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1 VOORWOORD
Voor u ligt het dorpsplan Overasselt.
Eigenlijk is het nog niet echt een plan omdat veel ideeën nog uitgewerkt moeten worden. Het 
dorpsplan heeft dan ook meer het karakter van een dorpsvisie, al zijn sommige punten gede-
tailleerd uitgewerkt. 
Vanaf het voorjaar van 2007 is een aantal inwoners van Overasselt druk bezig geweest met het 
opstellen van deze dorpsvisie, daarbij ter zijde gestaan door twee procesbegeleiders van de 
Vereniging Kleine Kernen Gelderland. 
Het bestuur van het Dorpsplatform is blij met de grote belangstelling van de inwoners die op de 
Droomavond in juni 2007 de basis hebben gelegd voor de opstelling van deze visie en dit plan. 
Verder is ook gebruik gemaakt van de resultaten van de Leefbaarheidsenquête uit 2005. Deze 
zijn te lezen op de website van het Dorpsplatform, www.dorpsplatformoverasselt.nl. 
Doordat een kleine honderd inwoners hun ideeën aan het papier hebben toevertrouwd, is er 
echt sprake van een visie die van onderop ontstaan is. De ideeën van de inwoners zijn verder 
uitgewerkt door leden van de Dorpswerkgroep.
De tijd van het ontwikkelen van een visie zal nu gevolgd moeten worden door het maken van 
uitwerkingen en het realiseren daarvan. Ook dit kan en wil het bestuur van het Dorpsplatform 
niet alleen doen. Naast de inzet van de leden van de Dorpswerkgroep rekenen we wederom op 
de medewerking van de inwoners.
Samen zullen we ons sterk moeten maken voor de leefbaarheid van Overasselt , nu en in de 
toekomst. Onder ‘leefbaarheid’ verstaan we levensvatbaarheid. Met het begrip ‘leefbaarheid’ 
wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wo-
nen en/of te werken. Duidelijk is dat bij de beoordeling van de mate van leefbaarheid verschil-
lende factoren een rol spelen, zoals de aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals:
 
 • de school, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar  ver- 
    voer;
 • aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen, zoals inbraak, vandalisme en  
    verkeer;
 • zaken die te maken hebben met het milieu, zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemveront 
    reiniging en geluidsoverlast;
 • sociale kenmerken, zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen  
    van burenhulp;
 • de mate waarin de overheid de door haar gestelde regels op het gebied van leef- 
    baarheid wel of niet handhaaft

Thema’s Droomavond
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Tot slot willen we enkele instellingen bedanken voor hun medewerking. 
Allereerst de provincie Gelderland en de gemeente Heumen. Zonder de subsidies van de 
provincie en de gemeente zou het niet mogelijk zijn geweest om de visie op deze wijze op te 
stellen. 
Maar natuurlijk is ook de enthousiaste en betrokken inzet van de leden van de Dorpswerkgroep 
en de begeleiders van de Vereniging Kleine Kernen onmisbaar geweest. Verder dank aan de 
opstellers van de dorpsvisie van Almen. Het voorwoord en de inleiding van hun publicatie “Al-
men beleef ‘t” zijn voor ons inspiratie geweest voor enkele stukken in onze dorpsvisie.
We nemen ons voor te zijner tijd dit dorpsplan te evalueren en te actualiseren. 

 Ate van Balen, voorzitter Dorpsplatform Overasselt en voorzitter Dorpswerkgroep 
 Irma van Riel, secretaris Dorpsplatform Overasselt en secretaris Dorpswerkgroep 

Werkgroepleden 

 Nico Aaldering
 Ate van Balen
 Ieke van der Burgt
 George Derks
 Jan Hautvast
 Karin Jilessen
 Hennie van Lin jr
 Rick van Lin
 
 
Procesbegeleiders VKK tot 1 februari 2009 Krijno Horlings en Rob van Heusden.

Hens Moonen
Alwin van Raaij
Irma van Riel
Anita Rossen-Angenendt
Marieke Stoltenborgh
Birgit Tuinder
Harm Vink
Annoesjka Wintjes
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Overasselt ligt in de provincie Gelderland aan de Maas, 6 km ten Oosten van het Brabantse 
Grave, 6 km ten Westen van het Limburgse Mook en 4 km ten Zuiden van de buitenwijken van 
het Nijmeegse Dukenburg.Tot het gebied van Overasselt behoren het dorp, weidegronden in 
het Broek, een gevarieerd gebied rond Worsum, een uitgebreid bos -en heidegebied de Over-
asseltse Vennen en de uiterwaarden van de Maas. Hoog boven het omringende landschap 
steekt de toren van de katholieke kerk boven het dorp uit: het landschap rond Overasselt is 
afwisselend.
Overasselt behoort samen met de dorpen Heumen, Nederasselt en Malden tot de gemeente 
Heumen. 
In het dorp en het buitengebied van Overasselt wonen bijna 2600 inwoners (ongeveer 16 % 
van de hele gemeente). Overasselt is goed ontsloten: 4 km ten Noorden en ten Oosten van 
Overasselt loopt de A73, die aansluiting geeft op de snelwegen van Nederland en Duitsland. 
Overasselt heeft niet een echte dorpskern. De katholieke kerk en de rondom gelegen winkels 
zijn nu min of meer de kern van het dorp. De kerk dateert van rond 1890.
De vele verenigingen van Overasselt weerspiegelen een rijk sociaal leven. In de verenigingen 
zijn veel vrijwilligers actief, voornamelijk uit het dorp. Deze maken het mogelijk dat Overasselt 
een Verenigingsgebouw en veel sportvoorzieningen binnen zijn grenzen heeft. 
Mogelijkheden om te ontspannen zijn er dan ook te over. In en rond het dorp zijn verschillende 
mogelijkheden om te recreëren zoals wandelen, fietsen, balsporten, tennissen, pardrijden en 
skeeleren, bezoeken van musea en de beeldentuin. 
Tot 1980 was Overasselt een zelfstandige gemeente, samen met een aantal omliggende 
dorpen. De politiek speelde een grote rol in het dorpse leven. De toen ontwikkelde  strijdbaar-
heid, vasthoudendheid en organisatorisch vermogen is kenmerkend gebleven voor het dorp. 
Inwoners van Overasselt staan in de gemeente Heumen bekend om hun strijdbare opkomen 
voor de belangen van hun dorp. Zo gauw de belangen van het dorp in het gedrang lijken te 
komen, bezoeken grote getale inwoners (veelal georganiseerd) de raadsvergaderingen van de 
gemeente Heumen.  Overasseltenaren staan voor hun dorp.
Het dorp heeft een sterke sociale samenhang. Het boeiend en bloeiend verenigingsleven is 
hiervan een uiting. Het dorp heeft 59 verschillende verenigingen, dat is één vereniging per 44 
inwoners. Er worden dan ook met de regelmaat van de klok grote evenementen georganiseerd 
die worden gekenmerkt door een zeer hoge kwaliteit. Het dorp kent een hoge mate van crea-
tiviteit in velerlei opzichten. Als voorbeeld de twee carnavalsverenigingen met ieder een Prins. 
Daarmee ook twee pronkzittingen voor en door de eigen inwoners. Ook zijn er musicals over 
het dorp zelf geschreven en uitgevoerd. Met kan dit met recht bijzonder noemen. 
De uitstekende mantelzorg wordt binnen de provincie Gelderland gezien en benoemd als voor-
beeld hoe dit binnen een dorp georganiseerd kan worden. 
In al die activiteiten speelt het Verenigingsgebouw een centrale rol. Het gebouw is voor en door 
het dorp gebouwd en heeft, voor zo’n relatief kleine gemeenschap, ongekende faciliteiten. Een 
prachtige ‘loungeachtige’ ontmoetingsruimte met een zaal met 400 zitplaatsen en een groot 
toneel. Met recht kan dit centrum ‘het bruisende hart’ van het dorp genoemd worden. De inwo-
ners zijn met recht  trots op deze en andere voorzieningen.  
Inwoners van Overasselt zijn trots op hun dorp en koesteren dit met heel hun hart. 
Het geuzenlied dat tijdens de overgang van de gemeente Overasselt naar gemeente Heu-
men is ontstaan, wordt door de inwoners dan ook regelmatig uit volle borst mee gezongen en 
spreekt voor zich:

‘Van je Overasselt, haast noar de klôte gegoan, moar we blieve ons eige, ja we blieve bestoan.’

2  INLEIDING

2.1  Overasselt
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2.2  Aanleiding
De Vereniging Dorpsplatform Overasselt heeft het initiatief genomen om te komen tot het op-
stellen van een dorpsplan. Het Dorpsplatform is een nog jonge vereniging. Ze is opgericht bij 
notariele akte van 19 juni 2007. Overasselt kent echter al sinds 2005 een Dorpsplatform, een 
initiatief van enkele inwoners die in dat jaar ook een Leefbaarheidsenquête hebben opgesteld, 
die door de inwoners van Overasselt massaal is ingevuld en beantwoord.
Voor de realisatie van dit dorpsplan heeft het Dorpsplatform contact gezocht met de Vereniging 
Kleine Kernen Gelderland (VKK). De VKK Gelderland heeft een zich in de praktijk bewezen me-
thode ontwikkeld om van onderop een ontwikkelingsvisie te formuleren.
Informatie over de VKK Gelderland is te vinden in bijlage III.

Verenigingsleven
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2.3  Doelstelling 

Om het niveau van de leefbaarheid in een dorp te behouden, dan wel te verbeteren, moet een 
dorpsgemeenschap eerst helder voor ogen hebben wat ze wil behouden of wat ze wil verbete-
ren. Daarmee moet iedereen, of in ieder geval zoveel mogelijk inwoners, het eens zijn.
Het Dorpsplatform is zich er van bewust dat het tekort kan schieten om over integrale beleids-
vraagstukken namens Overasselt te spreken, als het niet van tevoren met zijn inwoners inter-
actief tot conclusies is gekomen.

Het doel van het opstellen van een dorpsplan is dan ook inzicht te krijgen in het noodzakelijke 
beleid om Overasselt leefbaar te houden. Dit maakt het voor het Dorpsplatform eenvoudiger 
ten aanzien van eventuele nieuwe ontwikkelingen een standpunt te bepalen en het dorp te 
vertegenwoordigen naar de gemeente toe. Daar waar op dit moment vooral op projectbasis en 
meestal reactief contact is met de gemeente, maakt het dorpsplan het dus mogelijk om proac-
tief en op hoofdlijnen tot een akkoord te komen met de gemeente, om vervolgens in samen-
spraak de uitwerking ter hand te nemen. 
Een dorpsplan heeft dus de volgende voordelen:
• met een door de gemeente Heumen erkend dorpsplan is het kader waarbinnen de  
 korte en middellange termijn ontwikkelingen zich zullen moeten afspelen in beeld. Hier 
 door kan beter samengewerkt worden met overheden en instanties; 
• het Dorpsplatform kan zich op basis van een dorpsplan veel beter profileren als   
 dorpsbelangenorganisatie en heeft een gedragen visie;
• individuele inwoners die initiatieven ontwikkelen die passen in het dorpsplan kunnen  
 daar bij het realiseren van die initiatieven hun voordeel mee doen, ook ten opzichte van  
 de gemeente, die de initiatieven zal toetsen op hun wenselijkheid.
 
Het dorpsplan zal straks de basis vormen voor de gesprekken die het Dorpsplatform zal voeren 
met diverse instanties, zoals de gemeente Heumen en de stadsregio Arnhem Nijmegen.
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2.4  Opbouw dorpsplan

In het dorpsplan wordt omschreven wat de inwoners van Overasselt belangrijk vinden met 
betrekking tot hun leefomgeving en hoe ze hiermee om wensen te gaan, nu en in de toekomst. 
Er wordt beschreven wat zij willen veranderen, maar ook wat ze willen behouden. Behouden 
van waardevolle verworvenheden betekent op enkele punten (noodzakelijke) verbeteringen 
om deze waarden veilig te stellen. Het plan heeft betrekking op de komende tien jaar, waarbij 
specifiek aandacht besteed is aan de onderwerpen die in deze periode van belang zijn en actie 
vergen.
Het dorpsplan heeft betrekking op het gehele Overasseltse grondgebied, zowel de kern als het 
buitengebied. Het dorpsplan voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria:
• Het dorpsplan geeft ontwikkelingsrichtingen aan over de volle breedte van de actuele  
 door de inwoners aangedragen onderwerpen in Overasselt en haar buitengebied.
• Het dorpsplan spreekt zich uit over de wenselijke ruimtelijke invulling van het dorp
• Het geformuleerde dorpsplan wordt gedragen door inwoners van Overasselt.

Dit is bereikt doordat het concept-dorpsplan voorgelegd is aan en ter discussie gesteld is bij de 
inwoners. Het dorpsplan wordt verder verspreid via de website van het Dorpsplatform Overas-
selt.
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2.5  Procedure 

Voor het ontwikkelen van het dorpsplan is een Dorpswerkgroep (DWG) opgericht. De leden zijn 
rechtstreeks benaderd door bestuursleden van het Dorpsplatform.
De DWG bestaat uit 16 personen die een goede afspiegeling vormen van de dorpsbewoners, 
acht mannen en acht vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën en met verschillende ach-
tergronden. 
De DWG werkte onafhankelijk, maar onder verantwoordelijkheid van het Dorpsplatform.
Een overzicht van de leden van de DWG is opgenomen in bijlage I.

Aan de hand van onderstaand stappenplan is het dorpsplan ontwikkeld:

1. Vaststelling van de thema’s door de DWG waarover ideeën aangedragen konden  
 worden.  
2. Uitnodigen van alle inwoners van Overasselt voor de ‘Droomavond’, de startbijeen 
 komst waarbij zij al hun ideeën en wensen voor de toekomst van het dorp konden  
 uiten.
3. Vorming van subgroepen in de DWG; per thema zijn de suggesties en ideeën die  
 op de Droomavond bij een bepaald thema genoemd zijn, vastgelegd in een notitie.   
 Bespreking van de notities in de plenaire Dorpswerkgroep.
4. Opstellen van het dorpsplan op basis van de notities en de bespreking daarvan.
5. Toetsing van de inhoud van het dorpsplan bij de gemeente (een wethouder en een  
 ambtenaar) en andere betrokken instellingen.
6. Presentatie van het concept-dorpsplan aan de inwoners van Overasselt op een   
 informatieavond.
7. Het dorpsplan zal worden aangeboden aan de gemeenteraad van Heumen, met   
 de bedoeling dat de voorstellen uit het dorpsplan vaststelt. Ondertussen zullen   
 uitwerkgroepen worden samengesteld, die het dorpsplan verder zullen concretise ren en 
 uitwerken, indien nodig in samenwerking met overheden
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2.6  Indeling dorpsplan 

Het dorpsplan is als volgt uitgewerkt: 
In hoofdstuk 3 staan de thema’s die de Dorpswerkgroep heeft geformuleerd en de aandachts-
punten en suggesties die door de inwoners van Overasselt zijn aangedragen tijdens de ‘Droom-
avond’ de startbijeenkomst in juni 2007.

Hoofdstuk 4 geeft een schets van de geschiedenis van het gebied van Overaselt. Deze schets 
is voor een groot deel overgenomen uit de publicatie van Erik van der Galien 
‘Overasselt is moi en dé mot zo blieve’, uitgegeven als rapport 230 van de wetenschapswinkel 
van de universiteit van Wageningen, november 2006.

Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van het dorp en buitengebied van Overasselt en er wordt 
een visie geformuleerd op de toekomstige woningbouw in Overasselt.

In hoofdstuk 6 wordt de infrastructuur van Overasselt besproken en er worden voorstellen voor 
verbetering daarvan gedaan.

In hoofdstuk 7 wordt aandacht besteed aan de voorzieningen en verenigingen van ons dorp. 
Het bevat een oproep om zoveel mogelijk van deze voorzieningen gebruik te maken om ze 
voor de toekomst te kunnen behouden.

Hoofdstuk 8 handelt over natuur en milieu en bevat aanbevelingen voor verbeteringen.

Hoofdstuk 9 heeft de economische bedrijvigheid als onderwerp. Er wordt een duidelijke voor-
keur uitgesproken om kleinschaligheid te handhaven. 

Hoofdstuk 10 gaat over recreatie en toerisme. Er worden concrete voorstellen gedaan om 
deze te stimuleren. Een uitwerkgroep zal hiermee aan de slag gaan.

In hoofdstuk 11 zijn alle voorstellen en aanbevelingen uit alle hoofdstukken opgenomen. Ver-
der formuleren we enkele prioriteiten.Tenslotte zijn een aantal bijlagen toegevoegd.  



DORPSPLAN OVERASSELT

12

3  THEMA’S EN AANDACHTSPUNTEN

In de Dorpswerkgroep zijn aan het begin van het proces thema’s vastgesteld, die op de 
‘Droomavond’, de startavond van het project voor de inwoners, gebruikt zijn om de wensen, 
ideeën en aandachtspunten van de aanwezigen te inventariseren.
Elke bezoeker heeft die avond de gelegenheid gekregen drie wensen, ideeën etc te formule-
ren bij de thema’s. Daarna zijn die enigszins gerubriceerd en zijn bijna gelijkleidende wensen 
etc bij elkaar geplaatst, zonodig onder een subthema, waarin verwante wensen ondergebracht 
werden.
Daarna heeft elke bezoeker 3 stickers gekregen om prioriteiten te stellen. Hij/zij kon een sticker 
plakken bij de wens/ het idee dat hem/haar het meest aansprak. Soms deed een bezoeker dat 
bij een concrete wens, soms bij een subthema en soms bij een heel thema.
We vermelden in dit hoofdstuk de meest genoemde wensen, ideeën,aandachtspunten en de 
aantallen keren dat deze genoemd zijn, dus 1x, 2x, 3x etc. wil zeggen 1x genoemd, 2x ge-
noemd, 3x genoemd.
Daarna vermelden we het aantal stickers dat bij een thema genoemd is, alsmede het aantal 
stickers bij een idee, wens of aandachtspunt. Omdat niet alle wensen genoemd zijn, zijn ook 
niet alle stickers bij een thema vermeld.

Thema: Trots op Overasselt ( 5 stickers)

- meer aandacht voor oude gebouwen -en monumentale gebouwen (3x genoemd, 3 stickers) 
- ligging aan de Maas en Overasseltse vennen (2x, 2 stickers) 
- dorpse karakter (2x)
- verenigingsleven en verenigingsgebouw (2x)

Thema: Recreatie en toerisme (9 stickers )

- dijk autovrij (2x)
- recreatie aan de dijk ( 2x)
- fietsroutes en wandelpaden in het buitengebied en dorp aanleggen cq uitbreiden (11x, 7 stic-
kers)

Thema: Economische bedrijvigheid (13 stickers)

- ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven (2 x, 2 stickers)
- stimuleren kleine levensvatbare bedrijven (3 x,3stickers)
- behoud / uitbreiden winkelbestand (10 x,8 stickers) 

Thema: Zorg door en voor de gemeenschap ( 19 stickers)

- betere ouderenopvang/TOPkamers (7x, 6 stickers)
- seniorenwoningen (6x, 1 sticker)
- woon-zorg-opvang (4x, 1 sticker)
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Thema: Bewust omgaan met natuur en milieu (10 stickers)

- meer en beter onderhoud van plantsoenen en groenstroken (3x)
- duurzaamheid bevorderen (2x, 2 stickers)
- scherper toezicht op handhaving milieu voorschriften (2x, 2 stickers)
- meer groen in het dorp ( 10x, 3 stickers)

Thema: Voorzieningen ( 12 stickers)

- eetcafé / samen eten ( 2x)
- beter openbaar vervoer, ook ‘s avond ( 9x, 8 stickers)

Thema: Infrastructuur (21 stickers)

- rondweg ten noorden van Overasselt (5x, 7 stickers)
- Hoogstraat 30 km (5x, 2 stickers)
Verder heel veel (aandachts) punten die slechts 1x genoemd worden.

Thema: Jeugd / onderwijs (22 stickers)

- school verplaatsen naar Overasselt-West ( 2x)
- meer betrokkenheid van school bij dorp ( 2x)
- fietscrossbaan ( 2x, 1 sticker)
- skatebaan (2x)
- kinderboerderij (3x)
- speelruimte voor oudere kinderen (2x)
- ontmoetingsplekken voor jongeren (2x)

Thema: Verenigingsleven en vrije tijd (1 sticker)

- behoud van het rijke verenigingsleven (3x, 1 sticker)

Thema: Inrichting dorp en buitengebied (67 stickers)

- (Goedkope) nieuwbouw voor jongeren / starters ( 8x, 6 stickers)
- geleidelijke uitbreiding dorp (9x, 21 stickers)
- dorpskarakter behouden ( 7x, 9 stickers)
- geen hoogbouw ( 3x, 6 stickers)
- meer seniorenwoningen ( 2x, 4 stickers)
- dorps-ommetjes, wandelpaden in Broek en langs Maas ( 6x, 3 stickers)
- weidse uitzichten behouden ( 2x, 1 sticker)
- bij nieuwbouw ruimte houden ( 2x, 1 sticker)
- Hoogstraat: groener, meer bomen ( 11 x, 3 stickers)
- dorpsplein voor het Verenigingsgebouw ( 20x, 10 stickers)
- oude gebouwen opknappen / in ere houden ( 3x, 1 sticker)
- meer koeien in buitengebied ( 4x, 2 stickers) 
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Klokbekercultuur

Overasselt 1868
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4  GESCHIEDENIS

4.1  Oude bewoning

De eerste sporen van bewoning in de omgeving van Overasselt dateren van ongeveer 2000 v. 
Chr. uit de zogenaamde klokbekercultuur. Deze cultuur dankt zijn naam aan de aardewerken 
bekers die de bewoners gebruikten en die de vorm hadden van een klok. Tot in de Romeinse 
tijd is er waarschijnlijk steeds bewoning in dit gebied geweest. 
Het gebied was erg drassig en daarom maakten de bewoners waarschijnlijk alleen gebruik van 
de hogere gronden die wat meer toegankelijk waren. Zij hadden hierop geen vaste woon -of 
verblijfplaats, maar leidden een zwervend bestaan. Waarschijnlijk waren het primitieve veete-
lers die hun vee lieten grazen op een stuk bosgrond. Als het land uitgeput raakte, trokken zij 
weer verder naar een andere plaats. 

In de Romeinse periode ontstaan er ook nederzettingsvormen in deze omgeving. Dit is niet 
vreemd omdat Nijmegen een belangrijk centrum was. Daar opgegraven restanten van een 
Romeins legerkamp en een begraafplaats vormen er de bewijzen van. Ook in onze omgeving 
waren de Romeinen actief. Zo zijn er resten van een Romeinse villa gevonden nabij de schei-
wal tussen Alverna en Overasselt. 
Na het verval van het Romeinse Rijk is het gebied waarschijnlijk weer een langere periode on-
bewoond geweest. Dit kan samenhangen met hogere waterstanden, langdurige overstromingen 
en een daarmee gepaard gaande slechtere toegankelijkheid van het gebied. In ieder geval zijn 
er van de periode van het einde van de Romeinse tijd tot aan de Karolingische tijd geen aanwij-
zingen voor uitgebreide bewoning gevonden in de bodem in en rond Overasselt.

Vanaf het jaar 1000 wordt het gebied steeds intensiever bewoond en ontstonden er steeds gro-
tere problemen met het water. Door het geringe verschil tussen de waterspiegel en het omlig-
gende land zorgt de hoge waterstand van de Maas er in de winter en het vroege voorjaar voor 
dat het water vrij tussen de natuurlijke oeverwallen en de hogere stuifzandgronden kan door-
stromen. Er is dan alleen bewoning mogelijk op de hogere gronden van Over -en Nederasselt.

Het probleem is dat veel mensen ook op de iets lagere gronden dicht bij hun eigen ontgonnen 
landbouwgronden wonen en zo met natte voeten komen te zitten. Al vanaf de 11e  eeuw wor-
den er dijken opgeworpen in dit gebied. Het zijn echter losse dijken die niet op elkaar aanslui-
ten. In de 13e en 14e eeuw wordt het gebied weer getroffen door langdurige overstromingen. 
Door de regelmatige wateroverlast heeft men besloten de losse dijken met elkaar te verbinden 
tot een aaneengesloten dijklichaam en begon men met het wegvoeren van het kwelwater door 
het aanleggen van een afwateringssysteem. Daardoor werd het gebied beter bruikbaar. De 
dijken werden betaald door degenen die er baat bij hadden. Toch kwamen er nog regelmatig 
overstromingen voor. Dit gebeurde af en toe tot de laatste grote overstroming van 1926. 

Overstroming 
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4.2  Het ontstaan van het kerkdorp

Overasselt en Nederasselt zijn kerkdorpen. Zij zijn gegroeid rond de kerk. Deze kerk vormde 
van vroeger uit het centrum van activiteit in de dorpen. De plaats van de huidige kerken is 
echter niet dezelfde als vroeger. Waar zich de huidige kernen van Over- en Nederasselt be-
vinden waren twee kerken die onderdak boden aan twee parochies. Deze kerken werden 
respectievelijk begin 13e en halverwege de 13e eeuw gebouwd. Door de doorvoering van de 
hervorming in dit gebied moesten de katholieken in 1609 hun kerken en de daarbij behorende 
goederen afstaan aan de nieuwe reformatorische godsdienst. Een groot deel van de katholie-
ken ging nu in het geheim naar de zogenaamde schuurkerken. Een schuurkerk die uitgroeide 
tot het kerkgebouw voor de katholieken van de voormalige parochies van Over- en Nederas-
selt en gedoogd werd door de hervormden, kwam waar zich nu de Schoonenburg bevindt en 
werd gebouwd rond 1670. Doordat de meeste mensen in de omgeving katholiek waren geble-
ven, werd dit nu het centrum van de omgeving. Bij zo’n kern spreken we echter nog niet over 
een complete woonwijk. De meeste mensen woonden verspreid over het buitengebied bij de 
landbouwgronden die zij bezaten of pachtten. Pas nadat de katholieken weer dezelfde rechten 
kregen als de ‘gewone burgers’en de bisschop van Den Bosch besloot dat ieder kerkdorp een 
eigen parochie mocht hebben, werd er in 1890 begonnen met de bouw van nieuwe kerken 
op de plaatsen waar nu Over- en Nederasselt liggen. Rond deze kerken zijn de kerkdorpen 
gegroeid. Dit kwam onder andere doordat meer mensen door de ontwikkelingen in handel en 
industrie niet meer afhankelijk waren van de opbrengsten van het land. Zij gingen wonen rond 
de kerk waar zich ook de voorzieningen bevonden. Op deze manier ontstonden de kerkdorpen. 
Ook dit waren nog kleine kernen. Pas na 1960 gaan de kernen echt groeien.

St. Antoniuskerk

Wapen van Overasselt

Monument WO II
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4.3  Recente geschiedenis

Van oorsprong is Overasselt een agrarisch oeverwaldorp met lintbebouwing.
Langs dit lint zijn de winkels en voorzieningen gesitueerd.
Naarmate de agrarische oriëntatie terugliep, werd in de jaren ‘70 in het gebied tussen het 
dorpslint en de dijk steeds meer gebouwd waardoor een compact bebouwd dorp is ontstaan.
In die jaren zijn in hoog tempo hogere middenklassen ingestroomd in de dorpsgemeenschap.
Deze nieuwkomers zijn (meestal) werkzaam in Nijmegen en omstreken en zijn niet economisch 
gebonden aan het dorp. Overasselt heeft een hechte en actieve gemeenschap met een grote 
sociale samenhang en een actief verenigingsleven. 
De inwoners zijn tevreden over het dorpse karakter en willen dit behouden door toekomstige 
uitbreidingen te laten aansluiten bij de huidige ruime dorpse wijze van bouwen.
Door de groei van het dorp wordt een centraal dorpsplein gemist.
Sinds de gemeentelijke herindeling van 1980 maakt Overasselt onderdeel uit van de gemeente 
Heumen, daarvoor was Overasselt een zelfstandige gemeente.
Andere dorpen in de gemeente Heumen zijn Nederasselt, Heumen en Malden.

Overasselt 1935

Overasselt 2005
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4.4  Prognoses en beleid

Overasselt vergrijst in een snel tempo. De leeftijdsopbouw van de gemeente Heumen laat zien 
dat ruim één derde van het aantal inwoners over ca. 10 jaar 65 jaar of ouder zal zijn.
Overasselt heeft thans bijna 2600 inwoners in 980 huishoudens. Berekend is dat Overasselt in 
2015 bijna 100 inwoners minder zal tellen. In 2006 waren er 463 65- plussers ofwel ca 18 %. 
Volgens prognoses zal het aantal 65-plussers in 2015 675 bedragen, ofwel 26%. In 2015 zul-
len 421 inwoners tussen de 55 -en 65 jaar zijn. Daarmee is dan 43% van de bevolking boven 
de 55. Het aantal jongeren onder de 24 jaar bedraagt thans 693 (27%) en zal dalen naar 623 
(24%).
Om de leefbaarheid en stabiliteit te behouden, zal de nadruk van het gemeentelijk beleid 
gericht moeten zijn op verjonging door starters betaalbare woningen te bieden en door voor se-
nioren aangepaste woningen en bij die leeftijd passende (zorg) voorzieningen te realiseren. De 
inkomens van Overasseltenaren liggen in het algemeen lager dan in de hele gemeente. 62% 
van de huishoudens heeft een laag inkomen. Ook hiermee zal bij de planning en ontwikkeling 
van voorzieningen rekening gehouden moeten worden.    

Seniorenwoningen
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5  KARAKTER EN ONTWIKKELING

Overasselt telt bijna 2600 inwoners. Daarmee is Overasselt een relatief klein dorp. Het meren-
deel van de inwoners  waardeert het dorpse karakter en het dorpse wonen.
Uit de resultaten van de Leefbaarheidsenquête van 2005 is gebleken dat de inwoners het 
dorpse karakter beschrijven in termen van ruimte, kleinschaligheid (10-20 woningen per hec-
tare), geborgenheid,veel openbaar groen, afwisseling in woningtypen, afwijzing van hoogbouw.
Uit de enquête en informatie-avonden blijkt steeds weer dat de inwoners vinden dat bij de 
ontwikkeling en verdere uitbreiding van Overasselt het behoud van het dorpse karakter leidraad 
moet zijn bij de plannen. De  inwoners kiezen daarom ook voor geleidelijke groei, behoud van 
kleinschaligheid, ruime kavels voor nieuwe woningen, keuze van woningtypen die aansluiten 
bij het huidige dorpse karakter en veel openbaar groen. Dorps wonen kenmerkt zich dus door 
ruimte, kleinschaligheid ( 10-20 woningen per ha) veel openbaar groen, afwisseling in woning-
typen, laagbouw en geborgenheid.

5.1  De dorpskern

Wonen in ‘t  groen



DORPSPLAN OVERASSELT

20

5.1.1 Woningbouw

In Overasselt is de laatste jaren weinig gebouwd. Met name veel jongeren hebben in het dorp 
geen betaalbare woonruimte kunnen vinden en zijn in omliggende plaatsen gaan wonen. Over-
asselt vergrijst en het aantal seniorenwoningen is beperkt en veelal ook niet aangepast aan de 
huidige eisen. 
We ondersteunen derhalve de plannen van het huidige gemeentebestuur om bij de uitbreiding 
van het dorp de nadruk te leggen op de bouw van woningen voor starters en senioren.
Verder zijn we er voorstander van dat de verouderde seniorenwoningen zoals aan de van Kup-
penveldstraat aangepast worden aan de huidige eisen. 
Jongeren hebben in het algemeen een relatief smalle beurs. Nieuwbouw is in de loop van de 
jaren steeds duurder geworden. Voor veel jongeren is het kopen van een nieuwbouwhuis onbe-
taalbaar geworden. Het is derhalve wenselijk dat er bij de plannen voor nieuwbouw mogelijkhe-
den gecreeërd worden om de prijs van nieuwbouw te drukken. De laatste jaren gebeurt dit op 
steeds meer plaatsen:
1. door de prijs van kavels lager te maken en bovendien een Koopgarant-constructie te   
   hanteren.
2. door groepen starters ( en anderen) te laten bouwen volgens het concept van Collectief            
    Particulier Opdrachtgeverschap ( CPO)
In onze gemeente is wel ervaring opgedaan met de Koopgarant-constructie, die de prijs van 
woningen lager maakt en de garantie biedt dat er op termijn ook relatief goedkopere woningen 
voor starters beschikbaar blijven.
Met CPO is nog geen ervaring opgedaan, ook niet door de woningbouwvereniging Oosterpoort, 
die woningen exploiteert in de gemeenten Ubbergen, Groesbeek en Heumen.
We zijn verheugd dat in de uitbreiding van Overasselt CPO-projecten kunnen plaatsvinden, 
zowel in het plan Schoonenburg dat in 2010 gerealiseerd gaat worden als in het plan Zilver-
berg dat na 2010 ontwikkeld zal worden. In combinatie met de Koopgarant-constructie kan dit 
betekenen dat Overasselt jongeren redelijk betaalbare woningen kan (blijven) bieden. Daarmee 
wordt de leefbaarheid van het dorp bevorderd. 
Eind 2006 stelde een meerderheid van de gemeenteraad de Woonvisie vast, waarbij in Over-
asselt in de periode 2006-2010 177 woningen gebouwd zouden worden en daarna niets meer. 
Het Dorpsplatform inventariseerde via een grootscheepse enquête en een informatieavond de 
meningen van de inwoners over dit besluit. Er kwamen veel reacties: 80% van de inwoners 
koos voor het alternatief van het Dorpsplatform, waarbij Overasselt jaarlijks met gemiddeld 
15 á 20 woningen uitgebreid zou worden. 10% wilde helemaal geen uitbreiding meer en 10% 
steunde de plannen van de gemeente. Eind 2007 presenteerde het gemeentebestuur een 
notitie voor de commissie Grondzaken waarin de planning van het aantal tot 2010 te bouwen 
woningen verlaagd werd tot 100.
Senioren willen in het algemeen in Overasselt blijven wonen. Uit onderzoek blijkt dat veel 
senioren hun huidige woning prefereren en niet zo gauw willen verhuizen. Het Dorpsplatform is 
er voorstander van dat dit mogelijk gemaakt wordt door de woningen op te plussen, d.w.z. aan 
te passen aan de behoeften en eisen van senioren. Het project ‘Opplussen’ van de gemeente 
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Heumen is erop gericht om eigenar / bewoners en huurders van 55 jaar en ouder te stimuleren 
tot nadenken over hun toekomstige woonsituatie en hen te prikkelen tot het (preventief) aan-
passen van hun woning, waardoor ouderen langer in hun huidige woning kunnen blijven wonen. 
Het Dorpsplatform Overasselt zal er in de toekomst steeds voor pleiten dat:
1. er jaarlijks 15 á 20 woningen bijgebouwd worden met name voor starters, maar ook  
 voor senioren.
2. de nieuwe woningen betaalbaar blijven door toepassing van de Koopgarantcon-  
 structie en het CPO-concept.

Door de gemeente is becijferd dat er in Overasselt in 2015 voor 131 personen behoefte is aan 
wonen met zorg. Eén van de mogelijke oplossingen zou kunnen zijn dat er meer-generatie en 
kangoeroe woningen gerealiseerd worden.Een kangoeroewoning is een woning bestaande uit 
een grote wooneenheid voor een gezin en een kleinere wooneenheid voor de grootouder(s).

In de Dorpswerkgroep is discussie geweest over de plaats waar de uitbreiding moet plaatsvin-
den. Er is duidelijk voor gekozen dat nieuwe woningen aan de westzijde gerealiseerd worden 
en niet ten Noorden van de Laagstraat, waar enkele inwoners voorstander van zijn. Het weidse 
karakter van het gebied tusen het dorp en de Overasseltse Vennen moet behouden blijven.

Senioren- en starterswoningen
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5.1.2 Dorpsplein

Van ouds is de kerk met de eromheen liggende winkels het dorpshart van Overasselt. 
De uitbreiding van het dorp is steeds in westelijke en zuidelijke richting gegaan, waardoor het 
‘dorpshart’ zeker niet meer geografisch het centrum van het dorp is. 
Aan het begin van de jaren ‘80 is het Verenigingsgebouw annex bibliotheek aan de Boterbos-
straat gesitueerd. Later werd achter het Verenigingsgebouw de huisartsenpost gebouwd. Het 
ligt nu het meest voor de hand de ruimte tussen het Verenigingsgebouw en de Hoogstraat te 
ontwikkelen tot een nieuw dorpshart. Op die plek vinden ook gedurende het jaar activiteiten 
plaats zoals de Pinksterjaarmarkt, de OJO, de kermis, festiviteiten ter gelegenheid van Konin-
ginnedag en de doorkomst op vrijdag van de Nijmeegse Vierdaagse.
Verder staat er wekelijks op vrijdag een viskraam en worden er elke maand op vrijdag en za-
terdag containers geplaatst voor de inzameling van oud papier. Het plein wordt ontsierd door 
glascontainers, die ook veel ander afval ‘aantrekken’.
Door veel inwoners is ervoor gepleit deze ruimte op te waarderen tot een echt nieuw dorpshart.
Recent heeft de Stadsregio Arnhem Nijmegen € 50.000 beschikbaar gesteld voor het ontwikke-
len van een dorpsplein. In het najaar van 2008 is een projectgroep gevormd met vertegenwoor-
digers van het bestuur van het Verenigingsgebouw, het Dorpsplatform en de gemeente die de 
verantwoordelijkheid heeft voor de ontwikkeling en realisering van een ontwerp. Verder func-
tioneert een klankbordgroep van ca. 12 inwoners die uitgangspunten heeft geformuleerd voor 
de inrichting van een dorpsplein. In deze klankbordgroep zijn twee ontwerpen ontwikkeld die 
in december 2008 zijn voorgelegd aan de inwoners, die door beantwoording van schriftelijke 
vragen hun  mening kenbaar hebben gemaakt over de wenselijke inrichting. Op grond hiervan 
is een plan van eisen geformuleerd voor de ontwikkeling van een definitief ontwerp, dat door 
een extern bureau gemaakt zal worden en nog voorgelegd zal worden aan de inwoners. 
De werkelijke kosten van realiserering van het ontwerp zullen een veelvoud bedragen van de 
toegezegde subsidie. Gepoogd zal worden nog subsidie van de Provincie te verkrijgen.
Verder zal de gemeenteraad ook goedkeuring moeten geven aan eventueele extra kosten.
Ook leeft de wens, dat er een visuele verbinding komt tussen het dorpsplein en de dorpskern 
rond de kerk.

Concept ontwerpen

Verenigingsgebouw aan het toekomstige dorpsplein
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5.1.3 Hoogstraat

De Hoogstraat is een aantal jaren geleden grondig vernieuwd. Het dorpse aanzien zou ver-
sterkt kunnen worden door veel meer groen aan te planten, met name bomen worden gemist. 
De kerstverlichting die door de winkeriers wordt aangebracht in december, wordt alom ge-
waardeerd. De gewone verlichting door het jaar heen moet een vriendelijker en uitnodigender 
karakter krijgen.

Versteende Hoogstraat
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5.1.4 Historische gebouwen

Het dorp heeft een aantal historische gebouwen en boerderijen. Door de jaren heen zijn er 
verschillende historische gebouwen en boerderijen verdwenen. De inwoners willen graag de 
overgebleven gebouwen behouden. (zie bijlage II voor een lijst van erkende monumenten) 
We denken dat het bekender maken van de gebouwen en boerderijen een goed begin is voor 
een hernieuwde kennismaking. We willen er een toekomstige wandel -en fietsroutes langs 
leiden.

De TempelProtestantse kerk

De Worsumsche hof Zeldenrust
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5.1.5 Buitengebied

Het behoud van de ruimtelijke kwaliteit is voor het dorp belangrijk. 
Ruimtelijke kwaliteit is omschreven als een combinatie van gebruiks-, belevings- en toekomst-
waarde. Vaak worden er de termen ecologische-, culturele-, sociale- en economische kwaliteit 
aan toegevoegd.

We vinden het belangrijk dat de kwaliteit van het buitengebied gehandhaafd blijft. De agrari-
ers hebben in het verleden het buitengebied beheerd. Zij moeten de kans krijgen dit te blijven 
doen. Hun bedrijven moeten zich dus kunnen ontwikkelen opdat de bedrijfsvoering economisch 
verantwoord blijft. In het buitengebied worden ook steeds meer activiteiten ontplooid naast de 
agrarische. We vinden deze tendens positief, mits de ontwikkeling van de agrarische bedrijven 
er niet door in gevaar komt. Ook agrarische bedrijven ontwikkelen soms nevenfuncties door de 
verkoop van (landbouw) producten. 
Een wens geuit in de Leefbaarheidsenquête van 2005 is dat er meer ‘koeien in de wei’ zouden 
moeten staan. 
De schaalvergroting van de landbouw leidt ertoe dat er steeds meer voormalige boerderijen, 
die niet meer als bedrijfsgebouw gebruikt worden, in handen van particulieren komen, waarbij 
soms ook andere dan agrarische functies ontwikkeld worden. (bv. Johannahof en maneges). 
Deze functies zijn nogal eens van recreatieve aard. Daarmee kan de aantrekkelijkheid van het 
buitengebied toenemen. 
In Overasselt is als eerste in Gelderland een nieuw landgoed gesticht “De Zomp”.
Dat de landgoederen gedeeltelijk openbaar toegankelijk zijn en er op deze wijze positief aan 
natuurbeheer wordt gedaan, juichen we toe.

Landgoed De Zomp

Koeien in de wei

Landbouw
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6  INFRASTRUCTUUR

Overasselt ligt aan de Maas, die ten zuiden van het dorp stroomt.
Er is geen directe verbinding met de overkant. Dat is wel het geval bij de buurdorpen Heumen 
en Nederasselt die door bruggen verbonden zijn met Noord-Brabant. Daardoor is er in Overas-
selt geen Noord-Zuid verbinding, waardoor er minder verkeer is.
De ontsluiting naar de omliggende plaatsen is goed. Er is een stelsel van goede verharde 
wegen binnen en buiten de bebouwde kom, evenals verharde paden met name in het Broek 
en de Overasseltse vennen. Er bestaat geen behoefte of noodzaak om onverharde wegen te 
verharden.

6.1  Algemeen

Ijkelaarstraat

Vosseneindseweg

Sleeburgsestraat
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Ten oosten, op 4 km van het dorp loopt de snelweg A73, die goed bereikbaar is vanuit het dorp. 
Ten westen, op ca.10 km afstand van het dorp loopt de A50. Ook deze is via Nederasselt goed 
te bereiken. 
Over het algemeen zijn de wegen binnen en buiten de bebouwde kom goed onderhouden en 
meestal veilig. De bewegwijzering naar Overasselt vanuit Nijmegen laat te wensen over en zou 
verbeterd kunnen worden.
Van een viertal wegen wordt veel gebruik gemaakt. Die kunnen redelijk druk zijn.
De ontsluitingsroute naar Nijmegen, de Kasteelsestraat/St. Walrickweg, is veilig omdat er een 
fietspad gescheiden van de rijweg aanwezig is.
De verbindingsweg van Alverna naar het dorp Heumen, de Hessenbergseweg / Loksheuvel-
seweg loopt langs en door het natuurgebied van de Overaseltse Vennen waar veel recreatie 
plaatsvindt. Er wordt nogal (te) hard gereden en er is geen gescheiden fietspad. Hierdoor ont-
staan regelmatig gevaarlijke situaties. Gescheiden fiets -en wandelpaden achten we wenselijk 
en als deze niet realiseerbaar zijn dan in ieder geval snelheidsremmende maatregelen voor de 
kruising met de St.Walrickweg, de Hamelbergsestraat, IJkelaarstraat en Donderbergweg.
- De verbindingsweg van Nederasselt naar het dorp Heumen loopt door de kern van Overas-
selt, waar ook de winkels aan liggen. De weg is een aantal jaren geleden verkeersveiliger 
gemaakt. Door het grote verkeersaanbod vormt met name het vrachtverkeer een gevaar voor 
de verkeersveiligheid. Wanneer er op de A73 een file ontstaat, wordt de weg als sluiproute 
gebruikt.
Op de Droomavond is door meerdere inwoners naar voren gebracht, dat ze voorstander zijn 
van een rondweg om Overasselt. Door de Dorpswerkgroep is uitvoerig gediscussieerd over de 
wenselijkheid van een rondweg. Er is voor gekozen om geen rondweg te propageren, omdat 
deze het gebied tussen het dorp en de Vennen zou doorsnijden en ook omdat de winkeliers 
daarmee behoorlijk wat inkomsten zouden gaan missen wat invloed heeft op het voorzieningen-
niveau en dus de leefbaarheid. Het ontmoedigen van vrachtverkeer door de winkelstraat of een 
30 km zône bij de winkels zou wel een hele verbetering zijn.
Ook de Garstkampsestraat/IJkelaarstraat wordt steeds drukker. De weg fungeert niet alleen als 
verbindingsweg tussen Overasselt en Malden, maar ook als weg naar delen van Nijmegen. In 
de Garstkampsestraat en in het verlengde daarvan de IJkelaarstraat zitten enkele onoverzich-
telijke bochten. De onoverzichtelijkheid is het gevolg van de begroeiing door fruitbomen, hoge 
hagen en maïs. 
Politie en ambulance zijn regionale voorzieningen. Vaak moet de politie van ver komen. De 
inwoners ervaren deze hulpdiensten als traag. Een onderzoek hiernaar is gewenst. 

6.2  Veiligheid

Nieuw brandweer kazerne Overassselt
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6.2  Wandelen

In het dorp, binnen de bebouwde kom, wandelt men over trottoirs. In het buitengebied wordt 
over rijwegen en fietspaden gewandeld. 
Overasselt heeft een zeer gevarieerd landschap met het rivierenlandschap aan de zuidzijde 
en het Vennengebied aan de noordzijde. Deze beide gebieden zijn onvoldoende met elkaar 
verbonden via veilige wandelmogelijkheden vanuit het dorp.

• In de Overasseltse Vennen zijn er veel wandelroutes uitgezet. 
• Op de dijk kan men wandelen over deels afgesloten wegen. 
• In de uiterwaarden loopt men over verharde wegen. Wat ontbreekt zijn onverharde  
 wandelpaden langs en dóór percelen. 
• Wat met name gemist wordt zijn wandelverbindingen van de Maas via het Broek   
 naar de Overasseltse Vennen. 

Wandelaars kunnen wel langs de Kasteelsestraat lopen, de ontsluitingsweg naar Nijmegen, of 
via de Garstkampse -en IJkelaarstraat maar dat zijn geen ontspannen wandelsituaties. Beter 
zou het zijn dat er een wandelpad door of langs weilanden door het Broek naar de Overas-
seltse Vennen, bv via Worsum en Gaasselsedam, zou lopen.  

Mogelijkheden voor onverharde wandelpaden

Dijk
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6.3  De Maas en de Maasdijk

Overasselt is een Maasdorp en de inwoners voelen zich verbonden met de rivier.
De directe beleving van de rivier is alleen bij de Tempel (het voormalige veerhuis, bij de aan-
legplaats) te ervaren. 
Een wandelpad direct langs de Maas zou een aanwinst zijn voor de wandelaars (ommetje).
 
De afgelopen zomers heeft een fietspendelboot gevaren van Grave tot Boxmeer.
Deze deed een 7-tal tussenliggende plaatsen aan, ook Overasselt. Door financiële tekorten 
heeft de exploitant de dienst gestaakt. We vinden het erg jammer dat dit gebeurd is. Zeker 
vanuit toeristisch oogpunt is het wenselijk dat deze functie hersteld wordt.

Op de Maasdijk wordt veel gefietst en gewandeld. De Maasdijk is deels afgesloten voor auto-
verkeer. Het handhaven van de huidige afsluiting laat te wensen over. Het geheel afsluiten (be-
halve voor bestemmingsverkeer) van de Maasdijk van de Sluis Nederasselt tot de Maasbrug in 
Heumen is al lang een wens van veel inwoners.

Maas

Fietspendelboot
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7  VOORZIENINGEN EN VERENIGINGEN

Overasselt heeft een groot aantal voorzieningen, er zijn verscheidene winkels, er is een huis-
artsenpost, een tandarts en een fysiotherapiepraktijk.
Verder zijn er een bibliotheek en een flink aantal sportvoorzieningen: een sporthal, voetbal- en 
korfbalvelden, tennisbanen, maneges, een petanque baan en culturele en recreatieve voorzie-
ningen als het Agrarisch museum, de beeldentuin, de koortsboom etc.
Vroeger had Overasselt veel winkels. De afgelopen 25 jaar is het winkelbestand aanzienlijk 
verminderd, terwijl het inwoneraantal licht gestegen is. Wel is het aantal sportvoorzieningen 
fors uitgebreid.Het voorzieningen-niveau staat of valt met het gebruik ervan door de inwoners 
van het dorp.
Door de beperkte openingstijden en de beperkte dienstverlening is het aantal gebruikers/klan-
ten van het Rabo-steunpunt en de hulpsecretarie sterk verminderd. Dit was oorzaak voor 
beëindiging van beide dienstverleningen, net zoals recent ook de slijterij gesloten is. Thans 
staat de bibliotheek-voorziening onder druk; mede door een gering gebruik ervan We pleiten er 
dan ook voor dat de inwoners zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande voorzieningen, 
opdat deze voor het dorp behouden kunnen blijven, wat essentieel is voor de leefbaarheid.

Winkelbestand

Carnaval

Harmonie Kunst Na Arbeid 

Theater; Sylvester 
in het Verenigingsgebouw
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Overdag op werkdagen is Overasselt door een halfuursbusdienst verbonden met Nijmegen en 
Grave. ‘s Avonds en in het weekend gaat de bus minder frequent: éénmaal per uur.
Overasselt heeft overdag op werkdagen elk uur een verbinding met Wijchen en Malden via de 
buurtbus, die door vrijwilligers bemenst wordt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om tegen een 
wat hogere prijs gebruik te maken van de regiotaxi.

De regiotaxi van de Stadsregio is een aanvullend openbaarvervoerssysteem voor iedereen. De 
Regiotaxi werkt net als de bus met zones en brengt reizigers binnen de Stadsregio maximaal 
vijf openbaarvervoerzones ver weg (ca 25 km). De regiotaxi reist van deur tot deur.Een rit dient 
tenminste één uur van tevoren telefonisch of per fax besteld te worden.De regiotaxi functioneert 
zeven dagen per week van 06:00 tot 23:00 uur, op vrijdag en zaterdag van 06:00 uur tot 02:00 
uur. 

Ook deze voorzieningen hebben de afgelopen jaren geregeld onder druk gestaan. 
Het blijkt dat de de busregelingen en de mogelijkheden van de regiotaxi minder bekend zijn bij 
veel inwoners. We vinden het daarom wenselijk dat er meer publiciteit gegeven wordt aan de 
busregelingen en de mogelijkheden van de regiotaxi, opdat deze meer gebruikt gaan worden 
en zo voor Overasselt behouden blijven.

In mei 2009 wordt in Molenhoek/Mook een nieuw NS station geopend.
Wij pleiten ervoor dat alles in het werk gesteld wordt dat er een rechtstreekse verbinding komt 
tussen Overasselt en dit nieuwe station met ofwel een reguliere buslijn ofwel een buurtbus.  
Een optie is om de huidige buurtbusroute door te trekken via Malden naar Molenhoek. We be-
seffen dat dat extra werk vraagt van de vrijwilligers, die de buurtbus bemensen.

7.1  Openbaar vervoer
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7.2  Zorgvoorzieningen

In Overasselt zijn huisartsen, fysiotherapeuten en tandartsen werkzaam. Verder zijn er in Over-
asselt veel mantelzorgers, is er een Vrijwillige Hulpdienst en zijn ook vrijwilligers beschikbaar 
van de Vereniging Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). In het dorp is een WoonZorg 
Complex (WoZoCo) de Mijlpaal, waarin ouderen zelfstandig kunnen wonen, eventueel met hulp 
en thuiszorg. Voor de Mijlpaal geldt dat de vraag groter is dan het aanbod. In de Mijlpaal is een 
voorziening “Nachtzorg op afstand” die als ontoereikend wordt ervaren. 
Voor opname in Malderburch in Malden is een wachttijd van tenminste twee jaar. Daar worden 
in TOP-kamers ouderen en alleenstaanden opgevangen na een ziekenhuisopname. Voor deze 
TOP-kamers is meer belangstelling dan er plaatsen zijn.
In Overasselt is behoefte aan een zorgcentrum, van waaruit ouderen, gehandicapten en 
mantelzorgers geholpen kunnen worden. In het zorgcentrum zouden ook TOP-kamers moeten 
komen, alsmede dagopvang voor ouderen.
Er zijn vergevorderde plannen om in de nabijheid van de voormalige boerderij van Marcel 
Derks een zorgcentrum te stichten. In de boerderij zou dan het Agrarisch Museum, een (rui-
mere) plaats moeten krijgen. Er zijn 12 appartementen gepland voor dementerende ouderen 
en verstandelijk gehandicapten. Lichamelijk gehandicapten zouden zoveel mogelijk zelfstandig 
thuis moeten blijven mét hulp vanuit het geplande permanente zorgsteunpunt. Ook 2 TOP-
kamers zouden in dit zorgcentrum een plaats moeten krijgen. Hoewel de plannen klaar zijn, 
neemt het gemeentebestuur naar verluidt, pas na de zomervakantie van 2009 een besluit over 
dit nieuwe complex, dat inmiddels bekend is geworden als de “Buurderij”.
De inwoners van Overasselt hopen dat deze plannen gerealiseerd worden.
   
Ouderen en gehandicapten kunnen nu gebruik maken van de maaltijdvoorziening “Tafeltje 
dekje“ die alle dagen in de week op verzoek warme maaltijden verschaft. In Overasselt waren 
er op 31 december 2008 27 mensen die gebruik van deze faciliteit maakten. 
Gemiddeld werden er in 2008 20 maaltijden per dag rondgebracht.  

Er bestaat behoefte aan een gelegenheid waar ouderen en gehandicapten tesamen eten. Dit 
kan bijvoorbeeld door een aantal dagen per week een samen-eten-bijeenkomst te organiseren 
in de Mijlpaal of het nieuwe restaurantje van Dichterbij, de organisatie die jong en verstandelijk 
gehandicapten opvangt.

Naar verluidt zijn er vergevorderde plannen om ouderen enkele malen per week te laten eten 
in de toekomstige Buurderij. Daar zouden dan 55-plussers iedere middag tegen een geringe 
vergoeding een warme maaltijd kunnen ontvangen.

De Wissel
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Ouderen willen langer fit blijven, bewegen is belangijk om gezond te blijven.
Niet alle ouderen hebben de beschikking over een auto of kunnen daar geen gebruik meer van 
maken. In de fysiotherapeutenpraktijk zijn fitnesstoestellen. 
Het zou fijn zijn als er een algemeen toegankelijke fitness-ruimte komt. Het mes snijdt dan aan 
twee kanten: ouderen blijven langer fit en ze ontmoeten mensen van dezelfde leeftijd uit hun 
directe omgeving.

In Overasselt worden jong en verstandelijk gehandicapten opgevangen door de organisatie 
Dichterbij. Ze wonen veelal zelfstandig en voor hen wordt een dagbesteding georganiseerd.
Daarbij zijn veel vrijwilligers uit het dorp betrokken, zodat ook de integratie van deze mensen 
gerealiseerd wordt.  
De dagbesteding vindt sinds kort plaats in ‘De Wissel’. De oude, geheel opgeknapte, basis-
school op de hoek van de Kasteelsestraat en de Schoonenburgseweg.  

De Mijlpaal

Tandartsen en fysiotherapeut

Huisartsenpraktijk

Impressie toekomstige Buurderij
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7.3  Verenigingen

Inwoners van Overasselt zijn trots op het uiterst rijke en bloeiende verenigingsleven.
Een aantal sportverenigingen beschikt ook over een goede eigen accomodatie. Andere ver-
enigingen maken gebruik van het goed geoutilleerde Verenigingsgebouw, dat er enkele jaren 
geleden in geslaagd is een sfeervolle ontmoetingsruimte te realiseren.
Er is een grote verscheidenheid aan verenigingen voor diverse activiteiten en doelgroepen.
Deze verenigingen kunnen bestaan dankzij hun leden, maar nog meer dankzij de vrijwilligers 
die vele activiteiten organiseren. Er is een traditie om je in te zetten voor de vereniging waar-
van je lid bent. De inwoners van Overasselt leren al vroeg zich als vrijwilliger in te zetten. De 
Overasseltse Jongeren Organisatie (OJO), een vereniging voor en door jongeren, organiseert 
elke zomervakantie een activiteitenweek voor de jeugd. 
Het verenigingsleven kenmerkt zich door een grote mate van creativiteit en is vaak innovatief. 
Er zijn bijv. musicals opgevoerd door inwoners, soms zijn die zelfs geschreven door Overas-
seltenaren. Vanaf 2007 heeft het bestuur van het Verenigingsgebouw een theaterconcept in 
samenwerking met de Stadsschouwburg uit Nijmegen vormgegeven. Er treden landelijk be-
kende artiesten op.

Behalve vrijwilligers steunen ook de plaatselijke ondernemers verenigingen en hun activiteiten. 
We hopen dat ze dit kunnen blijven opbrengen. Hun steun is naast het vele werk van vrijwilli-
gers onmisbaar voor het verenigingsleven.
Behalve voorzieningen en verenigingen levert de kerk een belangrijke bijdrage aan het ge-
meenschapsleven van het dorp, de kerk fungeert zeker als bindmiddel.
Een kwetsbare voorziening is de Openbare Bibliotheek. Vanaf 2011 krijgt het bestuur van de 
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid minder subsidie. Besluiten over hoe de bezuiniging ge-
realiseerd gaat worden zijn nog niet genomen. We pleiten ervoor dat de bibliotheek voor Over-
asselt behouden blijft, wellicht door meer integratie met activiteiten van het Verenigingsgebouw.
Een overzicht van de verenigingen in Overasselt is te vinden in bijlage I.

Voor bijna alle leeftijdsgroepen worden er activiteiten georganiseerd en zijn er voorzieningen. 
Er is een jongerencentrum ‘t Hutje’ dat onderdeel uitmaakt van het Verenigingsgebouw. Een 
part-time jongerenopbouwwerker werkt hier vanuit de gemeente samen met vrijwilligers. Zij 
voeren activiteiten uit, terwijl het bestuur van het Verenigingsgebouw (SVO) faciliteert.

SVO De Ontmoeting
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De leeftijdscategorie 14 -18 jaar is ondervertegenwoordigd in de voorzieningen, men kan wel 
gebruik maken van het jongerencentrum. 
De basisschooljeugd zit niet in het “werkpakket” van de jongerenwerker. Het verdient aanbe-
veling om met de drie kerkdorpen een aanvraag bij de gemeente te doen voor een part-time 
kinderwerker en te komen tot een gezamelijke werkgroep sociaal, cultureel kinderwerk. Deze 
werkgroep zou in samenwerking met een op te zetten ‘kinderkabinet’, een visie kunnen ontwik-
kelen op het belang van kinderwerk in de kleine kernen van de gemeente Heumen. 

Op verscheidene plaatsen in het dorp zijn speelgelegenheden voor met name jonge kinderen. 
Voor oudere kinderen zijn er minder speelplekken. Er is duidelijk behoefte aan meer speelplek-
ken voor de oudere kinderen. Deze zouden ingericht kunnen worden in overleg met diegeneen 
voor wie ze bedoeld zijn.

De rol van de basisschool de Zilverberg in het dorpsleven zou groter kunnen zijn en gestimu-
leerd moeten worden. We pleiten ervoor dat de school in de activiteiten meer aansluiting zoekt 
bij wat er in het dorp leeft en gebeurt, dit in samenwerking met dorpsbewoners, ouders en 
verenigingen.

7.4  Jeugd

Jongerensoos ‘t Hutje meidenavond

Oranjeloop

Basisschool De Zilverberg

Fietscross
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8  NATUUR EN MILIEU

Inwoners van Overasselt vinden de natuur in de omgeving zeer belangrijk. 
Ze waarderen daarin de ruimte, de uitzichten, het groen en de rust zoals die beleefd worden in 
de uiterwaarden, het prachtige buitengebied en de Overasseltse Vennen.
De bewoners willen deze waarden behouden en uitbreiden, binnen en buiten het dorp.
In de toekomstvisie van de gemeente Heumen “Van groei naar bloei” is vastgelegd dat bij al 
het beleid van de gemeente met betrekking tot onze leefomgeving duurzaamheid wordt nage-
streefd. Het motto is “leefbaarheid in de breedste zin, nu en in de toekomst “. 
Energiebesparing is wenselijk. Het blijkt dat 60% van de gemeentelijke energie gebruikt wordt 
voor openbare verlichting. De inwoners juichen het initiatief toe om de armaturen en lampen 
te vervangen door energiezuinige exemplaren. We pleiten ervoor dat de nieuwe armaturen het 
landelijke en dorpse karakter versterken.
Dat de inwoners het milieu belangrijk vinden, blijkt o.a. uit het gegeven dat diverse verenigin-
gen de gemeente helpen met het schoonhouden en onkruidvrij maken van de trottoirs.
Tijdens de droomavond werden t.a.v. het thema natuur en milieu de volgende opmerkingen het 
meest gemaakt:

Dorp:

-  Méér groen in Overasselt, in het algemeen en specifiek in de Hoogstraat en 
 Overasselt-West.
-  Groene karakter van de omgeving verbinden met het dorp (lanen). Planten van   
 meer bomen.   
-  Beter en duurzaam onderhoud van plantsoenen en groenstroken.
-  Dorp een voorbeeld laten zijn van goed milieu en duurzaamheid.
-  Gebruik van duurzame materialen en energiezuinig bouwen bij de ontwikkeling   
           van het werklandschap (combinatie Buurderij en bedrijventerrein) en de toekom-  
 stige nieuwbouw van Overasselt-West.

Buitengebied:

-  Het buitengebied is eeuwenlang beheerd door agrariërs. Dat heeft geleid tot een   
 landschap dat de inwoners als aantrekkelijk ervaren. Doordat agrarische bedrijven  
 steeds meer in particuliere handen overgaan is het belangrijk dat we agrariërs en  
 particulieren de mogelijkheid bieden dit landschap te behouden en versterken.
-  Agrarische bedrijven moeten zich kunnen blijven ontwikkelen, ook door schaalver- 
 groting mits de schaalvergroting geen vervuiling van het landschap oplevert zowel  
 op het gebied van beeldkwaliteit als milieu. Dat kan door het mogelijk en rendabel ma- 

8.1  Dorp en buitengebied
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 ken dat geinvesteerd wordt in milieuvriendelijke machines bijv luchtwassers in de  
 varkenshouderij, deze hebben een gunstig effect op de uitstoot van ammoniak, fijn-
 stof en geur. De levensvatbaarheid van de bedrijven mag niet uit het oog verloren wor- 
 den.
-  Houdt het buitengebied ook groen door bomen die gerooid worden te vervangen.
-  Breng in weilanden ecologische verbindingen aan dmv hagen, ook voor de vogels.  
 Hierbij dient de aanleg en beheer in goed overleg met de (aangrenzende) eigen-
 ren besproken te worden. 
-  Pas ecologisch bermbeheer toe. Hierbij horen bloemrijke akkerranden en bermen  
 en een aangepast maaibeleid. Hierbij dient de verkeersveiligheid niet in het ge-  
 drang te komen.  
-  Onkruidbestrijding; Maak zo min mogelijk gebruik van verdelgingsmiddelen. Be-
 strijdt met name overwoekerende en zaadvormende onkruiden.
-  Doe wat aan lichtverspilling en lichthinder die ontregeling in de natuur veroorzaken  
 en het nachtelijk landschap verstoren.
- Realiseer beter toezicht op handhaving van milieuvoorschriften, ook ten aanzien van  
 varkenshouderijen, zonder betuttelend te worden.
-  Er moet meer aandacht komen voor het handhaven van de landelijke architectuur  
 van gebouwen in het buitengebied.
-  Stimuleer verantwoorde producten, bijv. weidezuivel en ondersteun biologisch boe-
 ren.
-  Neem maatregelen tegen de groei van zwerfafval langs wegen en bosranden.

De gemeente heeft een groenstructuurplan voor Overasselt binnen de bebouwde kom opge-
steld. Een aantal aspecten ontbreken in dit plan, zoals:

-  Het stimuleren van de aanleg van erfbeplanting. De gemeente moet dit subsidiëren of  
  zelfs opnemen in de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning.
-  Handhaven van bosschages in de bebouwde kom. Ze herbergen het dierenleven. Door  
 de bebouwing met kleine kavels is de groene ruimte zo versnipperd achter tuinhekken  
    en muurtjes, dat vogels etc. uit de wijken verdwijnen. We bepleiten dat de bosschages  
    gehandhaafd blijven en dat er alleen gesnoeid wordt, als er gevaarlijke situaties ont- 
 staan.
-   Het handhaven van de bestaande bongerd en bomenlaan aan het begin van de Kruis-
    bergsestraat in de planvorming van Overasselt-West.
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De Overasseltse Vennen maken onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Staats-
bosbeheer dat sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw eigenaar is van de Vennen, streeft 
ernaar om het huidige bosgebied terug te brengen naar het bosbestand van 1850. Toen was er 
in het Vennengebied vooral droge- en natte heide. Later zijn er veel hectares naaldhout aange-
plant als productiebos. Het economische belang daarvan is allang verdwenen en het Vennen-
gebied is nu een belangrijk recreatiegebied. Het omvormen van het bos naar de oude situatie 
van 1850 kost vele hectaren bos.
Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat de verdroging in Vennen tegengegaan 
wordt. Het waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer van de watergangen 
en grondwaterpeil. Staatsbosbeheer (SBB) houdt zich bezig met natuurbeheer en omvorming 
van het bosgebied naar heide.Beide organisaties bestrijden de verdroging. Beide hebben plan-
nen voor de nabije toekomst, waarover besluitvorming reeds heeft plaatsgevonden. De plan-
nen die in uitvoering genomen zijn betreffen:
- Het herstel van de grondwaterstand. Deze is in het verleden verlaagd.
- Omzetting van landbouwgrond in nieuwe natuur.
- Herstel van de natte heide in het Vennengebied door bomenkap.

Met name de bomenkap is omstreden. Sommige inwoners hebben ervoor gepleit dat het bos 
uitgedund wordt in plaats van de grootschalige bomenkap. Sommigen vragen zich af of er 
reeds door de gerealiseerde kap de beoogde natuurdoelstellingen niet al bereikt zijn.
Ook de gemeente Wijchen heeft inmiddels zijn twijfels geuit met betrekking tot de grote kap. 
Binnenkort vindt de evaluatie plaats vóór SBB opnieuw een vergunning voor verdere kap ver-
krijgt. Ook vanuit agrarische kringen wordt het anti-verdrogingsbeleid kritisch gevolgd, evenals 
de verhoging van het waterpeil in de Maas. Ze vinden dat natuurdoelen aangepast dienen te 
worden aan de agrarische structuur.
Het Dorpsplatform volgt deze ontwikkelingen kritisch door deelname aan het Vennenplatform 
en organiseert informatieavonden.

8.2  Ontwikkelingen in de Overasseltse Vennen

Toekomstig Vennengebied 
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9  ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID

Veel werkende inwoners doen hun boodschappen niet in het dorp zelf, maar in de (soms verre) 
omgeving.
Dat het aantal forensen zo groot is, is mede veroorzaakt doordat sinds 1970 steeds meer 
mensen van elders zich in Overasselt zijn gaan vestigen omdat ze graag buiten wilden wonen. 
In de jaren zeventig werden ze, met name getypeerd als ‘Radboudkevers”. Velen zijn nu goed 
geïntegreerd in het dorp.
De economische bedrijvigheid in Overasselt is niet erg groot: er zijn agrariërs, er zijn winkeliers 
en (veelal kleine) ondernemers. Enkele ondernemers die hun bedrijf in het dorp begonnen zijn 
en hun bedrijf hebben uitgebouwd, hebben zich in de loop van de jaren elders gevestigd, zoals 
bijvoorbeeld een installatiebedrijf en een bouwonderneming. Ze betrekken hun werknemers nog 
wel voor een substantieel deel uit Overasselt en wonen daar zelf ook.
De agrarische sector doet het goed ondanks enkele bedrijfsbeëindigingen in de afgelopen ja-
ren. Het agrarisch gebied heeft een goede structuur en geen geweldig grote vee -en/of produc-
tiebedrijven.
De middel -en kleinbedrijven, zoals handelsondernemingen en ambachtelijke bedrijven floreren 
in ons dorp, evenals de meeste kleine zelfstandigen, zoals starters en éénmansbedrijven.
Overasselt heeft een kwalitatief hoog, maar slinkend winkelbestand in verhouding tot het aantal 
van slechts 2600 inwoners. Elders is al opgemerkt dat dit winkelbestand alleen te handhaven 
is, als de inwoners zo veel mogelijk in Overasselt kopen. We ondersteunen het initiatief van 
ondernemers om het winkelbestand op peil te houden en zo mogelijk uit te breiden.
Andere bedrijvigheid is te vinden in het bestaan van een huisartsenpost, twee parttime tand-
artsen, twee fysiotherapeuten, een school, peuterspeelzaal, een Verenigingsgebouw en een 
bibliotheek. 
Aan de Noord-Westkant van het dorp, tussen de Kasteelsestraat en de Schoonenburgseweg 
wordt een bedrijventerrein van 5 ha voorbereid, thans aangeduid als “werklandschap”.
Uit de Leefbaarheidsenquête van 2005 en de droomavond in 2007 is naar voren gekomen, dat 
de inwoners geen grote bedrijven wensen, maar bedrijven die kleinschalig van karakter zijn.
Het werklandschap kan vele kleine ondernemingen en starters de kans bieden de “huiskamer-
werkplaats” te verruilen voor grotere en geschiktere ruimte(n). In sommige gevallen kan ook 
overlast verdwijnen uit de omgeving waar deze bedrijven thans hun activiteiten ontplooien.
Inwoners hebben, via het Dorpsplatform Overasselt, een adviserende rol in het opstellen van 
het bestemmings -en beeldkwaliteitsplan van het werklandschap.
Het streven is naar een groene uitstraling van het werklandschap en integratie met het dorp, 
ook door “dorps bouwen”. Verder is bepleit dat de integratie met het dorp mede bewerkstelligd 
kan worden door het realiseren van wandelpaden. Ook het kleinschalige karakter willen we 
graag terugzien in het werklandschap.

Werklandschap
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De agrarische bedrijven maken al jaren grote ontwikkelingen mee ten aanzien van grondbe-
heer en milieueisen. De landbouw in ons buitengebied moet zich in de toekomst kunnen blijven 
ontwikkelen, zoals elders in Nederland. Normale bedrijfsaanpassingen van bestaande bedrij-
ven moeten mogelijk blijven. Voor de agrarische sector moet een bouwblok komen, waarop 
is aangegeven welke percentage oppervlakte bedrijfsruimte mag zijn. Het bouwblok van be-
staande agrarische bedrijven zal van voldoende grootte moeten zijn om uitbreidingen / aanpas-
singen die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering mogelijk te maken.
In het buitengebied moeten in gebouwen, die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt 
worden, ook ambachtelijke activiteiten kunnen plaatsvinden, mits ze geen milieuvervuiling en 
weinig hinder veroorzaken. Ze moeten het buitengebied niet ontsieren, maar de ruimte die er 
is economisch en milieuvriendelijk benutten met respect voor de omgeving. Te allen tijde moet 
voorkomen worden dat het buitengebied ontsierd wordt door grote (lelijke) gebouwen.

Agrariërs

Streekproducten
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10  RECREATIE EN TOERISME

Overasselt is gelegen achter een mooi slingerende dijk aan de Maas. Vanaf de dijk is naar het 
centrum toe alleen de kerk zichtbaar. Het aanzicht van het dorp wordt verder bepaald door de 
oude molen.
Het centrum is als geheel niet erg bezienswaardig. Er staan wel oude huizen, oude boerderijen 
en een oude Protestantse kerk. Toch heeft Overasselt mooie plekken.
Twee kilometer ten Noorden van het dorp liggen de Overasseltse Vennen met de St Walrick 
kapel, een oude ruine met een eeuwenoude koortsboom.
Het Vennengebied wordt door de kap van bomen teruggebracht naar de situatie van 1850.
De beleving van de Vennen zal voor de recreanten anders worden. Sommige inwoners van het 
dorp maken zich zorgen over deze ontwikkeling en staan sceptisch ten aanzien van de doel-
stellingen van Staatsbosbeheer. 
Tussen de Vennen en het dorp ligt een weidegebied met weidse uitzichten o.a. over het Over-
asseltse Broek. Buiten de kom liggen ook gebieden met kleinschalige verkaveling met elzen- en 
meidoornhagen, fruitboomgaarden en kwekerijen. In het gebied liggen ook verschillende histori-
sche gebouwen. 
Een bezienswaardigheid is het Agrarisch Museum “De Garstkamp” vlakbij het centrum. Het 
museum geeft een goed beeld van het agrarisch leven in de regio tussen 1800 en 1960. Er 
bestaan plannen om het Agrarisch Museum onder te brengen in een voormalige boerderij aan 
de Kasteelsestraat, waar meer uitbreidingsmogelijkheden zijn dan in de huidige behuizing. Dit 
is gesitueerd in de Buurderij, onderdeel van het toekomstige werklandschap.   

Andere attractiepunten zijn restaurant St Walrick en het daarbij gelegen Scouting Centrum, dat 
al sinds 1953 in het Vennengebied gesitueerd is. Met respect voor de natuur hebben de scouts 
er steeds gerecreëerd. Inmiddels is er een kindersurvivalclub neergestreken, die complete 
dagprogramma’s op commerciële basis aanbiedt. Langzaam maar zeker komen er steeds meer 
bijgebouwtjes en worden terreinen met hekken omgeven.
In het dorp bestaat er zorg over hoeveel recreatiedruk het Vennengebied kan hebben. De scou-
ting had respect voor de natuur, de survivalgroepen maken er gebruik van.
Andere pleisterplaatsen in Overasselt zijn koffie -en theeschenkerij de Johannahof tussen 
Overasselt en Nederasselt en in het dorp eetcafé de Zon en cafetaria De Bonte Koe.
Al met al heeft Overasselt voldoende plekken waar het zeker voor enkele uren goed toeven is. 
In Overasselt zijn weinig mogelijkheden om te overnachten.

Koffie- en theeschenkerij Johannahof Garstkamp Agrarisch museum
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We pleiten ervoor dat aan de aantrekkelijkheden van Overasselt meer bekendheid wordt ge-
geven. Het streven is om Overasselt te presenteren aan de  “langzame, rustzoekende toerist” . 
Sinds het najaar van 2008 is Overasselt gedeeltelijk opgenomen in het fietsroute-netwerk van 
de Stadsregio. 
Zoals hiervoor beschreven is het Vennengebied een recreatief gebied dat door veel men-
sen bezocht wordt. Deze mensen vinden niet de weg naar het dorp Overasselt. We willen de 
mensen de weg wijzen naar Overasselt door één of meer wandelroutes te realiseren tussen 
de Maas en het Vennengebied. Het Dorpsplatform werkt aan een wandelroute van de Vennen 
naar de Maas. Behalve deze wandelroutes willen we ook een fiets- en wandelroute uitzetten 
langs historische plekken en oude gebouwen. Deze route kan starten vanuit drie toeristische 
opstartpunten: één aan de Maas bij de aanlegsteiger van de voormalige fietspendelboot, één 
aan de Schoonenburgseweg bij het Oorlogsmonument en de Johannahof en één bij het  Agra-
risch museum.
Deze toeristische opstapplaatsen moeten dan wel aantrekkelijk zijn voor de recreant door de 
aanwezigheid van banken, picknicktafels en plattegronden met de wandel -en fietsroutes en 
folders met de nodige toeristische informatie.
Er zullen verschillende partijen bij betrokken moeten worden, zoals de gemeente, het Dorps-
platform, de VVV, de Stadsregio en wellicht ook de provincie.
Subsidie zal aangevraagd moeten worden voor het ontwikkelen van routes, bewegwijzering, 
plattegronden, routekaarten, informatiebrochures over historische gebouwen, interessante 
landschapselementen etc. 
De realisatie van deze plannen wordt in uitwerkgroepen voorbereid.

Koortsboom St Walrick

Landgoed De Zomp Gaia & Ouranos beeldentuin



DORPSPLAN OVERASSELT

43

11  AANBEVELINGEN EN ACTIEPUNTEN

In dit laatste hoofdstuk zetten we alle aanbevelingen / aandachtspunten en actiepunten / pro-
jecten, die in de verschillende hoofdstukken zijn gedaan, op een rij.

Hoofdstuk 5 Karakter en ontwikkeling
1. De ontwikkeling en verdere uitbreiding van het dorp zal met behoud van het dorpse karakter     
     plaatsvinden.
2. De uitbreiding van Overasselt zal geleidelijk (15 á 20 woningen per jaar) en met behoud van      
     kleinschaligheid plaatsvinden.
3. De nieuwe woningen zullen voornamelijk gebouwd worden voor starters en
    senioren, waarbij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en gebruik van de Koop-
    garantconstructie stimulansen zijn om de woningen betaalbaar te houden.
4. Het opplussen van bestaande woningen voor senioren zal gestimuleerd worden, evenals het  
    verbouwen van verouderde seniorenwoningen.
5. Agrariërs worden de gelegenheid geboden hun bedrijven zonodig uit te breiden,
    met inachtneming van milieuaspecten en beeldkwaliteit.
Hoofdstuk 6 Infrastructuur
6. De wens is dat de fietspendelboot over de Maas weer gaat varen.
Hoofdstuk 7 Voorzieningen en verenigingen
7. We adviseren de inwoners van Overasselt meer gebruik te maken van de winkels en andere 
voorzieningen in Overasselt opdat die voor het dorp behouden kunnen blijven.
8. Bibliotheekvoorziening staat onder druk door gering gebruik. Onderzoek.
9. Kinderwerker voor de drie kerkdorpen aanstellen bij de gemeente
Hoofdstuk 8 Natuur en milieu
10. We  pleiten ervoor, dat
- bomen en bosschages behouden blijven en zullen toenemen
- er een ecologisch verfijnd netwerk in het buitengebied gerealiseerd wordt
- ingezet wordt op duurzaamheid bij nieuwe projecten
- er meer aandacht komt voor de architectuur van gebouwen
- er meer aandacht besteed wordt aan handhaving van het milieu en de regelgeving
Hoofdstuk 9 Economische bedrijvigheid
11. Op het nieuwe bedrijventerrein (werklandschap) krijgen alleen kleinschalige bedrijven een 
plaats. 
12. Het werklandschap krijgt zoveel mogelijk een “dorps karakter”  en wordt mede door aantrek-
kelijke wandelpaden geïntegreerd met het dorp.

11.1  Aanbevelingen en aandachtspunten
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Hoofdstuk 5 Karakter en ontwikkeling

13. Er zal een levendig dorpshart komen tussen het Verenigingsgebouw en de Hoogstraat.
14. De Hoogstraat zal groener en dorpser worden ingericht.
Hoofdstuk 6 Infrastructuur 
15. Gescheiden fiets- en wandelpaden langs de Hessenbergseweg/  Loksheuvelseweg
16. Maximumsnelheid in de Hoogstraat 30 km en het ontmoedigen van vrachtverkeer.
17. Veiligmaken van enkele bochten in de Garstkampsestraat/IJkelaarstraat die nu heel on- 
      overzichtelijk zijn.
18. Geheel afsluiten van de Maasdijk voor auto’s en motoren, uitgezonderd bestemmings- 
      verkeer.
19. Een wandelpad direct langs de Maas.

Hoofdstuk 7 Voorzieningen en verenigingen

20. Speelplekken voor oudere kinderen. 
21. Bekendhied regelingen van buurtbus, bus en regiotaxi bij de inwoners.
22. Een rechtstreekse busverbinding tussen Overasselt en het nieuwe NS-station in Molen-
      hoek/Mook 
23. Realiseren van een Zorgcentrum dat 24 uur per dag beschikbaar is voor het verlenen van  
      zorg met het accent op ouderen en gehandicapten.
24. Een gelegenheid waar ouderen en gehandicapten samen een maaltijd kunnen gebruiken.  
      (bijv in de Mijlpaal, de Buurderij of het nieuwe restaurant van Dichterbij).
25. Een algemeen toegankelijk fitnesscentrum.
26. Een part-time kinderwerker  die bij de gemeente aangesteld wordt
27. Opzetten van een werkgroep sociaal cultureel kinderwerk, gezamelijk voor de drie kleine  
     kernen in de gemeente, die een visie ontwikkelt ten aanzien van het belang van kinder-
      werk.

11.2  Actiepunten / projecten
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Hoofdstuk 8 Natuur en milieu

28. Het starten van projecten 
- die het ecologisch bermbeheer bevorderen
- die het energiegebruik van de openbare verlichting terugdringen
- die het zwerfvuil beperken en tegengaan
- die de aanleg van erfbeplanting in het buitengebied realiseren

Hoofdstuk 10 Recreatie en toerisme

29. Een wandelroutenetwerk (met ommetjes) voor Overasselt en omgeving. Met daarin nieuwe 
wandelpaden  tussen het Vennengebied en de Maas (bijv. via het Broek en via Worsum)
30. Het ontwikkelen van een fietsroute langs historische plekken en oude gebouwen in Overas-
selt en omgeving.
31. Het promoten van Overasselt en omgeving als aantrekkelijk gebied voor wandelaars en 
fietsers. Dit kan door op verschillende plekken banken en/of picknick plaatsen te creëren en 
folders en routeoverzichten beschikbaar te stellen.

Het Dorpsplatform heeft door subsidie van de Provincie de gelegenheid twee uitwerkgroepen 
projecten te laten uitwerken. Oorspronkelijk was besloten de ontwikkeling van een dorpsplein 
en een wandelroutenetwerk daarvoor te kiezen. Nu het dorpsplein al in een project wordt uitge-
werkt, stellen we voor prioriteit te geven aan de projecten genoemd onder de punten 17, 27, 28  
en 29.

Door met name gemeenteraadsleden is op de informatie-avond gevraagd prioriteiten te stel-
len t.a.v. de actiepunten. Het is voor de Dorpswerkgroep moeilijk om gefundeerde prioriteiten 
te stellen, omdat inzicht in de financiele konsekwenties slechts globaal aanwezig is. We kiezen 
ervoor, dat aan de volgende punten prioriteit wordt gegeven:

1. het realiseren van het Dorpsplein
2. het realiseren van de punten genoemd onder 29, 30 en 31
3. het realiseren van de zorgvoorzieningen zoals ontwikkeld rond de Buurderij
4. het bouwen van 15 á 20 woningen per jaar voor starters en senioren op een wijze die  
 past bij de huidige bebouwing. 
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BIJLAGE I



DORPSPLAN OVERASSELT

47



DORPSPLAN OVERASSELT

48

BIJLAGE II

Verenigingen
Een greep uit de vele verenigingen en in willekeurige volgorde.

Jeugd EHBO Maria Goretti
Rode Kruis
EHBO/Reanimatievereniging
Welfare/Rode Kruis
Voetbalvereniging Overasseltse Boys
Lawntennisclub Overasselt LTVO
Zaalvoetbalclub De Kickers
Korfbalvereniging ONA
Kinderzangkoor
Jeugdorkest “Alles Kids”
Mannensociëteit “Atlas”
Meditatiegroep “Overasselt”
KBO vrijdagavond dansen
Yogavereniging Overasselt
KBO Overasselt/Nederasselt
SVO Stichting Verenigingsgebouw Overasselt
Nederlandse Hartstichting Overasselt
Stichting Agrarisch Museum “De Garstkamp”
Hartstichting Overasselt
Overasseltse Jongeren Organisatie
Vrijwillige Brandweer Overasselt
Popkoor Splendid
Seniorenkoor zangkoor 
Kerkkoor St Cecilia Parochiekerk Overasselt
Stichting Overasselt Promotion
Historische Fietstocht Overasselt/Nederasselt
Carnavalsvereniging De Strandjutters
Carnavalsvereniging Krek Zo Mot Ut
Kindercarnavalsvereniging Luilekkerland
Harmonie Kunst Na Arbeid Overasselt
Oranjecomitee
KBO Koersbal
Menvereniging St.Walrick
Bridgeclubs Domibri en Botterbuske
Aerobic vereniging
Volleybalvereniging Overasselt

Biljartvereniging “De Zon”
Paardrijvereniging St.Walrick Overasselt
Ponyclub De Schuurgraaf
Volksdansgroep Overasselt
Ouderengymnastiek
Stichting Vrijwillige thuishulp
Vereniging Dorpsplatform Overasselt
Tafeltennisvereniging OTTV
Sportclub ADVENDO
Petanquevereniging
Hengelsportvereniging De Stekelbaars
Katholieke Vrouwenorganisatie
St Nicolaas Comité
Stichting Mijlpaal 65
Stichting OOG
Vrijwillige Thuishulp Oveasselt
Bridgeclub Gezelligheid Troef
Golfvereniging Overasselt
Biljartvereniging “Geen keus”
Biljartvereniging “De Mijlpaal”
Bridgeclub “Overasselt”
Stichting Bibliotheek
Zangkoor “Joy4all”
Werkgroep Historie Worsum
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BIJLAGE III

Monumenten in Overasselt

Rijksmonumenten

Boerderij Hessenbergseweg 5
RK parochiekerk St Antonius-Abt
Kapel op het kerkhof
Heilig Hartbeeld
Boerderij De Munninkhof IJkelaarstraat 1
Boerderij Kasteelsestraat 11 a
Korenmolen De Zeldenrust Oude Kleefsebaan 
Boerderij Oude Kleefsebaan 59
Boerderij De Schatkuil, Schatkuilsestraat 5
N.H. kerk, Hoogstraat
Kapel St.Walrick

Gemeentelijk monument

Voormalige pastorie, Hoogstraat
Boerderij Molenberg, Oude Kleefsebaan 29
Gracht, eiland en resten Boerderij De Sleeburg, Sleeburgsestraat 5

Verder zijn er nog een groot aantal gebouwen, voornamelijk boerderijen die door de gemeente 
ook beschouwd worden als monument.  
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BIJLAGE IV

Informatie VKK Gelderland

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een snel groeiende organisatie met ca 120 
dorpsbelangenorganisaties als lid. Haar doel is samen met dorpsbelangenorganisaties de 
leefbaarheid van het platteland in Gelderland in stand te houden en te verbeteren.

Ontstaan
De VKK Achterhoek-Liemers is in 1987 ontstaan, toen een aantal dorpsbelangen-organi-
saties in de Achterhoek besloot zich te verenigen in een overkoepelende organisatie. In 
2005 is het werkgebied van de VKK uitgebreid naar heel Gelderland

Doel
Volgens de statuten van de VKK stelt de vereniging zich ten doel de belangen van regio’s, 
kleine dorpen en buurtschappen in de provincie Gelderland te behartigen, gericht op hun 
voortbestaan en behoud, en zo mogelijk op verbeteren van de leefbaarheid van die woon-
gemeenschappen, alles in de ruimste zin”.

Visie
Bewoners van het platteland c.q. kleine kernen mogen hun eigen leefomgeving als hoogst 
deskundige en hoogst gemotiveerde vormgeven. De VKK Gelderland stimuleert en helpt 
bij het van onderop (bottum-up) plannen maken. Samenwerking tussen plattelandsbewo-
ners staat hierbij centraal.

De VKK Gelderland laat de stem van plattelandsbewoners doorklinken bij gemeenteover-
stijgende organen wat betreft plattelandsbeleid. Zij gelooft in proactieve beïnvloeding van 
beleid door samenwerking van diverse groeperingen/ samenwerkingsverbanden die beleid 
ontwikkelen en uitvoeren op het platteland. Volgens de VKK Gelderland is de aanwezig-
heid van zo’n groepering/samenwerkingsverband in iedere kleine kern gewenst.

Activiteiten
- Op maat ondersteunen, informeren en adviseren van leden;
- Informeren via het kwartaalblad Kleine Kernen Koerier, de website, de ledenvergadering
  en themaavonden en/of workshops;
- Ondersteuning en begeleiding bij de ontwikkeling van dorpsplannen;
- Uitvoering van projecten, zoals Dorpen Groeien op Eigen Wijze of Plattelandsparlement
  Gelderland.

VKK Gelderland
Dr. Grashuisstraat 8
7021 CL Zelhem
tel. 0314-631168


