
DNA van Zetten
Wie zijn wij & waar ligt onze kracht

Wat maakt Zetten sterk? Met deze folder gaan we in op het DNA 
van Zetten. Het laat ons zien wie we zijn en wat erin Zetten is.

 In zeven met elkaar verbonden thema's wordt zichtbaar waarin 
we sterk zijn. Deze krachten kunnen we gebruiken om in de 

toekomst Levendig, Verbonden en Duurzaam te zijn.

De dorpsraad Zetten/Hemmen, Zicht op Zetten en de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben samen deze 

folder ontwikkeld. Hiervoor zijn gesprekken met actieve 
Zettenaren gevoerd. De folder sluit aan bij de Visie op Zetten in 
2025, Levendig, Verbonden en Duurzaam en is een resultaat 

van het project KRAKE DNA van het dorp. 
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Wil je ook iets betekenen voor het dorp, neem dan contact op 
met post.dorpsraad@gmail.com



De gebouwde 
omgeving en de 

infrastructuur. Alles 
wat gemaakt is door 

mensenhanden: denk 
aan gebouwen, wegen, 

etc.

Gebouwde omgeving
Zetten heeft vanouds een centrumfunctie. Het dorp kent een gevarieerd aanbod in 
voorzieningen (scholen, winkels, station, zwembad) die ook bezoekers van buiten het 
dorp aantrekken. Het aantal forensen is sterk gegroeid. Tegelijk bieden instellingen als 
de Heldringstichting en het Hendrik Pierson College ver over de honderd 
arbeidsplaatsen.
 
Het dorp ligt centraal t.o.v. Wageningen, Arnhem en Nijmegen. De bereikbaarheid is 
goed; er is een treinstation, een busverbinding en de snelweg is dichtbij.
 
Voor activiteiten wordt gebruik gemaakt van de fysieke omgeving, zoals sportvelden, 
gemeenschapshuis de Wanmolen, fietsroutes, scholen en kerken.
 
Zetten kent een aantal karakteristieke panden, zoals het Wittehuis en de oude 
fruitveiling.

Cultureel

Elk dorp heeft zijn 
eigen gebruiken, 

verhalen, evenementen 
of symbolen: dat wat 
het typisch Zettens 

maakt.

Zetten kent een rijke historie wat betreft onderwijs. Herkenbare plekken zijn de 
Heldringstichting, de Vluchtheuvelkerk en het Wittehuis, in de directe omgeving 
is de ‘Heerlijkheid Hemmen’ gelegen, met onder andere de resten van Kasteel 
Hemmen, de Kasteeltuin Hemmen en het Washuisje gelegen aan de Linge.
 
Van oudsher heeft het dorp een christelijke identiteit. 
 
Zetten kent een aantal terugkerende activiteiten van feesten tot bingoavonden 
en markten. Bijvoorbeeld de Wizetmarkten met Hemelvaart en Kerst, 
Koningsdag, de kermis en jaarlijks wordt er een groot schaaktoernooi in Zetten 
gehouden.

Dorpsbewoners

De kennis en 
vaardigheden van de 

dorpsbewoners die van 
belang zijn voor de 
ontwikkeling van de 

gemeenschap.

Kenmerkend voor de verenigingen en initiatieven is de laagdrempeligheid.
 
Vrijwilligers worden actief en persoonlijk geworven voor bepaalde 
activiteiten. Zettenaren zijn bereid zich in te zetten voor een project met een 
duidelijke begin- en einddatum.
 
Kwaliteiten van dorpsbewoners worden ingezet bij het organiseren van 
activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en 
vaardigheden van de inwoners en de bestaande netwerken.



Sociaal

De sociale verbindingen 
binnen en tussen 

mensen en groepen. De 
verbondenheid en het 
vertrouwen binnen het 

dorp.

Mensen weten elkaar te vinden.
 
Zetten heeft een bloeiend en divers verenigingsleven (sport en 
cultuur). Daarnaast zijn er veel netwerken: initiatieven en partijen (lokale 
middenstand, gemeente, kerken) die bijdragen aan verbondenheid en 
gemeenschapsgevoel.
 
Plaatselijke initiatieven worden opgezet en uitgevoerd door 
vrijwilligers.

Politiek

Kunnen sturen om 
dingen gedaan te krijgen 
in het dorp: toegang tot 
mensen met macht en 
invloed en toegang tot 

hulpbronnen.

Er is informeel contact met de gemeente (wethouder, 
burgermeester, kernadviseur). Zij tonen betrokkenheid bij lopende 
initiatieven en bij start van initiatieven. Daarnaast kunnen inwoners 
altijd terecht bij de dorpsraad. 
 
Goede ideeën en initiatieven vanuit de dorpsgemeenschap kunnen 
financieel ondersteund worden door de gemeente.
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Financieel
De financiële middelen 
die aanwezig zijn om 
de gemeenschap te 

versterken.

Binnen het dorp zijn de meest voorkomende geldstromen voor 
(dorps)initiatieven: contributie, sponsoren, subsidies en het creëren van eigen 
geld.

Natuurlijke omgeving
De natuurlijke kenmerken 

van het dorp en haar 
omgeving. Bijvoorbeeld 
water, aarde landschap, 

flora en fauna.

Zetten is gelegen in de Betuwe, tussen de rivieren, met karakteristieke panden 
en mooie natuur. Het landschap rondom Zetten leent zich uitstekend voor mooie 
fiets- en wandeltochten.

Deze folder is ontwikkeld binnen het ‘DNA van het dorp’ project, onderdeel van INTERREG V A KRAKE (2016-2019). Dit 
is gecofinancieerd door Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de provincie Gelderland en het 

Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE NRW). De 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Fachhochschule Münster, de Hochschule Rhein-Waal, de Handwerkskammer 

Münster, de Kreishandwerkerschaft Borken en de TAFH Münster GmbH werkten samen met 55 dorpen.
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