
 
 
Aan: de griffie en commissie- en raadsleden  

Van: Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug 

Betreft: presentatie “Nieuwerbrug verdient uw aandacht!” op de inspraakavond d.d. 11 mei 2016 

 
 
Geachte commissie- en raadsleden, 
 
Op 7 april j.l. heeft de gemeenteraad een bezoek gebracht aan Nieuwerbrug. Tijdens een 
bijeenkomst in het Wierickehuis is met de bewoners van gedachten gewisseld over drie 
onderwerpen: Verkeer, Leefbaarheid, Sociale Samenhang. De komst van de raadsleden werd zeer 
gewaardeerd. Naar aanleiding van dit bezoek heeft de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) een 
presentatie gemaakt die aan u voorgelegd wordt. Het doel ervan is om samen met u na te denken 
over investeringen die een oplossing bieden voor de diverse problemen waarmee Nieuwerbrug te 
maken heeft. 
 
Nieuwerbrug heeft als elk dorp zijn eigen kenmerken en kwaliteiten. Nieuwerbrug is een dorp met 
karakter en potentie. De laatste jaren zien we echter achteruitgang. Het baart ons grote zorgen. 
Geen openbaar vervoer, slecht onderhoud van de buitenruimte, verkeersonveilige situaties, toename 
van vrachtverkeer, woningen die lang te koop staan, voorzieningen die verdwijnen, bewoners die 
verhuizen, verpaupering. Daarom trekken we aan de bel en willen we samen met u naar duurzame 
oplossingen kijken. Nu kan het nog mits u als commissie- en raadslid op korte termijn ervoor kiest om 
in Nieuwerbrug te investeren. 
 
We realiseren ons dat door de crisis de positie van de gemeente veranderd is. Het doel van de 
gemeente is om meer in termen van coproductie te denken, waarbij inwoners vroegtijdig betrokken 
worden bij plannen. In Nieuwerbrug worden veel initiatieven bedacht, ontplooid en deels zelf 
gefinancierd of gerealiseerd (restauratie kerk, restauratie onafhankelijkheidstoren, exploitatieplan 
Wierickehuis, project natuurlijke speeltuin, bibliotheek, bewonersavonden “Nieuwerbrug draait 
door” etc…). De WIN bestaat al ruim 15 jaar en denkt mee, helpt mee en probeert de bewoners te 
betrekken bij de verschillende plannen, die op allerlei schaalniveaus aandacht verdienen.. Sinds 2002 
hebben we een leefbaarheidsplan waarin doelstellingen en prioriteiten geformuleerd staan. Dit 
leefbaarheidsplan wordt regelmatig geactualiseerd. De WIN betrekt de bewoners bij de plannen en 
organiseert diverse avonden om wensen, ideeën, initiatieven te vertalen in het leefbaarheidsplan. 
Voor het eerst werken we nu ook  samen met de gemeente aan een nieuwe versie van de 
toekomstvisie, aan een nieuwe manier om samen toekomstperspectief te bieden voor het dorp en 
voor de inwoners.  
 
Binnenkort wordt een nieuw beheerplan voor de buitenruimte door uw raad vastgesteld. Een kans 
om de ambitie te vertalen in een meerjarenbegroting en samen aan de toekomst van Nieuwerbrug te 
werken. De kwaliteit van de openbare ruimte (beheer en onderhoud) is en blijft de primaire 
verantwoordelijkheid van de gemeente. We weten dat infrastructurele aanpassingen duur zijn. Maar 
wij zijn ervan overtuigd dat deze aanpassingen  investeringen voor de toekomst zijn die een 
essentiële bijdrage zullen leveren aan de leefbaarheid, de aantrekkelijkheid en de sociale cohesie van 
ons dorp. Als we de komende maanden werken aan het formuleren van een gezamenlijke ambitie 
kunnen we de krachten bundelen, kunnen we de visie in concrete acties vertalen en Nieuwerbrug 
beter, aantrekkelijker en toekomstbestendig op de kaart zetten.  
 
Het geeft hoop en positieve energie als we dit doel samen weten te bereiken. Stel ons a.u.b. niet 
teleur! 


