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thema cluster ideeën postits stickers per cluster

1 toegankelijk minder negatief in openbaarheid treden 1

bereikbaar actuele site

open Kdom in the picture als meest groene kern in breedste zin

zichtbaar Kdom promotie ; trek jonge gezinnen door ons mooie dorp te promoten

vindbaar YouTube filmpje met kinderen uit het dorp als promotie

behoud voorzieningen zoals café en school als voorwaarde als je nieuwe bewoners wil 1

een veilige, snelle route naar Nijmegen moet blijven. Per fiets, auto en OV . Voor ieder van 

belang, maar ook voor middelbare scholieren en dus voor jonge gezinnen 1

greenwheels of andere autoverhuur in Kdom/ deelauto's 1

miniliftcentrale 1 2

sneldienst bus ook na 8.30 uur voor werkende ouders met schoolgaande kinderen 1

glasvezel voor internet/ snelwegverbinding 7

glasvezel in dorp en omliggende huizen 2

glasvezel voor dorp en buitengebied 7

glasvezel; hoort basis/ nutsvoorziening te zijn. Overheid, gezondheidszorg steeds 

belangijker ook als we vergrijzen (consult via internet bv) 4

glasvezel/ wifi voor het hele dorp 1

snelle wifi in het hele dorp 1

parkeerterrein achter De Waard, zoals het hoort 1

aanpakken parkeren Weverstraat; bevolking gedwongen op straat te lopen 1

oude dorpshuis slopen, parkeerplaats maken 3

parkeerterrein achter de dijk, naast ingang bij kerk 60x60 m. simpele verhoging met klei en 

gebroken puin, zodat auto overlast in dorp minder wordt 1

Waard van Kekerdom ook parkeerprobleem rond café op laten lossen i.p.v. subsidie 

onkruidtuin 3

parkeren bij Daamen weer gratis

parkeergelegenheid 1

gratis parkeren goed idee! Overlast in Weverstraat

parkeergelegenheid vooral in de weekenden 6

parkeerplaats zodat overlast van toeristen verholpen wordt

extra parkeerplaatsen zodat de toerist/ bezoeker de waard zijn auto niet in de Weverstraat 

hoeft te zetten. Maakt de straat een stuk veiliger 1

parkeerverbod toeristen, ontheffing bewoners, algemeen parkeerprobleem

eenrichtingverkeer op zondag 2

vrachtauto's parkeerterrein Botsestraat mogen weer linksaf slaan

verbod op (knetterende) motoren, zeker op de dijk, omdat daar gevaarlijk rijgedrag is 2

fietsvriendelijker maken; fietspaden op de weg , kruising Botsestraat veiliger 1

bollen langs voetpad en trottoir verwijderen 3

trottoir Haukespad grondig opknappen en bollen weg; (van ander thema)

promotie 5 1

internet/ 

glasvezel

6 22

parkeren 12 17

verkeer 7 15
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Weverstraat in weekend sluiten voor motortoerrijders en autofanaten 7

zorgen voor betere telefonische bereikbaarheid

betere bereikbaarheid Vodafone/ KPN etc. 1

mobiele telefoon geen bereik

38 58 56

Lange Paol net zo interessant maken als TOP

Ooij gaat in 2018 ws uit busroute naar Nijmegen

speurroute; 't geheim van Kekerdom

QR codes in dorp voor historie ter plekke

2 cultuurrijk dorpsdiner tijdens kermisdinsdag 1

hobbywerkplaats 1

volkstheater 1

midzomerkampvuur 1

muziek/ musicalclub voor kinderen 1

verenigingen samen muziekavond geven 1

intensiever (dus goedkoper) gebruik Kulturhus 8

repaircafé 1

hobby's presenteren 2

jaarlijkse 'kunst'beurs o.i.d. 2

airco in het Kulturhus 1

meer gebruik Kulturhus: bestuur Kulturhus

pop-up winkels in Kulturhus, dorpshuis, elders

opknapbeurt voor dorpshuis, ms museum met geschiedenis v.h. laag 1

jongerencentrum terug

bruikbaar evenemententerrein met water, stroom, riool etc. opties Schoolstraat/ wei J 

Sanders 1

evenemententerrein met stroom en water

17 16 14

oud Kekerdom op website i.o.

3 groen krant: energiezuinig huis is best duur

schoon windmolens 4

duurzaam klimaatneutraal

zonneweide op JdB baan

gezamenlijke investering in zonnepanelen 4

gezamenlijke duurzame warmte, bv warmte/koude opslag

gastlessen op school over natuur in en om Kekerdom 1

meer wandelpaden in natuurgebied

verkeer 7 15

natuur/ 

wandel

8 13

mobiele 

telefonie

3 1

nieuw

Kulturhus 7 14

oud/ bestaand 4

energie/ 

warmte 5 8
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duurzaamheids- en natuurprojecten i.s.m. school 2

kinderboerderij 2

kippen op 't Haonehart

hoogstamfruit 1

uilenkasten op bedrijven 4

vleermuiskasten; vangen dagelijks 40.000 muggen en andere insecten 3

zorgen dat afgravingen 2020 echt ophouden, geen stilzwijgende verlenging 1

hondenlosloopgebied / maar dan de rest 'vast' t.b.v. dieren/natuur/ 'valse' honden of bange 

mensen 3

rustig en ruw houden, niet te veel structuur of voorzieningen (wel brug) 2

expertise duurzaamheidscafé Beek inzetten voor kosten besparen, elkaar leren kennen, 

actief zijn, leefbaar maken, gemeente breed 1 1

suggesties voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding voor degenen die nog gif spuiten 1 1

bermen moeten onderhouden worden 1

moestuin 1 1

groenstroken mooi houden, niet laten groeien tot je er niet meer omheen kunt 1

houtkachel/ rookvrij Kekerdom 1 4

gemeenteruil met Oosterpoort: gemeenteweide Schoolstraat en 't Haonehart 1 4

inzamelpunt kringloopspullen (het Goed haalt pas bij 3 dozen op) 3

groenafval voor koeien en kippen

openbare composttoilet 1

dorpscomposthoop 2

dorp zonder zwerfvuil 2

blikvangers langs Botsestraat fietspad 3

halfjaarlijks met kinderen en vrijwilliger zwerfafval opruimen 2

30 51 40

hittestress voor toekomst; ouderen, zieke mensen, minder verstening, meer groen in dorp

cultuur en landschap zijn kernwaarden vanuit de gemeente

dorpsweide is uitvalsbasis voor 't Haonehart als daar gebouwd wordt

wandelprojecten vanuit bewoners zelf; ommetjes tussen dorpen, evt over boerenland

herinrichting Haukesterrein/ terrein aan de overkant

klompenpad opnemen in Kekerommetje

uitkijktoren Millingerwaard

4 voor jong en oud krant: krimpgebieden blijken nauwelijks te krimpen

levensloopbestendig Haukesterrein; privébezit, dus in overleg en oude kantoor afbreken of opknappen 1

met diverse leeftijden huizenaanbod presenteren in de Waard 1

woningen aanpassen zodat ze leeftijdsbestendig worden 1 5

natuur/ 

wandel

8 13

Millingerwaard 3 6

recycling 4 6

zwerfafval 3 7
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starterswoningen en sociale huurwoningen voor jonge mensen; vooral Kdoms jeugd valt 

buiten de boot 9

woningen huur/koop voor starters. mensen die binding met dorp hebben/hadden/willen

op 't Haonehart starterswoningen 5

starters! 7

meer woningen voor startende jongeren 6

nieuwe woningen voor starters 5

meer woningen voor jongeren

samen met gemeente, provincie, wooncoop. Plan ontwikkelen voor betaalbare 

starterswoningen

om de gemiddelde leeftijd te verlagen; nieuwbouw (starters) woningen 2

goedkope koop/huurwoningen voor starters 2

starterswoningen en ook toewijzing van woning aan jong gezin 1

bejaardenwoningen bv aan eind Schoolstraat 2

nieuwe woningen bouwen

woningen bouwen

meer sociale woningbouw en dan ook toewijzen aan jonge gezinnen met kleine kinderen 

m.n. Kekerdomse en oudKekerdomse jeugd die dolgraag terug wil 8

levensloopbestendige huizen (voor jong en oud) bouwen met betaalbare huur 1

huurwoningen op Haonehart zoals gepland 1

sociale woningbouw 2

sociale woningbouw, maar niet op t Haonehart, want dit is mooie centrale groene plek ook 

voor school

het klopt niet dat er geen behoefte is aan huurwoningen, integendeel, dus woningen bouwen 3

dat er ouderen in appartement kunnen wonen en dat er hulp is voor hen

hoogbejaardenoppas door kinderen/ pubers/ adolescenten 1

seniorenwooncomplex 1

extra duurzaam/ en of woongroepen jong en oud 2

kinderweeshuis 4

bij vrijkomen woning/boerderij via organisatie opkopen en verbouwen tot app. Voor ouderen 

als woongroep of jonge gezinnen 4

mogelijkheid voor woongroephuiscomplex, bv sen/jun. Op bv Haonehart, als woningen niet 

doorgaan 2

huurwoningen (nu nog 1/4 van alle huizen) systematisch overdragen aan bestaande 

bewoners en nieuwkomers (jonge gezinnen), zoals in Den Haag Roggeveenstraat; moet 

met gemeente en Oosterpoort

beter beleid t.a.v. woningtoewijzing nu veel mensen met problemen nieuw in Kdom 3

beter beleid t.a.v. woningtoewijzing Kekerdomse jeugd

starters 11 37

nieuwbouw 9 17

nieuwe 

woonvormen

7 14

toewijzing 9 11
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méér diversiteit qua culturele achtergrond bij  woningtoewijzing 2

toewijzingsbeleid huurwoningen; geen alleenstaande in ruime eengezinswoning; komt 

regelmatig voor 2

eengezinshuurwoningen voor gezinnen 1

alleenstaanden huisvesten in woningen die daarvoor geschikter zijn dan gezinswoning 1

gezinnen horen in gezinswoningen 1

huurwoningen toekennen aan jonge gezinnen 1

school moet blijven

behouden en zorgen dat er woningbouw gerealiseerd wordt. Sociale woningbouw

adoptieprogramma jongeren zonder ouders (in de buurt); 'opa' en 'oma' adopteren/ ouderen 

kunnen kleinkind adopteren 2
jongerencentrum

43 86 81

duurzame woningen om starters te trekken

gezamenlijk wonen voor ouderen

Collectieve Particuliere Opdrachtgeverschap; bouwen in eigen beheer

langer zelfstandig wonen 

eenzaamheid bij ouderen?

terugkomregeling/- subsidie (Br.)

is sociaal team bekend bij inwoners?

5 saamhorig boodschappenservice; neem oudere mee naar winkel met groene leenauto o.i.d.

samenredzaam gezamenlijke zorg inkopen met oog op toekomst; 60 plussers in 2030 3

zelfredzaam op soepele wijze samen verzorging regelen bv huishoudster/ tuinlieden/ verplegers 2

vitaal vervoer voor ouderen die zelf niet kunnen rijden

buddy's voor ouderen 2

website die interactief is; online dorpsplein met agenda en vervoer delen/ maaltijdservice, 

oppasservice, zelf info op kunnen plaatsen 1

meer gebruik van elkaars middelen door uitleen (Kekerkring?) 1

naar Haonehart (zorgen dat paar actievelingen beheert) 4

naar Haonehart  = centrale plek , is ook de wens van ouderen 1

naar Haonehart 2

vervangende activiteit/ beweegtuin op jeudeboule

jdb baan opnemen in Kekerommetje voor fitness 1

meer gebruik Klimopveld

samen gebruik maken van bestaande acc. Klimop, voetbal, school

een sportschool of ergens (online) bundeling van sportaanbod 1

roeivereniging

steun voor lokale ondernemers vanuit gemeente en dorp

wisselende dagschotel voor 12,50 in Waard 4

toewijzing 9 11

jeugd 4 2

zorg/ voor 

elkaar

5 7

jeudeboule 5 8

sport 4 1

De Waard 4 14
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goed (blijvend) draaien van de enige kroeg

De Waard moet blijven; De Waard een prominentere rol geven in het dorp 10

ook leuning op dijk bij Waard 1

samen rust en stilte behouden 1

table d'ote; wekelijks eten bij mensen thuis wisselend 1 2

23 32 30

maaltijdservice aan huis van Gasthuis

sportevenement i.s.m. gemeente

kookhus in Kulturhus

varia geldautomaat 1

kiosk 1

voortaan zelfplakkende naamkaarten gebruiken voor meer contact 1 1

Dorpscontactpersoon behouden voor contacten en initiatieven 1

4 1 0

blauw ingebracht door professionals in mei 

oranje afgelopen 3 jaar al eens geopperd, of zelfs al in ontwikkeling

zwart ingebracht door bewoners op bijeenkomst 14 juni

cursief zou misschien ook bij ander speerpunt kunnen!

postits stickers visiestem

toegankelijk 38 58 33

cultuurrijk 17 16

groen 30 51 40

jong en oud 43 86 81

saamhorig 23 32 30

varia 4 1

totaal 155 244 184

De Waard 4 14


