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Ariane Moussault 

Aan: Noortje Breij
Onderwerp: RE: Afspraken proces Kaap van Haaften

 
 

Van: Noortje Breij <Noortje.Breij@WestBetuwe.nl>  
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 21:05 
Aan: Ariane Moussault <ariane@moussault.com> 
CC: 'Willem Brouwers' <w.brouwers@gralliantie.nl>; k.vander.velden@gelderland.nl 
Onderwerp: Afspraken proces Kaap van Haaften 
 
Dag Ariane,  
 
Hierbij stuur ik je de presentatie, zoals door Willem Brouwers afgelopen woensdag is toegelicht. Zie bijlage. Fijn dat er 
nog andere bewoners deelnamen aan het overleg.  
 
Doel 
Doel van het overleg was als volgt geformuleerd:  
1) Het pleintje tegenover de Kerk 
Er ligt een ontwerp voor het pleintje tegenover de kerk waar we het met een aantal bewoners niet over eens zijn. Het 
ontwerp is gemaakt in opdracht van de gemeente met hulp van de Provincie. Wij, “buren van het pleintje” willen 
samen met een landschapsarchitect tot een milieuvriendelijker en vooral ook leefbaarder ontwerp komen. Minder 
beton, meer groen, meer gericht op gebruik, met respect voor de historie van de plek. Minder gericht op efficiënt 
onderhoud. Kortom, we willen dat er iets terugkomt waar we zelf ook trots op zijn, met een Haaftense identiteit en 
waar wij en bezoekers plezier aan zullen hebben. 
In de komende bijeenkomst gaan we het nog niet over de inrichting van het pleintje zelf hebben, maar willen we 
afspreken met de overheden dat wij zelf mee willen bepalen hoe het pleintje eruit moet gaan zien.  

Datum: Woensdag 9 februari 19:30, online sessie. Link volgt nog 
Deelnemers: Gemeente, Provincie, alliantie, bewoners 
Beoogd resultaat: afspraak dat we het ontwerp gezamenlijk zullen herzien 
Aanmelden: bij Ariane: 06-53711267 of via de groepsapp Dijkversterking Haaften 

 
 Laten we met elkaar verkennen hoe we tot het juiste proces komen.  

 
Overleg 
Willem Brouwers heeft de laatste stand van zaken gedeeld van het ontwerp, zie ook in de bijlage. Dit omvat al meer 
groen en minder beton in vergelijking met eerdere versies van het ontwerp.  
Noortje en Kees geven aan dat Verhaal van de Waal en lokale maatregelen (sowieso) mogelijkheden bieden voor 
behoud/versterking van lokale en karakteristieke identiteit.  
Er zijn door aanwezigen enkele reacties gegeven en overwegingen vermeld. Daarnaast is een aantal procesafspraken 
gemaakt. Ook is een relatie gelegd met de bijeenkomst in Haaften over de kernagenda, 24 februari. Door jullie als 
bewoners is voorgesteld om bij deze bijeenkomst ideeën en voorstellen op te halen, om vervolgens als input te 
gebruiken voor het ontwerp voor de Kaap van Haaften. Deze input zullen we op 17 maart met elkaar bespreken. 
Hopelijk is dan een fysieke bijeenkomst in Haaften mogelijk.  
 
Afspraken 

1. Willem gaat de (uitvoerings)planning na (wanneer dient een definitief ontwerp gereed te zijn?).  
2. Willem en Noortje geven vóór 24-2 de ‘harde kaders’ mee.  
3. Willem zorgt voor tekeningenkaart/materiaal waarmee de bewoners de 24e aan de gang kunnen. Ariane stemt 

met Willem af waar/wanneer dit opgehaald kan worden.  
4. Ariane geeft aan wensen/ideeën op te halen de 24e , zoveel mogelijk bij diverse doelgroepen (senioren, 

jongeren, kinderen, recreanten). Ook irt historie/beeldmateriaal tbv Verhaal van de Waal.  
5. Geopperd wordt de 24e de input op te halen voor de Kaap van Haaften, en ook voor de belevingspunten tot en 

met/ter hoogte van de Crobsche Waard.  
6. Willem gaat na wanneer de Rond tafel -Crobsche Waard weer plaats gaat vinden.  
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Ik hoor graag jullie (ook van Willem en Kees, zie cc) bevestiging, aanvullingen en opmerkingen op de bovenstaande 
beschrijvingen. Ariane, deel jij deze mail weer met de andere bewoners? Dank! 
 
Fijn weekend (en Ariane: fijne vakantie) gewenst! 
 
Groet, Noortje 


