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Beste Gendtenaren, 

Het is eindelijk zover. Op maandag 28 maart organiseert de stuurgroep van 
Gendt Vooruit een informatieavond om de inwoners van Gendt bij te pra‐
ten over de activiteiten waar Gendt Vooruit zich mee bezig heeft gehou‐
den maar ook waar we graag mee verder willen en jullie bij willen betrek‐
ken. In deze nieuwsbrief alvast een samenvatting van de grote en kleine 
plannen waar we bij betrokken zijn geweest. 
 
Twee jaar geleden, om precies te zijn op 12 februari 2020, heeft Gendt  
Vooruit in een volle zaal van De Klok de plannen gepresenteerd om aan  
de geuite wensen en knelpunten van de Gendtse burgers invulling te ge‐
ven, respectievelijk op te lossen. 
 
Voor de 6 onderscheiden thema’s was er een kraampje met daarin nadere 
uitleg over de speerpunten zoals die per thema opgesteld waren. Per the‐
ma was er een mogelijkheid om jezelf aan te melden als vrijwilliger voor de 
betreffende werkgroep. Ongeveer 50 personen hebben zich op deze avond 
aangemeld om aan één of meerdere werkgroepen deel te nemen. 
 
Maar helaas, de avond van 18 maart waarop de kick‐off van de zes werk‐
groepen was gepland, werd gecanceld omdat we te maken kregen met 
corona. Dit virus heeft ons hele doen en nog meer, het laten tot op heden 
grotendeels bepaald. Meerdere aangemelde vrijwilligers hebben hun inzet stopgezet in verband met de corona, anderzijds was 
het fysiek bij elkaar komen onmogelijk en was het digitaal vergaderen het enige dat ons resteerde. Voor een club vol enthousi‐
asme, maar elkaar nog moeten leren kennen om tot bloei te komen, een hele opgave. 
Toch kunnen we gelukkig laten zien dat er al mooie resultaten zijn behaald. Het zijn niet allemaal geplande resultaten. Meerde‐
re resultaten zijn het gevolg van participeren in spontane activiteiten van derden of het actief inspelen op de  kansen die ons 
geboden werden. 
 
Chronologisch volgt hier een opsomming van de resultaten: 

 Planvorming Nijmeegsestraat en Markt 

 Veilige uitvoering bocht Welkoop, aansluiting Bonkelaar‐Kapelstraat 

 Activiteiten in coronatijd voor de jeugd met Walburgen Beweegt samen met  de sportverenigingen op  
        Walburgen en struintochten in de polder met IVN Rijnwaal 

 Ontwikkelen Pumptrack 

 Nieuwbouw Volière 

 Uitwerken Ecopark Kapel 

 Zwerfvuilbrigade, plaatsen van Jutbakken op polder 

 Missie WoonStichting Gendt 

 Living Lap Walburgen 

 Rondje Gendt 
 
De stuurgroep heeft als coördinatiegroep van de zes thema’s, afgelopen tijd regelmatig digitaal overleg gevoerd, zo ook met de 
mensen en instellingen waar we mee samen werken. In tijden dat het fysiek vergaderen mogelijk was, hebben we gebruik ge‐
maakt van een zaal in Providentie, Leemhof en WoonStichting Gendt. 
 
Dat Gendt Vooruit groeit in bekendheid is een feit,  we worden gevonden en uitgenodigd en anderszins ontspruiten er uit ver‐
schillende overleggen soms mooie plannen die snel uitgevoerd kunnen worden. Nu de fysieke ontmoeting weer toegestaan is 
gaan we onze plannen weer voor het voetlicht van de Gendtse burgers brengen om deze burger nog meer te betrekken bij  
onze activiteiten en te verleiden tot deelname. 
 
De groei en toename van activiteiten leidt ook noodzakelijk tot de oprichting van een juridische organisatie waar opdrachtge‐
vers, sponsoren of fondsen zakelijke afspraken mee kunnen maken. De Stichting Gendt Vooruit heeft onlangs bij de notaris 
haar bestaan vastgelegd. Het bestuur van de Stichting Gendt Vooruit wordt gevormd door 4 Gendtenaren die ieder een be‐
paald netwerk in de Gendtse samenleving hebben en aangevuld met de voorzitter vanuit de coördinatiegroep. Op deze wijze 
hoopt Gendt Vooruit nog daadkrachtiger en als onafhankelijke partij op te kunnen treden in de Gendtse samenleving 
 
Sjaak Kregting 
Voorzitter van de stuurgroep Gendt Vooruit 
 



3 MAART 2022 

Tijdens de lockdown voor scholen, 4 januari ‐ 8 februari 

2021 , is op initiatief van Walburgen‐Beweegt en Gendt 

Vooruit een keur aan activiteiten voor de jeugd van 4 tot 

18 jaar aangeboden door diverse verenigingen en organi‐

saties. Bijna 800 kinderen hebben in deze weken deelgeno‐

men aan deze activiteiten. Alle activiteiten waren een ge‐

weldig succes, niet alleen voor de kinderen die elkaar op 

Walburgen, de tennisbanen of in de polder konden treffen, 

maar ook voor de thuiswerkende vaders en moeders die 

even rustig hun videovergadering konden houden of tijd 

hadden voor de inkopen. Spelen bij vriendjes of vriendin‐

netjes over en weer was er deze dagen, om begrijpelijke 

redenen, niet bij. 

Nadat eerder die zomer de gezamenlijk kick‐off van het 

sportseizoen om corona voorwaarden werd gecanceld on‐

derkenden zowel Walburgen‐Beweegt en Gendt Vooruit de 

wens van kinderen om buiten activiteiten te organiseren. 

Na overleg met gemeente Lingewaard en SWL over de 

voorwaarden waaronder één en ander mogelijk was zijn 

alle Gendtse Sportverenigingen uitgenodigd mee te den‐

ken over het aanbod. De start was moeilijk, maar na de 

eerste successen was er bijna iedere dag een activiteit. Er 

zijn 21 activiteiten aangeboden door 10 verschillende aan‐

bieders, waaronder Gendtse sportverenigingen, IVN Rijn‐

Waal, HAN studenten en ZZP ers in de sport. Waar de vere‐

nigingen niet genoeg vrijwilligers hadden voor de begelei‐

ding kon er een beroep worden gedaan op de maatschap‐

pelijk betrokken Old Stars, het Lingewaards veteranenvoet‐

bal. Bijna alle activiteiten zijn per dag voor 2 leeftijdsgroe‐

pen aangeboden. 

Het aanbod bestond uit fietscrossen, survival run, tenniscli‐

nic, struinen in de polder, bootcamp, dansen, spelletjes, 

klimmen en klauteren en kleutergym. Stuk voor stuk suc‐

cesnummers. 

Het succes van de corona activiteiten werd mede bepaald 

door het feit dat er voor deze activiteiten flik PR en info via 

de websites van Gendt Vooruit, Walburgen‐Beweegt en 

Groeten Uit Gendt was. Het plezier werd gedeeld via deze 

sites door uitgebreide fotoverslagen. 

Meerdere aanbieders gaven na afloop van hun activiteit 

aan dat ze graag meer buitenactiviteiten te willen organi‐

seren al dan niet samen met een andere vereniging en 

eventueel ook nog voor andere doelgroepen. 

De initiatiefnemers van Walburgen‐Beweegt en Gendt 

Vooruit zien hier de lijfspreuk “Alleen ga je sneller, maar 

samen kom je verder” heel mooi ingevuld worden. Wij 

staan open voor alle verenigingen die zich aan willen slui‐

ten bij het organiseren van een leuke buitenactiviteit op 

Walburgen, waarbij de doelgroep iedere leeftijdsgroep kan 

zijn. 

 

 

Succesvolle jeugdsportactiviteiten in coronatijd 

Alleen ga je sneller maar samen kom je verder! 
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De Kidspumptrack is gerealiseerd 
op Walburgen 

Een pumptrack is een geasfalteerde baan met bochten en 

heuvels waar kinderen op kunnen fietsen en skaten. De 

baan is geschikt voor crossfietsen (BMX), mountainbikes, 

stuntstepjes, loopfietsen, skates, rolstoelen en skateboards. 

Deze nieuwe speelvoorziening is aangelegd tussen de voet‐

balvelden en de Kanovijver in Gendt. Het initiatief voor de 

aanleg van deze pumptrack in Gendt is genomen door Lev 

Janssen en enthousiast ontvangen door de gemeente Linge‐

waard en Gendt Vooruit. 

Er is door het team pumptrack en de gemeente Lingewaard 

hard gewerkt om de pumptrack in de zomermaanden te 

realiseren. Dit is gelukt dankzij de inzet van veel betrokken 

kinderen en hun ouders, Platform Gendt, Hans Geveling van 

de Albert Heijn winkels in Lingewaard, Lingewaard Doet, 

Vlinderfonds, Gerrit Jeurissenfonds, De eigen geërfde 

Gendt, Platform Molenwijk‐Dries, PlayMoGym, Lingewaards 

Sport  Akkoord, Shop Huisman en de statiegeldactie van de 

Albert Heijn in Gendt. 

De openingsceremonie is op 24 september verricht door 

Lev samen met de burgemeester.  Daarop gaven de mensen 

van Waalhalla een demonstratie waarna het feest kon be‐

ginnen.                                                             

Het bleef de hele middag druk ondanks de leuke activitei‐

ten die op sportpark Walburgen werden georganiseerd om 

de opening van het sportseizoen af te trappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bewoners dragen 
bij aan een  levend landschap 
rond Gendt en Doornenburg 

Bloeiende bermen voor bijen en andere insecten, bescher‐

men van steenuilen, aanplanten van meer groen zoals ha‐

gen, heggen en hoogstamboomgaarden, aanpak van zwerf‐

vuil of nieuwe wandelpaden? Heeft u ideeën om het land‐

schap rond Gendt en Doornenburg aantrekkelijker en meer 

beleefbaar te maken? Doe dan mee met Levend Landschap 

Gendt‐Doornenburg, een initiatief van Stichting Lingewaard 

Natuurlijk, werkgroep Doornenburg, Gendt Vooruit, ge‐

meente Lingewaard en Stichting Landschapsbeheer Gelder‐

land (SLG).  

U kunt uw wensen en ideeën voor een mooier landschap 
invullen op een formulier op de website 
www.landschapsbeheergelderland.nl/levend‐landschap‐
gendt‐doornenburg/  
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Het vernieuwen van de volière op 
de huidige plek aan de School-
straat gaat door! 

In het Dorpsontwikkelingsplan van Gendt Vooruit is het 

voornemen uitgesproken om de meer dan 60 jaar oude 

dorpsvolière aan de Schoolstraat, te verplaatsen naar het 

Hof van Breunissen.  

Een werkgroep is ongeveer twee jaar bezig geweest om alle 

opties rondom verplaatsen, behouden en/of vernieuwen 

van de volière uit te zoeken. Een ding bleef duidelijk, wij 

willen graag dat er een mooie volière voor Gendt behouden 

blijft.  

Inmiddels is met de gemeente afgesproken dat de volière 

herbouwt gaat worden op de huidige plek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er ligt nu een definitieve vergunning voor de nieuwbouw en 

er zijn voldoende financiële middelen beschikbaar om te 

gaan bouwen. Sponsoren zijn Hans  Geveling (50 jaar AH 

supermarkten), de commissie Noaberschap, het wijkplat‐

form Gendt en een aantal particulieren en Stichtingen.  

De gemeente is eigenaar van de grond en heeft de opdracht 

voor de bouw van de volière aan de aannemer en de voliè‐

rebouwer afgegeven. De verwachting is dat de nieuwbouw 

in april, uiterlijk in mei 2022 klaar zal zijn. Twee inwoners 

van Gendt zullen de verzorging van 

de dieren en het schoonhouden van 

de volière voor hun rekening  ne‐

men. 

 

 

Jutbakken in de          
polder zijn een groot 
succes 

De zwerfvuilbrigade van Gendt is zeer actief en bestaat in‐

middels uit 11 mannen en vrouwen. Ze nemen allemaal een 

deel van Gendt voor hun rekening. 

De vrijwilligers die zeer regelmatig hun rondjes lopen in de 

Gendtse polder zijn blij met de twee jutbakken die geplaatst 

zijn bij in ingangen naar de polder. De bakken moeten we‐

kelijks geleegd worden. Dit betekent dat ze deze afval in 

ieder geval niet hoeven te rapen. 
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Plan Ecopark De Kapel 

In het Dorpsontwikkelingsplan Gendt 2030 zijn veel wensen 

opgenomen waaruit blijkt dat er een grote behoefte is aan 

een perceel dat door de inwoners van Gendt ontwikkeld 

kan worden om doelen zoals het bevorderen van natuur, 

natuurbeleving en ‐educatie, maar ook onderlinge verbon‐

denheid te kunnen realiseren. 

Verschillende stuurgroepleden hebben gezocht naar ge‐

schikte percelen in Gendt. Dat bleek een lastige opgave. Een 

terrein dat aan de eisen van de werkgroep  zou kunnen vol‐

doen is het weiland naast de wadi aan de 

Kapelstraat.  Gendt Vooruit heeft in okto‐

ber 2020 een brief aan de gemeente ge‐

schreven met het verzoek om dit terrein, 

eigendom van de gemeente, te mogen 

ontwikkelen. Toen bleek dat ook Linge‐

waard Natuurlijk en Arjen Mettrop ideeën 

hadden om dit terrein te ontwikkelen heb‐

ben we de koppen bij elkaar gestoken. We 

hebben een tweetal schetsen gemaakt om 

te illustreren hoe we dit terrein zouden 

kunnen inrichten om de doelen van het 

DOP te realiseren en hebben deze voorge‐

legd aan de betrokken wethouders. Later  

 

zijn de plannen ook gepresenteerd aan de raad en aan een 

eerste groep inwoners uit de omgeving van de Kapelstraat. 

De belangrijkste eis om dit terrein te mogen ontwikkelen is 

dat er voldoende draagvlak voor moet zijn en natuurlijk ook 

voldoende vrijwilligers om de plannen  vorm te gaan geven 

en te onderhouden. 

We willen daarom graag op onze informatie avond op 

maandag 28 maart meer over de plannen vertellen en ook 

horen hoe de inwoners van Gendt dit zien. 
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Sportzone Poelwijklaan 

 

 

 

 

 

 

 

Gendt Vooruit, Walburgen Beweegt en de Gemeente Linge‐

waard voeren waardevolle gesprekken om de toegang tot de 

sportaccommodaties aan de Poelwijklaan veilig te maken.  

Met de komst van de Pumptrack aan de kanovijver is het aan 

de Poelwijklaan drukker geworden. Meer kinderen komen hier 

(alleen) sporten en spelen en dat leidt tot meer fietsers. Om 

deze fietsers de juiste verlichting te geven zijn de lantarenpa‐

len ter hoogte van de kanovijver aan de andere zijde van de 

Poelwijklaan geplaatst. Dit zorgt voor veel meer licht op de 

straat. Wanneer het weer het toelaat wordt de belijning op de 

straat aangepast om het verkeer nog meer te attenderen op 

de uitrit van de Pumptrack.  

Daarnaast zijn er gesprekken over drempels in de Poelwij‐

klaan. We proberen gezamenlijk het verkeer langzamer te 

laten rijden zodat de sportvelden aan de Poelwijklaan (tennis, 

voetbal, visvijver en de Pumptrack) veilig toegankelijk blijven. 

Stuurgroep Gendt Vooruit. 
Van links naar rechts: 
Willie Theunissen, Dineke Obdam, Wilco 
Witjes, Sjaak Kregting, Frans Lamers, Karin 
Verlaan, Anneke Jansen.  
Sanne Cobussen ontbreekt op de foto 

 

Uitnodiging 

 

Op maandag 28 maart bent u van harte welkom bij 

de informatieavond van Gendt Vooruit. 

Graag informeren wij u over de projecten waar we, 

vaak met anderen, aan hebben gewerkt. We vertel‐

len over de mooie successen maar willen ook verder 

met de doelen zoals die zijn vastgelegd in ons Dorps‐

ontwikkelingsplan. Daar hebben we u bij nodig! 

Datum:   28 maart 2022 
Plaats:   De Klok Gendt 
Tijd:     19.30 uur 
 
Stuurgroep Gendt Vooruit 
 
 
wwwgendtvooruit.nl 
www.facebook.com/GendtVooruit 


