
Acquoy 
 

WONEN EN WERKEN / GROEN 

Acquoy is een rustig en onaangetast dorp met open ruimtes in een prachtige omgeving. Het dorp heeft 

een beschermd dorpsgezicht en mooie historische panden. De open plekken in het dorp willen inwoners 

behouden. Om de eigen jeugd in het dorp te houden, is woningbouw gewenst. Wel met behoud van het 

karakter van het dorp. Woningen komen bij voorkeur in aansluiting op de linten of in leegstaande 

gebouwen.  

Veel toeristen vinden hun weg door Acquoy. Om het dorp aantrekkelijk te houden, is onderhoud van 

groen en straten van belang. Inwoners willen daarin ook hun steentje bijdragen De gemeente moet 

zorgen voor voldoende prullenbakken voor toeristen en het opruimen van honden- en paardenpoep. De 

toegang (Nieuwe Steeg) van het dorp zou daarnaast mooier gemaakt kunnen worden door een groene 

entree te realiseren, zoals bij Deil. 

 

GEZONDE EN VEILIGE LEEFOMGEVING 

De verkeersveiligheid is erg belangrijk voor de inwoners van Acquoy. Dit kan verbeteren door   

bijvoorbeeld straatverlichting of wegmarkering te plaatsen. De Meerdijk en de Beatrixstraat (plan Elings) 

hebben de grootste prioriteit. Inwoners ervaren overlast van licht en geluid van de Betuwelijn en de 

provinciale weg. Door groen aan te planten of een geluidsscherm te plaatsen kan dit verbeteren. 

Bij het tunneltje onder de provinciale weg en in de speeltuin aan de Nieuwe Steeg zijn regelmatig 

hangjongeren die overlast geven. Deze locaties liggen buiten het dorp, er is geen sociale controle. De 

speeltuin opknappen, liefst samen met de jongeren, kan een oplossing zijn. Meer politie en de inzet van 

WhatsApp-groepen kunnen bijdragen aan het gevoel van veiligheid. 

 

ZORG, WELZIJN EN VOORZIENINGEN 

De inwoners zijn blij met verenigingsgebouw De Schakel en de activiteiten die daar plaatsvinden, zoals 

de bazaar, de ouderensoos en de rommelmarkt. Tegelijkertijd uiten inwoners hun zorgen, omdat het 

financieel moeilijk is om De Schakel in stand te houden. 

De vergrijzing van het dorp vraagt om meer voorzieningen voor ouderen. De inwoners willen ook graag 

een glasvezelverbinding. Er is behoefte aan meer activiteiten voor kinderen in het dorp. De speeltuin is 

saai en ligt te ver buiten het dorp. De speeltuin kan beter tussen De Baronie en Huigenstraat komen. 

Inwoners koesteren de ‘ijsbaan’ bij de Huigenstraat.  

 

IDENTITEIT EN SAAMHORIGHEID 

Acquoy is een fijn sociaal dorp om te wonen. De inwoners zijn trots op de geschiedenis en de historische 

gebouwen en het dorpsgezicht. Het dorp vergrijst waardoor verenigingen, activiteiten en voorzieningen 

onder druk staan. De inwoners vragen daarom meer flexibiliteit en bereidheid van de gemeente om mee 

te werken aan initiatieven uit het dorp. Het dorp moet geen museum worden. 

Mensen zijn betrokken, maar zien een tweedeling tussen de autochtone inwoners en nieuwe inwoners. 

Een werkgroep ‘Welkom in Acquoy’ kan bijdragen aan de saamhorigheid in het dorp. 

 

ACTIES 

Verbeteren: 

 De Meerdijk opknappen (verlichting, markering en ruimte om te keren). 

 Entree dorp verbeteren ( planten eikenbomen langs de Nieuwe Steeg). 

 De samenhang tussen huidige en nieuwe inwoners verbeteren. 

 



Koesteren: 

 De jaarlijkse bazaar. 

 Het verenigingsgebouw De Schakel. 

 

AAANDACHTSPUNTEN 

 Lintbebouwing koesteren (geen lege gaten in dorp vullen, maar buiten het dorp bouwen). 

 Grofvuil in Leerdam kunnen wegbrengen. 

 Overlast en onderhoud openbare ruimte samen opknappen (gemeente met inwoners). 

 Verkeersveiligheid verbeteren binnen en buiten de bebouwde kom; met straatverlichting, 

wegmarkeringen en verkeersspiegels. Beatrixstraat en kruising met Lingedijk aanpakken. 

 


