegen) 

Voor elkaar zorgen 

 

 

2a. Wat gaat goed in Wijk bij Duurstede (in het algemeen)? Wat moeten we koesteren? 

 

Wijk kent talloze particuliere initiatieven, die een goede uitstraling hebben op anderen. Zo is 

er een horeca-ondernemer die contact met E&E Gasthuis heeft gezocht, zodat ook de 

inwoners van deze instelling een optocht kunnen bekijken, tevens een goed voorbeeld van 

generaties mengen. Een ander voorbeeld is dat de stadspomp weer gaat werken, de initiatief- 

nemer heeft succesvol crowd-funding georganiseerd en er is samen met anderen een leuk 

filmpje gemaakt. Weer een ander voorbeeld is de stadsloop: een groep initiatiefnemers zorgt 

voor een goede route (een pad langs de dijk wordt dankzij hun verhard), terwijl tegelijk 

ouderen en jongeren actief benaderd worden om deel te nemen of om te kijken (goed voor de 

gezondheid!) Tegelijk heeft de stadsloop een ludiek karakter. Dat werkt verbindend.  

 

Onderwijs / het Revius is heel belangrijk voor de vitaliteit van Wijk bij Duurstede. Leerlingen 

helpen ouderen.  

 

2b. Stel u mag voor één dag burgemeester zijn in Wijk bij Duurstede en u zou iets 

mogen veranderen. Wat zou dat dan zijn?  

 

Ambtenaren zouden elke maand in kleine groepen de wijken van de kernen zijn en daar pro-

actief contacten laten leggen met de bewoners. Aanbellen, vragen wat er wel en niet goed 

gaat. Letterlijk de handen uit de mouwen steken door bijvoorbeeld opruimen openbare ruimte. 

Succes van deze aanpak valt of staat met continuïteit. 

  

Meer aandacht voor de openbare ruimte. Maak ook logische keuzes (dus niet een bankje bij 

een hondenpoep-verzamelbak of verwijzing/infoborden monumenten pal voor de molen).  

  

Nog meer functies of organisaties onderbrengen in het gemeentehuis. Bibliotheek is een goed 

voorbeeld. Zou ook mooie huisvesting zijn voor Volksbelang en Binding en andere 

maatschappelijke instanties. Verder verruiming openingstijden naar zaterdagochtend. 
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3. Wat draagt (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Wat ziet u 

gebeuren met deze factoren? 

 

Particuliere initiatieven. Helaas krijgen sommige initiatieven te maken met te veel regels of 

duurt het te lang voordat het initiatief gerealiseerd kan / mag worden.  

Openbare ruimte. Leuke dingen voor kinderen (speelvoorzieningen).  

 

Sociale controle. Het is ontzettend belangrijk om elkaar op te blijven zoeken. Elkaar opzoeken 

leidt tot goede, leuke activiteiten, waar anderen ook wat aan hebben. Elkaar opzoeken is ook 

een kwestie van durven. Voor ambtenaren zou het werken om met rollenspellen te oefenen.  

Blijf energie steken in je omgeving!  

 

De sociale samenhang is nu nog okee, maar in Wijk wordt men steeds individualistischer.  

 

Via apps wordt de sociale samenhang vergroot en wordt het veiligheidsgevoel verhoogd.  

 

Het zou een goed idee zijn om wijkmanagers (een aanspreekpunt van de gemeente) te hebben. 

Zij kunnen ophalen en aanhoren wat er speelt in het gebied en heeft de mogelijkheid hierop te 

handelen.  

 

Vrijwilligers dragen veel bij aan de vitaliteit van de gemeente. Het is nodig deze groep te 

verjongen. Het zou mooi zijn om jongeren te verleiden door ze verantwoordelijkheid te geven 

en door problemen voor te leggen.  

 

Helaas is het zwembad weg. Minder draagkrachtigen zijn hiervan als eersten de dupe, het 

vergroot de kloof tussen inwonersgroepen.  

 

Afwezigheid huisartsen in avond- en weekenden zeer nadelig voor senioren en dat bij een te 

verwachten dubbele vergrijzing in de nabije toekomst. Gemeente moet initiatief nemen inzake 

alternatief. 

 

 

4. Wie dragen (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Op welke manier 

draagt u zelf bij aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? Wat ziet u gebeuren met deze 

personen / projecten / organisaties? 

 

Het gaat er om dat juist alle inwoners hun verantwoordelijkheid pakken. Zoek elkaar op. 

Steek de handen uit de mouwen. Maak zomaar een praatje met je buren. Creëer samen een 

perspectief waar ieder voor zichzelf gelukkiger van wordt.  

 

Ambtenaren kunnen een betere, grotere rol spelen om problemen / vraagstukken pro-actief op 

te halen, door het veld in te gaan, weg uit de ‘ivoren toren van het stadskantoor’. 
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5. Welke ontwikkelingen in uw directe omgeving zijn typisch ontwikkelingen die naar 

uw mening te maken hebben met vitaliteit? Ziet u deze ontwikkelingen ook elders?  

 

Toegankelijkheid, bereikbaarheid en nabijheid  zijn belangrijk. De openbare ruimte staat op 

deze criteria onder druk. Het zou mooi zijn als er sprake is van een prikkelende, stimulerende, 

groene omgeving (meer bomen, fonteinen).  

 

De gemeente zou (meer) ontmoetingen tussen mensen moeten faciliteren. 

 

  

6. Denkt u dat het realiseren van woningen (bijvoorbeeld een hele nieuwe woonwijk) 

bijdraagt aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? En waarom / waarom niet?  

 

Als het woningen zijn voor de goede doelgroepen wel. Dus niet eenzijdig de focus leggen op 

eengezinswoningen. Zet meer in op huur in het duurdere segment; daardoor blijven 

kapitaalkrachtige ouderen in de gemeente. 

  

Meng generaties: jong en oud wonen in elkaars nabijheid in kangoeroewoningen en in 

meergeneratiewoningen. 

  

Betrek in de planfase een architect en een landschapsarchitect. Besteed aandacht aan 

duurzaamheid bij het opzetten van de nieuwe wijk.  

 

Gemeente moet stoppen met als eerste in gesprek te gaan met projectontwikkelaars. Zij 

hebben een ander uitgangspunt dan architecten en landschapsarchitecten. Eerst een visie, 

daarna bouwen. 
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4. Interview Renate Kuipers, kinderdagopvang De Kresj 

 

1. Als u het begrip “vitaliteit” hoort, wat komt er dan als eerste bij u op?  

 

Gezond 

Actief, activiteiten 

Verenigingsleven 

Kinderen, jeugdigheid 

Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid 

 

 

2a. Wat gaat goed in Wijk bij Duurstede (in het algemeen)? Wat moeten we koesteren? 

 

Veiligheidsgevoel. 

Activiteiten / evenementen (van Kleurrijk Wijk tot peuterochtend, markt, activiteiten rondom 

kasteel).  

Schoon.  

Gemoedelijk.  

Uitstraling (vooral van binnenstad (gezellig!) en de nieuwe woonwijk op het voormalige 

veilingterrein).  

 

 

2b. Stel u mag voor één dag burgemeester zijn in Wijk bij Duurstede en u zou iets 

mogen veranderen. Wat zou dat dan zijn?  

 

Tegengaan van leegstand, huurprijs omlaag. 

Investeren in de binnenstad.  

Meer speelgelegenheden voor kleine kinderen en jongeren.  

Voorzieningen voor jeugd van 12 t/m 18 jaar:  

- Horeca, disco (moet nu met apart vervoer) 

- Buurthuis 

- Activiteiten en evenementen specifiek voor jongeren 

- Ruimte voor (hippe, moderne, sportieve) initiatieven specifiek voor jongeren  

 

Jongeren keren vaak terug naar Wijk bij Duurstede op het moment dat ze zelf kinderen 

krijgen.   

 

 

3. Wat draagt (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Wat ziet u 

gebeuren met deze factoren? 

 

Jeugd. De jeugd moet wel meer te doen krijgen, er mag meer naar de jeugd geluisterd worden.  

 

Veiligheid, vooral verkeersveiligheid. Verbetert zich.  
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Evenementen. Er komen meer en leukere evenementen, zoals bijvoorbeeld Dance behind the 

wall en Jump behind the wall.  

 

Straatbeeld. Verbetert zich dankzij inbreidingsprojecten (zoals nieuwe appartementen aan de 

Steenstraat, vernieuwing in wijk De Engk, Veilingterrein, woningbouw op de plek van garage 

Van Kerkhof).  

 

Gemoedelijkheid. In Wijk blijft het rustig.  

 

Als het met Wijk bij Duurstede beter gaat, wordt het makkelijker om er te blijven.  

 

 

4. Wie dragen (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Op welke manier 

draagt u zelf bij aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? Wat ziet u gebeuren met deze 

personen / projecten / organisaties? 

 

De gemeente zelf (door onderhoud openbare ruimte en organiseren van activiteiten).  

 

Particuliere initiatiefnemers: 

- Tom van Ginkel: die verzint altijd wel wat 

- Wijk nog Leuker: doen veel goede dingen, maar helaas is het de laatste tijd wat stil 

- CDW en hockey-verenigingen: krijgen meer leden, men gaat weer sporten na de crisis 

 

 

5. Welke ontwikkelingen in uw directe omgeving zijn typisch ontwikkelingen die naar 

uw mening te maken hebben met vitaliteit? Ziet u deze ontwikkelingen ook elders?  

 

Nieuwbouwprojecten. 

 

Afvalscheiding: het afval beheerst minder het straatbeeld. Het is ook milieuvriendelijker.  

 

Zonnepanelen: collectieve constructie aan de Zandweg is een mooi voorbeeld.  

 

Groeiende verenigingen.  

 

Aanbod van activiteiten (hoeven niet altijd evenementen te zijn).  

 

Met Wijk bij Duurstede gaat het na de crisis weer de goede kant op. Alhoewel Wijk altijd wel 

een beetje achterloopt. De inwoners zijn misschien wat (te) voorzichtig. Bij veranderingen is 

de eerste reflex vaak om er argwanend ertegenover te staan en om met tegenargumenten te 

komen. Dat zou bekrompenheid kunnen zijn, maar waarschijnlijk is men gewoon tevreden 

hoe het nu is. Omdat men het nu zo gewend is, hoeven er geen veranderingen te zijn.  

 

Wijk bij Duurstede heeft niet echt bijzondere kwaliteiten of speerpunten ten opzichte van 

andere gemeente. De gemeente kan dus niet makkelijk ergens op ‘scoren’ in de regio.  
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6. Denkt u dat het realiseren van woningen (bijvoorbeeld een hele nieuwe woonwijk) 

bijdraagt aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? En waarom / waarom niet?  

 

Het zou mooi zijn als in de nieuwe wijk winkels en voorzieningen voor kinderen (waaronder 

een kinderdagopvang) gerealiseerd zouden worden.  

 

Het is vooral belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een schone, vriendelijke 

openbare ruimte draagt daar aan bij. Een buurthuis zou ook echt mooi zijn. 

 

Het voorzieningenniveau in Wijk bij Duurstede is goed, de afstanden tot de voorzieningen 

zijn overzichtelijk.  

 

Nieuwe woningen = nieuwe mensen (of in ieder geval een nieuwe omgeving en samenstelling 

van een buurt) = nieuwe initiatieven = meer vitaliteit.  

 

 

Over de kinderdagopvang in Wijk bij Duurstede 

Omdat de crisis voorbij is, gaat het aantal kinderen dat in de kinderopvang zit, ook weer 

omhoog. Het niveau voor de crisis is nog niet gehaald, maar het gaat weer de goede kant op. 

Tegenwoordig maken niet de ouders, maar de kinderen de keuze waar ze naar toe gaan. 

Daarmee is het lastiger voor de opvang zelf om te anticiperen en beleid te maken; zij moeten 

nu flexibeler zijn.  

 

In Wijk bij Duurstede zijn er drie organisaties en 6 à 7 vestigingen. Die zitten elkaar nu niet in 

de weg.  
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5. Interview Patty van Rooijen, makelaar 

 

1. Als u het begrip “vitaliteit” hoort, wat komt er dan als eerste bij u op?  

 

Leefbaarheid. 

Voldoende voorzieningen (winkel, zorg, vrije tijd) voor iedereen.  

 

 

2a. Wat gaat goed in Wijk bij Duurstede (in het algemeen)? Wat moeten we koesteren? 

 

Samenwerking tussen ondernemers.  

Activiteiten, voornamelijk in de binnenstad (evenementen, kunst, muziek en cultuur).  

 

Ouderen willen in Wijk bij Duurstede blijven, jongeren komen terug.  

 

 

2b. Stel u mag voor één dag burgemeester zijn in Wijk bij Duurstede en u zou iets 

mogen veranderen. Wat zou dat dan zijn?  

 

Meer doen voor 55+-ers; zij geven geld uit in Wijk bij Duurstede (en niet online). Dingen 

bedenken om ouderen hier te houden, bijvoorbeeld bestaande woningen aanpassen, 

levensloopbestendige woningen bouwen (bungalows, woningen met voorzieningen op de 

begane grond). Ouderen slim huisvesten, nabij voorzieningen. Meer aandacht voor 

toegankelijkheid en bereikbaarheid.  

 

Jongeren kunnen verder weg ten opzichte van de binnenstad wonen, zij zijn mobieler en 

winkelen meer online.  

 

Er is veel vraag naar levensloopbestendige woningen. De vraag neemt de jaren steeds meer 

toe. Nu komen deze woningen niet eens meer op de markt, ze zijn al vroeg verkocht.  

 

De Geer II is gemaakt voor gezinnen. Er zijn hier geen voorzieningen, dat is goed voor de 

binnenstad.  

 

 

3. Wat draagt (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Wat ziet u 

gebeuren met deze factoren? 

 

Levendigheid. Het kost veel energie en het is hard werken om de leefbaarheid te houden zoals 

het nu is.  

 

Citymarketing, promotie van Wijk bij Duurstede. De binnenstad is een oud en leuk stadje. 

Voor velen de enige reden om hier te wonen. Wijk bij Duurstede is het enige stadje buiten 

Utrecht.  
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De binnenstad is de grootste trekker, het bruisende hart van de gemeente. Leegstand zou 

funest zijn voor de binnenstad. Het is een moeilijke afweging tussen enerzijds meer aanbod 

creëren (dat is ook meer concurrentie) en anderzijds leegstand. Een bezoeker zal afknappen 

op leegstand. Lege panden geven een verkeerd beeld en is aanleiding voor nog meer leegstand 

(kettingreactie).  

 

Rijke geschiedenis van Wijk bij Duurstede. Deze zou eigenlijk beter benut moeten worden. 

Gelukkig komen er meer activiteiten in het kasteel, is de stadswandeling best populair en 

wordt er geïnvesteerd in het museum.   

 

Mooie plekken, zoals de Stadshaven. 

 

Introductie voor nieuwe bewoners (stadswandeling, nachtwandeling).  

 

Horeca in het algemeen zorgt voor gezelligheid. De huidige horeca houdt het hoofd net boven 

water. Er komt nu meer horeca. Dat is best spannend. Wordt er nu overaanbod gecreëerd? 

Liever schaarste dan overaanbod! Meer horeca zal meer jeugd in Wijk houden.  

 

Dit principe is ook mooi van toepassing op de woningmarkt: de crisis heeft weinig invloed 

gehad in Wijk. In dit geval kwam het goed uit dat Wijk vaak wat achter trends en 

ontwikkeling aanloopt.  

 

 

4. Wie dragen (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Op welke manier 

draagt u zelf bij aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? Wat ziet u gebeuren met deze 

personen / projecten / organisaties? 

 

Actieve bewoners.  

 

Je moet van Wijk houden om er te wonen. Wijkenaren hebben vaak hetzelfde doel, maar ieder 

kiest zijn eigen weg om er naar toe te gaan.  

 

Het is mooi te zien dat veel Wijkenaren bewust dingen kopen van Wijkse ondernemers.  

 

Actieve gemeente. De gemeente mag best keuzes maken in de binnenstad. Het zou 

bijvoorbeeld goed zijn als de gemeente het zou aandurven de binnenstad autovrij te maken 

(geen parkeerplaatsen in de stad) waardoor er ineens veel ruimte zou zijn voor terrasjes.  

 

De gemeente mag ook meer vraaggericht afwegingen maken in plaats van voornamelijk te 

kiezen wat het meest winstgevend is.  

 

De gemeenteraad mag zich meer en directer richten tot de burger (naar buiten toe!) ook 

bijvoorbeeld als het gaat om het centrale thema van dit interview (vitaliteit).  

 

Er zijn veel activiteiten in Wijk. Deze richten zich nog vaak op dezelfde doelgroep, mag 

breder.  
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Het bedrijventerrein biedt kansen: veel Wijkenaren werken in Wijk.  

 

Er zijn veel sportverenigingen, misschien wat te veel waardoor het ledenaantal per vereniging 

wat tegenvalt. Het ledenaantal van de tennisvereniging is binnen enkele jaren gehalveerd.  

 

Wijk bij Duurstede zou meer moeten doen met het water, dan heeft het ineens een centrale 

ligging!  

 

 

5. Welke ontwikkelingen in uw directe omgeving zijn typisch ontwikkelingen die naar 

uw mening te maken hebben met vitaliteit? Ziet u deze ontwikkelingen ook elders?  

 

Initiatieven in de stadshaven.  

 

Crowd-funding voor diverse activiteiten.  

 

Herinrichting van de Zandweg (als entree van Wijk bij Duurstede).  

 

Men is betrokken. De oude Wijkenaren (55+) hebben heel wat besteden en gelukkig doen ze 

dat in Wijk bij Duurstede zelf. Vanwege hun bijdrage aan de economie en de activiteiten zou 

er alles aan gedaan moeten worden, om deze groep in de gemeente te houden en gezond en 

vitaal te houden. Zij zorgen het meest voor de identiteit van Wijk bij Duurstede. Zij houden 

ook hun kinderen in de gemeente of ze zorgen ervoor dat hun kinderen terugkomen (sterke 

familiebanden). De bevolking in Wijk verandert niet veel, zo houdt (de vitaliteit van) Wijk bij 

Duurstede zich in stand. 

 

De jeugd is meer op zich zelf. Er zijn ook (te) weinig voorzieningen specifiek voor jongeren. 

Voorzieningen in het verleden (wijkhuis, tienerdisco) waren niet populair. Jongeren besteden 

hun vrije tijd elders. Het is onvoorspelbaar wat ze gaan doen en waar dat is. De beste manier 

om jongeren in Wijk te houden, is gewoon te vragen wat ze willen. Dat gebeurt nu te weinig.  

 

Het is wel zo dat jongeren, als ze eenmaal een gezin stichten, vaak terugkomen naar Wijk. Ze 

nemen het op en neer reizen op de N229 voor lief. Het klassieke forensen komt minder voo; 

steeds vaker reizen werkenden buiten de spits om. Men werkt in Wijk meer thuis en vergadert 

via FaceTime o.i.d.  

 

Het openbaar vervoer in Wijk bij Duurstede is nog best goed: je bent in ruim een half uur in 

hartje Utrecht. Iemand die in Utrecht zelf woont, duurt daar net zo lang over.  

 

 

6. Denkt u dat het realiseren van woningen (bijvoorbeeld een hele nieuwe woonwijk) 

bijdraagt aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? En waarom / waarom niet?  

 

Het zou mooi zijn als in de nieuwe wijk scholen en winkels gerealiseerd zouden worden. De 

voorzieningen moeten gerelateerd worden aan de doelgroep voor wie gebouwd gaat worden.  

De voorzieningen moeten niet concurreren met de binnenstad.   
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In de nieuwe woonwijk moeten vooral appartementen voor senioren gebouwd worden en 

woningen voor gezinnen.  

 

Het is verrassend dat met een nieuwe wijk het inwoneraantal gelijk kan blijven, een kleine 

groei lijkt vanzelfsprekender. Dat zou ook acceptabel en misschien wel wenselijk zijn. Daar 

kan de economie (bedrijventerrein, binnenstad) van mee-profiteren.  

 

Mensen in Wijk zullen de nieuwe woonwijk goed kunnen vinden (grote bereidheid om er naar 

toe te verhuizen), mensen van buiten Wijk zullen toch gelokt worden door voorzieningen in 

de woonwijk.  

 

De verwachting is dat jongeren de gemeente zullen blijven verlaten, wat je ook doet. Het is 

vooral een uitdaging ervoor te zorgen dat ze weer terugkeren.  

 

Het zou mooi zijn als er wat nieuwe mensen zouden komen wonen in de stad. Dat zorgt voor 

verversing, vernieuwing, nieuwe ideeën en prikkels. Het zou de vitaliteit ten goede komen.  
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6. Interview Linda de Wijn, VVV Kromme Rijnstreek 

 

1. Als u het begrip “vitaliteit” hoort, wat komt er dan als eerste bij u op?  

 

Fit 

Gezond / gezond leven / gezonde levensstijl 

Beweging 

Voor elkaar zorgen  

 

Het begrip is lastig in te vullen op het niveau van een gemeente.  

 

 

2a. Wat gaat goed in Wijk bij Duurstede (in het algemeen)? Wat moeten we koesteren? 

 

“Meest idyllische plek van Nederland”.  

 

Mensen komen graag naar Wijk toe. Helaas zijn de interessante plekken niet te bezoeken. De 

bezoekuren (van de molen, het kasteel, het museum) zijn wat ongunstig. Vaak kunnen mensen 

dus alleen een stadswandeling doen of een terrasje pakken.  

 

 

2b. Stel u mag voor één dag burgemeester zijn in Wijk bij Duurstede en u zou iets 

mogen veranderen. Wat zou dat dan zijn?  

 

Meer bezoekmogelijkheden creëren, langere openingstijden regelen.  

Aantrekkelijker maken van openbare ruimte.  

Autovrije markt (van de Bruna (aan de Steenstraat) naar de Grote Markt).  

Meer openheid: er wordt nu veel gepraat, zonder dat er wat gebeurt. Maak gesprekken over de 

toekomst van de binnenstad openbaar.  

Betere en meer parkeergelegenheden tijdens evenementen.  

Betere communicatie als het gaat om evenementen. Vooraf inspraak / meedenken via 

evenementencommissie bestaande uit bewoners en organisatoren.  

 

 

3. Wat draagt (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Wat ziet u 

gebeuren met deze factoren? 

 

Evenementen. Deze zijn populair, bij Wijkenaren en bij bezoekers.  

 

Gezellige binnenstad. In de binnenstad komt helaas steeds meer leegstand voor. Gemeente 

zou moeten helpen om op zoek te gaan naar nieuwe huurders.  

 

Natuur en water (ook in de woonwijken), aantrekkelijke omgeving. Mogelijkheden om te 

recreëren.  
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Stadshaven. Heeft potentieel nog niet volledig benut. Goede plek voor (nog meer) 

evenementen. Huidige evenementen hier zijn erg populair.  

 

Gravenbol. Er komen steeds meer mensen naar Wijk bij Duurstede om te recreëren op / aan 

het water. Het zou mooi zijn als er meer fiets- en wandelpaden in de uiterwaarden parallel aan 

de dijk zouden komen.  

 

 

4. Wie dragen (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Op welke manier 

draagt u zelf bij aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? Wat ziet u gebeuren met deze 

personen / projecten / organisaties? 

 

De bewoners zelf. Mensen helpen elkaar.  

 

Wijk nog Leuker, Hart van Wijk ontplooien regelmatig activiteiten.  

 

Meer overleg, contact en afstemming is nodig. Nu dreigen er te veel aanbieders van 

evenementen te ontstaan, waardoor men dreigt de bomen niet meer door het bos te zien.  

 

 

5. Welke ontwikkelingen in uw directe omgeving zijn typisch ontwikkelingen die naar 

uw mening te maken hebben met vitaliteit? Ziet u deze ontwikkelingen ook elders?  

 

Sommige voorzieningen zijn helaas gestopt (zwembad). Voor de rest: zie antwoord op vorige 

vragen.  

 

 

6. Denkt u dat het realiseren van woningen (bijvoorbeeld een hele nieuwe woonwijk) 

bijdraagt aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? En waarom / waarom niet?  

 

Er zijn nu al genoeg huizen, Wijk hoeft niet persé groter. Dat gaat ten koste van de natuur. 

Liever eerst inbreiden. Als er toch gebouwd gaat worden, dan voor jongeren en lage 

inkomens.  

 

Uitbreiding maakt Wijk wellicht anoniem.  

 

De voorzieningen in de stad staan onder druk (er zijn te weinig voorzieningen of er zijn lange 

wachttijden voor de voorzieningen die er wel zijn). De voorzieningen in de nieuwe wijk 

afstemmen op de doelgroep die er komt te wonen; jongeren zijn mobiel en kunnen naar Wijk 

bij Duurstede toe.  

 

Hoogbouw of uitbreiding is lastig, mensen zullen niet graag in de buurt wonen van een 

appartementencomplex.  
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7. Interview Tom van Ginkel, muziekwinkel en theater Calypso 

 

1. Als u het begrip “vitaliteit” hoort, wat komt er dan als eerste bij u op?  

 

Uniek zijn.  

Gezelligheid.  

Samen zijn.  

 

Als ik het begrip “vitaliteit” betrek op de Efteling denk ik niet aan de achtbaan, maar aan het 

sprookjesbos.  

 

 

2a. Wat gaat goed in Wijk bij Duurstede (in het algemeen)? Wat moeten we koesteren? 

 

Wijk bij Duurstede ligt ten oosten van Utrecht en springt er echt uit, vergeleken met andere 

plaatsen in dit deel van de provincie. Wijk bij Duurstede heeft een echt centrum, een hart. 

Hier is ‘Brabantse gezelligheid’ te vinden. Wijk bij Duurstede heeft een rijke geschiedenis, de 

verhalen over Dorestad moeten we koesteren. Deze geschiedenis kan je in de binnenstad op 

sommige plekken nu toch nog heel goed beleven. De binnenstad heeft een mooie uitstraling, 

het is een plek waar je graag wilt zijn.  

 

De binnenstad is populair. Het kent verschillende plaatjes: het kasteel geeft een heel ander 

gevoel dan de Stadshaven. De Grote Markt is weer een totaal andere plek, met zijn kroegen. 

Maar het is wel allemaal eigen, historisch. Ook de steenfabrieken en zelfs de sluiscomplexen 

tekenen Wijk bij Duurstede. Dit alles maakt Wijk bij Duurstede zo mooi, zo charmant.   

 

De bedrijventerreinen kennen weinig leegstand (in tegenstelling tot de detailhandel).  

 

De evenementen worden goed bezocht door Wijkenaren en door mensen uit de omgeving. 

Vooral de Stadshaven is een mooie plek.  

 

Zoals het nu is, is het goed. Wijk is Wijk gewend. Alles met Wijk gaat dus wel goed, er is hier 

tevredenheid. Vooralsnog is er alle reden om het positief te bekijken. Nu gaat het goed, het is 

echter ongrijpbaar: Wijkenaren hebben eigenlijk maar een beperkte invloed hoe goed het gaat 

met hun stad.   

 

De Wijkse samenleving is betrokken bij hun stad. Het is typisch Wijks te zeuren, ook als het 

eigenlijk goed gaat. Het zeuren is een teken van betrokkenheid en gebeurt vaak met een 

knipoog.  

 

 

2b. Stel u mag voor één dag burgemeester zijn in Wijk bij Duurstede en u zou iets 

mogen veranderen. Wat zou dat dan zijn?  

 

Het maken van beleid en het maken van keuzes gaat te langzaam. Er zijn teveel regels, die 

alleen maar bedoeld zijn om het iedereen naar de zin te maken (men herkent zichzelf in een 
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regel). Maar er is actie nodig – gewoon wat doen! – de ontwikkelingen gaan nu zo snel. Laat 

de binnenstad maar gewoon zoals het is: er komen genoeg mensen. Vooral op zondagmiddag 

bruist de stad.  

 

 

3. Wat draagt (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Wat ziet u 

gebeuren met deze factoren? 

 

Dankzij de binnenstad houdt Wijk bij Duurstede het vol. De uitstraling van de binnenstad is 

prachtig. Eigenlijk heeft Wijk zichzelf zomaar cadeau gekregen van de geschiedenis.  

 

Wijk is geen winkelstad. Winkelen is eigenlijk een bijkomstigheid, dit draagt niet zozeer bij 

aan de vitaliteit. Het gaat om de gezelligheid, de sfeer, de uitstraling en de saamhorigheid.  

 

De binnenstad staat echter op wankelen. Het nieuwe beleid heeft amper invloed en is eigenlijk 

per direct alweer achterhaald. Dit leidt ook tot wat apathie ten opzichte van de gemeente.  

De binnenstad heeft het moeilijker dan ooit en dat komt deels ook door de binnenstad zelf: er 

wordt veel gepraat, maar er gebeurt niks. Zoveel winkeliers, zoveel meningen. Waarover men 

het heeft, speelt zich af op ‘praktisch niveau’, maar niet over een visie. Als men praat, is dat 

vaak een (tegen)reactie, een weerwoord, maar het gaat te weinig over eigen ideeën. Er zijn 

veel meningen en veel belangen. Onderling komen we er met dat gepraat niet uit. Dat is zonde 

van de tijd. Het zou mooi zijn als er gewoon een keer wat zou gebeuren. Als er iemand zou 

komen met supervisie. Een autovrije markt zou al een stapje zijn in de goede richting.  

 

Een betere binnenstad vraagt jarenlange inzet, creativiteit en toewijding, maar ook lef, durven 

om keuzes te maken en misschien ook wel enige afstand om zo structuren aan te kunnen 

reiken, waar ieder wat aan heeft. Het is zou goed zijn als men even ophoudt met het 

gerommel, even een stapje terug zou doen, te reflecteren, om zo met elkaar beter te worden en 

elkaar te versterken.  

 

Een mooie, schone openbare ruimte, waarbij de panden goed onderhouden zijn, zijn erg 

belangrijk voor de binnenstad.  

 

De evenementen in de binnenstad zijn prachtig. De kermis en de kerstmarkt zijn echt 

populaire trekpleisters. Sommige markten zijn echter wat rommelig van opzet (kris-kras 

parkeren, matig aanbod, in de weg van winkels e.d.). Er zijn dan mensen in de stad – Wijk 

blijft aantrekkelijk – maar het potentieel wordt dan niet benut. Mensen worden eigenlijk 

weggejaagd door de rommelige aanblik, dat is zo jammer. De binnenstad is dus ook 

kwetsbaar.  

 

Overigens hoeven niet alle evenementen in de binnenstad plaats te vinden, het zou goed zijn 

voor één keer het evenemententerrein te gebruiken. Daar is het toch voor?  

 

In de avonden in het weekend wordt het steeds minder druk. Vroeger gingen Wijkenaren en 

ook een behoorlijk aantal mensen uit de regio nog naar de stamkroeg in Wijk. Dat gebeurt nu 

veel minder. Dit is een nationale trend, maar die zie je ook in Wijk terugkomen.  
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Mensen die naar de kerk gaan, knopen er nog wel een middagje en/of avondje aan vast.   

Meer woningen zou bijdragen aan een betere binnenstad en ook de detailhandel zal hiervan 

profiteren. Deze woningen moeten wel aantrekkelijk en betaalbaar zijn: men moet geld over 

houden om dat te besteden (in Wijk bij Duurstede).  

 

De kaartverkoop van het theater gaat goed. Het is één van de parels van de binnenstad, een 

echte trekpleister. De horeca profiteert van de mensen die een bezoek brengen aan het theater.  

Gezinnen (ouders van kinderen) komen wat minder naar het theater, zij hebben tegenwoordig 

wat minder te besteden. Dat komt omdat de huizen tegenwoordig zo duur zijn.   

 

 

4. Wie dragen (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Op welke manier 

draagt u zelf bij aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? Wat ziet u gebeuren met deze 

personen / projecten / organisaties? 

 

Iedereen draagt bij aan vitaliteit. Vitaliteit is eigenlijk een werkwoord: je moet met elkaar 

doen. Het gaat om de samenleving. Maar presenteer het wel mooi, het plaatje moet kloppen. 

Haak daarbij aan op tradities of goede prestaties.  

 

Het toerisme in Wijk loopt goed, vooral als het gaat om fietsers. Het plaatje klopt. Eigenlijk 

zou zondag alles open moeten zijn. Dan zijn hier de meeste mensen, maar is vaak alles dicht. 

Het succes van zondag open zijn, zie je in de buurgemeenten. Hun succes gaat ten koste van 

Wijk.  

 

Men zou wat meer voor zichzelf moeten beginnen, de handschoen oppakken. Niet de regels 

leidend laten zijn voor je ideeën, maar je eigen ambities. Nu wil men het maximale met de 

regels die er zijn, dit leidt ook tot “te veel willen” en verdeeldheid. Als je uitgaat van je eigen 

kracht en je zoekt elkaar op met initiatieven dan volgen de regels later wel.  

 

Ook het theater draagt zijn steentje bij. Vooral de voorstellingen met een duidelijk Wijks 

tintje (Til en Dien!) zijn erg populair.  

 

Wijk is nog best vitaal in verhouding met de andere dorpen in de omgeving. Vaak hebben 

deze dorpen niet zoveel aantrekkingskracht als (de binnenstad van) Wijk bij Duurstede.  

 

 

5. Welke ontwikkelingen in uw directe omgeving zijn typisch ontwikkelingen die naar 

uw mening te maken hebben met vitaliteit? Ziet u deze ontwikkelingen ook elders?  

 

Zie vraag 3.  

 

6. Denkt u dat het realiseren van woningen (bijvoorbeeld een hele nieuwe woonwijk) 

bijdraagt aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? En waarom / waarom niet?  

 

Nieuwe woningen zullen populair zijn; Wijk is een aantrekkelijk woongemeente.  
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De 1000 woningen zijn nodig om de kern, de binnenstad in stand te houden.  

 

Houd de woningen betaalbaar, zeker niet te duur.  

 

Hopelijk worden de woningen bewoond door mensen van buitenaf. Dat zou ook via 

doorstroming kunnen gebeuren (dat bestaande woningen door mensen van buitenaf worden 

bewoond omdat Wijkenaren in de Geer III gaan wonen).  

 

Er zijn niet direct extra voorzieningen in de Geer III, Wijk is compact genoeg. We moeten 

waken voor overaanbod. Voorzieningen in deze wijk moeten zeker concurrentie gaan vormen 

voor de binnenstad en de bestaande wijkcentra.  
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8. Interview Inge Stolk, restaurant De Pronckheer 

 

1. Als u het begrip “vitaliteit” hoort, wat komt er dan als eerste bij u op?  

 

Het is eigenlijk een begrip dat met z’n allen bepaald moet worden, door de samenleving. Het 

is een begrip dat stemt tot nadenken: wat mis je, wat moet veranderen? Het is een begrip dat 

uitnodigt tot een gesprek: laat Wijkenaren meer met elkaar praten. Zo’n gesprek verhoogt de 

betrokkenheid bij de gemeente.  

 

Geïnterviewde denkt zelf aan:  

Bewegelijkheid 

Buigzaamheid 

Flexibel, soepel 

Aanpassingsvermogen 

Diversiteit 

Verrijking (van kennis, van interesses) 

 

Het begrip hoort bij reclame, beeldvorming.  

 

 

2a. Wat gaat goed in Wijk bij Duurstede (in het algemeen)? Wat moeten we koesteren? 

 

In Wijk bij Duurstede gaat het dagelijks leven z’n gangetje. Dat betekent dat het goed gaat.  

Als er wat aan de hand is, gaat het in Wijk gelijk niet goed.  

 

De binnenstad is belangrijk voor Wijk bij Duurstede. Geïnterviewde heeft minder zicht op 

wat er in de binnenstad gebeurt
1
 en verneemt dat via de krant.  

 

 

2b. Stel u mag voor één dag burgemeester zijn in Wijk bij Duurstede en u zou iets 

mogen veranderen. Wat zou dat dan zijn?  

 

Stimuleren van jonge ondernemers. Jonge ondernemers zijn meer geneigd tot samenwerken, 

oudere ondernemers zijn meer op zichzelf. Alleen door meer samen te werken, zullen er echt 

mooie, unieke dingen gebeuren in Wijk bij Duurstede. Dankzij jongeren ondernemers is de 

relatie met de binnenstad verbetert, en daar hebben we beiden profijt van.  

 

De gemeente zou meer moeten inzetten op initiatiefnemers die in Wijk echt dingen willen 

veranderen. Verandering geeft een andere kijk, een nieuw perspectief. Verschillende 

perspectieven geven uitdagingen en bieden verrijkingen.  

 

Het bekende is makkelijk en typisch Wijks. Dus: vooral zo houden als het is. In Wijk bij 

Duurstede blijft men hangen binnen de onzichtbare stadsmuren.  

                                                 
1
 Restaurant de Pronckheer is gelegen direct aan de N229 én de Kromme Rijn, precies tussen Cothen en Wijk bij 

Duurstede in.  
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3. Wat draagt (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Wat ziet u 

gebeuren met deze factoren? 

 

Tolerantie. Respect. Samenwerking.  

Geïnterviewde hoopt op verbetering. Vooralsnog is de binnenstad helaas een gesloten 

wereldje. Er ontstaat gelukkig langzamerhand steeds meer samenwerkingsverbanden.  

 

In Wijk bij Duurstede zou er meer aanbod moeten zijn “op niveau”. Niet te duur en niet te 

gek, maar wel uniek en oorspronkelijk.  

 

 

4. Wie dragen (het meeste) bij aan de vitaliteit in Wijk bij Duurstede? Op welke manier 

draagt u zelf bij aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? Wat ziet u gebeuren met deze 

personen / projecten / organisaties? 

 

De mensen zelf. Vooral de mensen die vanuit zichzelf open zijn, vanuit de mens zelf, zonder 

economische of commerciële gedachte. Wees nieuwsgierig, prikkel en doe daar wat mee.  

 

Restaurant de Pronckheer stelt zich open en nieuwsgierig op. De basis is om je heen kijken 

(wat groeit en bloeit er) en die omgeving dan te gebruiken. Wonen en leven in en met je 

omgeving. Samen met natuur en met mensen.  

 

Nieuwsgierig zijn levert altijd wat op. Een doorbraak, sympathie. In Wijk leidt 

nieuwsgierigheid tot nieuwe nieuwsgierigheid, het merendeel is positief. Soms duurt deze 

verspreiding wel wat lang, maar uiteindelijk levert het energie op en verspreidt een idee zich.  

 

Een goed idee is een idee dat gezamenlijk tot stand is gekomen, via een samenwerkings- 

verband. Een goed idee pakt positief uit voor de omgeving en de samenleving.  

 

 

5. Welke ontwikkelingen in uw directe omgeving zijn typisch ontwikkelingen die naar 

uw mening te maken hebben met vitaliteit? Ziet u deze ontwikkelingen ook elders?  

 

De Pronckheer is sinds 1994 een restaurant in de gemeente. Tussen 1994 en 2000 was het een 

uitstekende tijd. Vanaf 2001 tot en met 2014 was het veel moeilijker: ook de Pronckheer 

merkte uiteindelijk de gevolgen van terroristische aanslagen, de invoering van de euro en de 

diverse crises. Deze effecten waren voor dit restaurant groter dan de effecten in de binnenstad, 

waarin de ondernemers bij elkaar zitten en van elkaar konden profiteren. In deze periode was 

het moeilijk om in jezelf vertrouwen te blijven houden. Vanaf 2015 gaat het weer beter. Dat 

komt ook door het unieke concept en door samen te werken met anderen.  

 

Het is belangrijk jezelf opnieuw uit te vinden. Het runnen van een restaurant wordt steeds 

moeilijker omdat we ouder worden. Wat dat betreft zijn we ook wel gedwongen een ander 

concept te bedenken. Daarom gaan we nu voor een destilleerderij. Dat geeft minder belasting 

en daardoor kunnen we door op dezelfde plek. Dat is heel belangrijk, want het is een 

ontzettend mooie plek zo aan de Kromme Rijn.  
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We zien dat jonge mensen de gemeenten verlaten en dat vooral gezinnen van buiten naar Wijk 

toe komen; zij zorgen voor de variatie en variatie is belangrijk. Ze hebben een bredere 

belangstelling. Daardoor komt er verandering én diversiteit in de vraag en daardoor ook in het 

aanbod. Zo ontstaat er voor ieder wat wils. Dit is erg belangrijk voor de vitaliteit van Wijk bij 

Duurstede.  

 

 

6. Denkt u dat het realiseren van woningen (bijvoorbeeld een hele nieuwe woonwijk) 

bijdraagt aan de vitaliteit van Wijk bij Duurstede? En waarom / waarom niet?  

 

Ik zou graag zien dat er in de nieuwe woonwijk de meeste aandacht wordt besteed aan 

duurzaamheid. Behalve dat dit goed is voor iedereen, ziet dit er ook vriendelijk uit (groene 

daken, natuurlijke materialen etc.)  

 

In het algemeen staan er in Wijk wel erg veel gezinswoningen, het zou mooi zijn als er eens 

ander type woningen gebouwd worden.  

 

Omdat Wijkenaren met z’n allen ouder worden, moeten er in de nieuwe woonwijk woningen 

komen specifiek voor senioren. Dat wil zeggen vooral comfortabel. Dus gelijkvloers en 

makkelijk begaanbaar. De woningen voor ouderen mogen best wat kleiner zijn in relatie tot 

wat de standaard is voor het buitengebied. Ouderen willen niet weg uit Wijk bij Duurstede, ze 

waarderen de mooie plekken en de mooie omgeving, zoals de Kromme Rijn.  

 

Voor jongeren zou het mooi zijn als wonen gecombineerd kan worden met werken.  

 

 

 

 

 


