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De voorjaarsronde van de waardecheques werd 
vanwege de coronamaatregelen uitgesteld naar 
juni/juli. Desondanks was de betrokkenheid van 
inwoners direct hoog: 39% van de waardeche-
ques werd geactiveerd (in 2019 nog 37%), bij de 
najaarsronde was dat al 45%. 

108 initiatieven werden in 2020 gestart via Overbetuwe 
Doet. 99 initiatiefnemers haalden in 2020 hun streef-
bedrag en 54 daarvan voerden hun initiatief ook al uit.

Door corona verliep 2020 anders voor iedereen, zo ook voor 
de initiatiefnemers van Overbetuwe Doet. We zijn met elkaar 
op zoek gegaan naar wat kan wél binnen de maatregelen. 
Want juist nu is het extra belangrijk om, online of op afstand, 
samen iets te doen. Ten opzichte van vorig jaar zagen we 

minder sociale activiteiten aangemeld worden en juist meer 
initiatieven in de buitenruimte. De waardecheques werden 
digitaal (bijv. per foto via WhatsApp) of op afstand (via brie-
venbus of inzamelboxen) bij elkaar gespaard. 

NET EVEN ANDERS DOOR CORONA

aantal initiatieven 
gestart

vóór 2020 in 2020 totaal

uitgevoerd 78 45 123
voldoende gespaard 6 41 47
nog sparend 1 17 18
niet uitgevoerd 4 0 4
niet gehaald 6 5 11

%

Voor de 170 initiatieven die tot nu toe via Overbetuwe Doet 
gerealiseerd konden en kunnen worden, is ruim € 223.000 
bij elkaar gespaard. Daarvan kwam ruim € 158.000 van de 
gemeente via waardecheques, ruim € 5000 werd overge-
maakt via iDeal en ruim € 60.000 werd door initiatiefnemers 
zelf opgehaald via een eigen bijdrage of sponsoracties. Dat 
laatste bedrag is in werkelijkheid hoger: een deel van de ini-
tiatieven voert hun volledige begroting op, anderen alleen 
het onderdeel dat ze via Overbetuwe Doet willen dekken.

Met Overbetuwe Doet - sinds 2020 in alle dorpen 
van Overbetuwe – ondersteunt de gemeente Over-
betuwe inwoners die zich in willen zetten voor een 
mooier, beter en leuker Overbetuwe. Op Overbe-
tuweDoet.nl kan iedereen een idee aanmelden en 

(na goedkeuring) materialen, hulp en financiële 
middelen verzamelen om dit idee uit te voeren. De 
waardecheques die de gemeente twee keer per jaar 
aan alle huishoudens stuurt, zijn hiervoor de belang-
rijkste aanjager.

http://OverbetuweDoet.nl
http://OverbetuweDoet.nl


Overbetuwe Doet levert meer op dan alleen geld van de 
gemeente. Energiecoöperatie WatBeters in Driel-Heteren-
Randwijk ondersteunde afgelopen jaar al 8 initiatieven via 
Overbetuwe Doet. Ook anderen gaven via iDeal, in natura 
of boden spontaan een helpende hand. De echte winst 
werd behaald door het krijgen van draagvlak voor ideeën en 
(meer) sociale contacten. En initiatiefnemers kregen soms 
de vraag: wij willen dat ook in onze buurt, hoe hebben jullie 
dat aangepakt?

MEER DAN ALLEEN GELD

          zijn de spelregels aangescherpt. Heeft een initiatief-
nemer in een jaar al € 4000 aan waardecheques ontvangen, 
dan kan hij/zij niet nog een initiatief indienen. Dit om genoeg 
kansen te bieden aan kleinere buurtinitiatieven én duidelijk-
heid aan initiatiefnemers met een goede PR.
              

          is er blijvende aandacht voor het meebewegen met 
de ruimte binnen de coronamaatregelen, krijgen initiatiefne-
mers, net als voorgaand jaar, tips hoe het wél kan. En draagt 
Overbetuwe Doet weer bij aan het realiseren van ideeën die 
Overbetuwe beter, leuker en mooier maken..

IN 2021 

“     De Huiskamer van Driel 
bracht rondom de feestda-
gen ‘lichtpuntjes’ rond aan 
ouderen.
“  

   In Elst spaarde de 
buurt voor een fleurig 
bloembollenveldje. De 
bollen zijn al geplant! 
“  “

    Buurtvereniging De Eshof realiseerde 
een mooie tapijtschommel zodat ook 
kinderen met een beperking mee kunnen 
spelen.

“

     De Kinderboerderij in Heteren kon met het 
bedrag onder ander dit mooie bankje plaatsen. 
Bezoekers kunnen hier heerlijk genieten van 
de vlindertuin.

“  

“
     In Valburg werden voldoende 

cheques verzameld voor een kinder-

boeken minibieb!

“  “ “
MET ELKAAR, VOOR ELKAAR

https://www.overbetuwedoet.nl/information.php?view=InformationConditions

