Speerpunten comite Zicht op Zetten
 Senioren en jongeren kunnen ook in 2025 in Zetten blijven wonen en er zijn voor hen geschikte woningen.
 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.
 We zorgen ervoor dat het dorpshart voor bewoners en bezoekers fysiek aantrekkelijk is en goed bereikbaar. Een
overzichtelijk dorpshart, dat veilig is voor kinderen en ouderen. Winkels kunnen uitbreiden. Het dorpshart is met
openbaar vervoer goed ontsloten en er zijn plekken om te werken en te ontspannen.
 De Wanmolen nieuw leven inblazen, zodat het voor iedereen een aantrekkelijke en centrale plek wordt. Een plek
maken voor culturele, sociale, maatschappelijke en recreatieve activiteiten. Er zal minder focus komen op de
bestemming ‘sport’ op deze locatie. Functies van de vernieuwde Wanmolen kunnen zijn:
o Een dorpshuis als 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 óf en waar een eventuele brede school gehuisvest wordt)
o Bibliotheek en speel-o-theek
 We willen het sportaanbod van Zetten behouden. Het zwembad wordt goed gewaardeerd, een zwembad willen we
behouden in Zetten. Zettenaren sporten in het eigen dorp en ook omliggende dorpen kunnen bij ons terecht.
Om dit te kunnen blijven doen, willen we alle sporten op één plaats bij elkaar brengen op een sportcampus. 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 sportcampus maakt
kennismaken en uitwisseling tussen verschillende sporten gemakkelijker.
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.
We investeren daarnaast in nieuwe activiteiten voor jong en oud. In het dorpshart is (digitaal) zichtbaar welke
culturele activiteiten plaatsvinden. Er zijn jaarlijkse evenementen zoals een wielerronde. Inwoners en mensen uit de
omgeving 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, planten, bomen of struiken. Het plein is overzichtelijk en heeft sfeer.
Nieuwe woningen zijn duurzaam gebouwd en zijn geschikt voor zowel alleenstaande- als meerpersoonshuishoudens
of collectieve woonvormen.
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.
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.
 De zorg en het onderwijs goed samenwerken en goed te bereiken zijn 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.

 Er door betere samenwerking tussen de verschillende gezondheidsinstellingen in 2025 gezondheidszorg in Zetten
beschikbaar blijft. We onderzoeken in 2017 met de instellingen en inwoners of er behoefte is aan één centraal
gezondheidscentrum.
 Er door betere samenwerking tussen de scholen, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang, kinderen vanaf de
peuterspeelzaal tot en met middelbare school in Zetten naar school zullen gaan. In 2018 gaan we onderzoeken of
het gewenst is om deze instellingen samen te voegen in één gebouw.

