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van het dorp.

Inleiding
Zetten heeft een overzichtelijk dorpshart: veilig voor kinderen en ouderen.
Ouderen en jongeren kunnen in Zetten blijven wonen.
Zetten heeft een goed aanbod van winkeliers en ondernemers.
Dit is de top drie van actiepunten uit onze visie die bewoners van Zetten belangrijk vinden
voor de toekomst. In dit document vertellen we meer over onze toekomstbeelden voor
Zetten. Deze visie vormt voor ons een rode draad voor onze acties in de toekomst. We hebben
de visie opgesteld om als dorpsbewoners in gesprek te kunnen gaan met elkaar, de gemeente
en ieder ander die zich bezig houdt met de leefbaarheid in Zetten.
Deze visie is opgesteld door Zicht op Zetten (ZoZ), een burgerinitiatief waarvoor ongeveer
twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. In 2013 zijn we gestart met de wens om vanuit het
perspectief van inwoners en direct belanghebbenden in Zetten mee te denken en initiatief te
nemen. Vraag daarbij is: hoe zou ons dorp Zetten zich op weg naar 2025 kunnen ontwikkelen?
Kunnen we een beweging op gang brengen naar een dorp zoals wij dat willen in de toekomst?
Onze gemeenschappelijk motto hierbij is:
“Zetten 2025: levendig, verbonden en duurzaam”.
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Missie
Onze missie is om gezamenlijk als dorpsbewoners Zetten leefbaar en aantrekkelijk te houden
voor alle (toekomstige) bewoners en bezoekers. Wij zien Zetten in 2025 als een levendig dorp
waar je graag woont, werkt, recreëert en leert op een duurzame manier.

Doelen
Eerder hebben wij in verschillende werkgroepen ideeën bedacht voor een levendig en
verbonden Zetten. We hebben scenario’s ontwikkeld waarvan wij denken dat die in 2025
werkelijkheid zouden kunnen zijn. Uit dit proces is naar voren gekomen dat wij Zetten in 2025
het liefst behouden als regionaal aantrekkelijk dorp. In deze regionale functie zit volgens ons
de kracht van Zetten. Daarom willen we terugloop van voorzieningen en afname van het
aantal inwoners voorkomen.
Zetten heeft op dit moment een goede uitgangspositie en hiervan willen we profiteren. Denk
aan onze goede scholen, openbaar vervoer, bedrijventerrein, landelijke zorginstituten,
cultureel aanbod, verenigingen, voorzieningen, winkelaanbod, aansluiting op snelwegen, et
cetera.
Wij, ZoZ, zien het zitten om ons in te zetten voor een regionaal aantrekkelijk dorp; Zetten als
de Westpoort van de stadsregio (tussen Wageningen, Nijmegen en Arnhem). Met
waarborging van het dorpse karakter. Deze doelen vragen extra inspanningen van Zettenaren
en gevestigde organisaties, maar zullen tegelijkertijd ook zorgen voor extra verbondenheid
juìst door die gezamenlijke inspanning.

Onze werkwijze
Vanaf najaar 2016 tot en met najaar 2017 heeft Zicht op Zetten gewerkt aan de ontwikkeling
van deze visie. We willen graag een breed gedragen visie. We hebben met ruim 30 groepen
mensen gesproken; vertegenwoordigers van sport- en cultuur verenigingen, zoals de voetbal
en de zangkoren, en ook kerken, scholen en huisartsen.
Op basis van een conceptvisie zijn vragen gesteld aan dorpsbewoners. Daarvoor hebben we
in de zomer van 2017 een online poll (vragenlijst) uitgezet. We hebben veel verschillende
mensen kunnen benaderen. De poll is 460 keer ingevuld. Op het HPC (Hendrik Pierson College)
hebben we gastlessen gegeven en met tien klassen van het derde en vierde jaar van het vmbo,
havo en het vwo gesproken.
Op basis van de gesprekken en de poll is de visie herschreven. We hebben de volgorde van de
doelen veranderd naar waardering. De doelen die we gezamenlijk het belangrijkst vinden
staan bovenaan.
Zo hebben we een visie ontwikkeld waarin hopelijk veel verschillende Zettenaren en
organisaties zich herkennen én zich voor willen inzetten. Vanuit vier voor ons belangrijke
onderwerpen willen wij met elkaar aan de slag met het motto: “een levendig, verbonden en
duurzaam Zetten in 2025”. De vier onderwerpen zijn: het dorpshart, cultuur & recreatie,
wonen & werken, zorg & onderwijs.
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Dorpshart
Wij streven naar een levendig en verbonden dorpshart in 2025. Een dorpshart waar inwoners
uit Zetten graag wonen en mensen uit de omgeving graag komen. Het dorpshart is vernieuwd,
uitgebreid en levendig en tot stand gekomen vanuit wensen en initiatieven van de inwoners
van Zetten.
Concrete doelen:






We zorgen voor een overzichtelijk dorpshart, dat veilig is voor kinderen en ouderen.
Winkels kunnen uitbreiden en er kunnen meer en andere winkels komen.
Het dorpshart is voor bewoners en bezoekers fysiek aantrekkelijk en goed
bereikbaar. Het dorpshart is met openbaar vervoer goed ontsloten en er zijn plekken
om te werken en te ontspannen.
We investeren in nieuwe activiteiten voor jong en oud. In het dorpshart is (digitaal)
zichtbaar welke activiteiten plaatsvinden. Er zijn jaarlijkse (sport) evenementen zoals
een wielerronde. Inwoners en mensen uit de regio nemen deel aan deze activiteiten.
We investeren in een groen dorpshart. Groen benadrukt het dorpse karakter. Dit
betekent dat het Julianaplein minder uit stenen bestaat en meer uit gras, (gevel-)
planten, bomen of struiken. Het plein is overzichtelijk en heeft sfeer.

Om dit nieuwe dorpshart in 2025 te realiseren werken ondernemers, inwoners en gemeente
samen. Ondernemers, gemeente en bewoners investeren in geld en natura in het dorpshart
van Zetten. Uitgangspunt is dat het dorpshart tot stand komt aan de hand van een gezamenlijk
ontwerp van zowel de inwoners, ondernemers en bestuurders. Eind 2018 ligt er een
gezamenlijk gedragen ontwerp.
Samenwerkingspartners voor deze doelen: inwoners, ondernemers,
natuurorganisaties en monumentenzorg, lokale organisaties en verenigingen.
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Cultuur en recreatie
Wij streven naar een levendig, verbonden en duurzaam dorp in 2025 waarin inwoners uit
Zetten graag leven en mensen uit de omgeving graag zijn. Er is een eigen herkenbaar aanbod
van kunst, cultuur en recreatie voor alle leeftijden. Dit aanbod komt tot stand vanuit wensen
van inwoners en bezoekers van Zetten.
Concrete doelen:






Een plek maken voor culturele, sociale, maatschappelijke en recreatieve activiteiten.
De Wanmolen kan nieuw leven ingeblazen worden of er komt een nieuwe locatie die
bijdraagt aan levendigheid en verbondenheid. De multifunctionele locatie is voor
iedereen aantrekkelijk en centraal. Functies van deze plek:
o Een dorpshuis; sociaal en zakelijk ontmoetingscentrum voor alle leeftijden
o Beperkte horeca
o Ondersteuningspunt vanuit gemeente voor diverse onderwerpen voor zorg en
welzijn.
o Zaal voor theater, kleinschalige dorps gerelateerde evenementen en/of kleine
sporthal voor de basisscholen (mede afhankelijk van ontwikkelingen bij de
scholen)
o Bibliotheek en speel-o-theek
o Locatie voor zorg- en welzijn organisaties als de huisarts of fysiotherapeut.
Zettenaren sporten in het eigen dorp en ook omliggende dorpen kunnen bij ons
terecht. We willen het sportaanbod van Zetten behouden en versterken door:
o Het zwembad behouden in Zetten.
o Alle sporten op één plaats bij elkaar brengen op een campus waarin sport en
onderwijs zijn verbonden. De ideale plek lijkt bij het HPC. Daar zijn al
sportvelden en ruimten die uitgebreid kunnen worden. Samenwerkende
verenigingen staan sterker: verenigingen kunnen ruimten, velden, en zo
kosten, delen. Een campus maakt kennismaken en uitwisseling tussen
verschillende sporten gemakkelijker. En onderwijs en sportverenigingen
profiteren van elkaars voorzieningen.
o We zetten ons in voor een sterker en groter wandel- en fietspaden netwerk
dat goed aansluit op het netwerk van Hemmen.
Jong en oud zetten zich samen in voor het verbinden en verlevendigen van Zetten
door het organiseren van dorpsactiviteiten.

De plannen voor de Wanmolen en Sportcampus staan in de steigers. ZoZ werkt samen met
verschillende partijen, verenigingen, gemeente en lokale organisaties. We zien het als onze
rol om daarbij steeds aandacht te (blijven) vragen voor de wensen van de inwoners van Zetten.
Samen kunnen we zorgen dat we duurzaam bouwen aan cultuur en recreatie in Zetten.
Samenwerkingspartners voor deze doelen: ondernemers, verenigingen, gemeente en lokale
organisaties.
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Wonen en werken
We zijn in 2025 een dorp, waar jong en oud graag leeft, woont en werkt. Het is aantrekkelijk
om in Zetten te wonen en werken door onze mooie natuur, rijke cultuur, brede voorzieningen
en de centrale ligging. Zetten (in combinatie met Herveld en Andelst) staat bekend als de
Westpoort van de stadsregio Arnhem, Wageningen en Nijmegen.
Concrete doelen:
Wonen


Senioren en jongeren kunnen ook in 2025 in Zetten blijven wonen en er zijn voor hen
geschikte woningen.



Nieuwe woningen zijn duurzaam gebouwd en zijn geschikt voor zowel alleenstaandeals meerpersoonshuishoudens of collectieve woonvormen.

Werken


Bedrijventerreinen in Zetten, Herveld en Andelst hebben zich verenigd en hebben
één profiel als Westpoort van de stadsregio Wageningen, Arnhem en Nijmegen.






Er zijn goede openbaar vervoersverbindingen: trein en bus gaan vaak.
Het is gemakkelijker om (met de auto) tussen de dorpen rondom Zetten te reizen.
Winkeliers en ondernemers ondersteunen lokale activiteiten.
Bedrijven en winkeliers hebben een fonds gevormd van waaruit gemeenschappelijk
impulsen worden gegeven aan Zetten. Bedrijven, organisaties en gemeenten maken
op basis van de visie een investeringsplan voor de Westpoort van de Stadsregio.
ZZP-ers en startende bedrijven zijn verbonden via een platform en een
ontmoetingscentrum.


Leven


Om samen te zorgen voor een leefbaar dorp voor jong en oud, zijn inwoners van
verschillende leeftijdscategorieën en lokale ondernemers in 2018 vertegenwoordigd
in de dorpsraad.



Om in 2025 een duurzamer en ecologisch verantwoord dorp te zijn, willen we
samenwerken met de Universiteit van Wageningen en landbouwbedrijven. We willen
in 2018 verkennen met hen wat allemaal mogelijk is binnen Zetten. Een idee is om
openbare moestuinen op te zetten.

Samenwerkingspartners voor deze doelen: inwoners, ondernemers, gemeente, lokale
organisaties.
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Zorg en onderwijs
Zetten is heel belangrijk voor de regio als het gaat om onderwijs en zorg. Om dit ook in de
toekomst te behouden willen we samen met inwoners, zorg- en onderwijsinstellingen,
gemeente, ondernemers en anderen werken aan:
Concrete doelen:


Zorg en onderwijs zijn goed te bereiken voor iedereen; lopend, met de fiets,
openbaar vervoer en/of de auto. We zorgen vanaf 2019 voor veilige fiets- en
wandelroutes van en naar school, zorginstellingen en welzijnsactiviteiten.



Zorginstellingen werken goed samen zodat de verschillende gezondheidsinstellingen
in 2025 in Zetten beschikbaar blijven. We onderzoeken in 2018 met de instellingen
en inwoners of er behoefte is aan één centraal gezondheidscentrum.



De scholen, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang, werken beter samen,
zodat kinderen vanaf de peuterspeelzaal tot en met middelbare school in Zetten naar
school kunnen. In 2018 gaan we onderzoeken of het gewenst is om deze instellingen
samen te voegen in één gebouw.

Om zorg en onderwijs te behouden zien we voor ons dat instellingen, inwoners en gemeente
samen werken. Uitgangspunt is om met elkaar voor begin 2018 te verkennen of deze doelen
gedeeld worden, om vervolgens samen een plan te schrijven met concrete stappen.
Samenwerkingspartners voor deze doelen: inwoners, instellingen voor zorg, onderwijs en
welzijn, ondernemer en gemeente.
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