
Kernregisseurs in  
de gemeente Buren
Contactpersonen voor u  
bij inwonersinitiatieven

Heeft u initiatieven voor uw kern?
Praat erover met buurtgenoten en 
kijk of zij uw initiatief steunen. Zijn er 
meerdere buurtgenoten enthousiast? Ga 
daarna in gesprek met de kernregisseur 
van uw kern. Samen kijken we wat er 
nodig is om uw initiatief te laten slagen. 
De kernregisseur denkt met u mee en 
wijst u de weg binnen de gemeentelijke 
organisatie. De kernregisseur weet wat 

Simone Koomans
skoomans@buren.nl
06 10 09 58 05

Kernregisseur van Beusichem,  
Kerk-Avezaath, Lienden, Lingemeer, 
Ommeren, Ravenswaaij en Zoelmond.

Esther Wormgoor
ewormgoor@buren.nl
06 13 14 33 74

Kernregisseur van Asch, Buren,  
Eck en Wiel, Erichem, Ingen, Maurik, 
Rijswijk en Zoelen.
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er speelt binnen de gemeente en kan 
u  verbinden met partijen die voor u 
belangrijk kunnen zijn.

Heeft u een idee of wilt u meer weten wat 
de kernregisseurs 
voor u kunnen 
betekenen? Neem 
dan contact met 
ons op!  
 

Gemeente Buren  I  De Wetering 1  I  4021 VZ Maurik                                                            
Telefoon 14 0344  I  gemeente@buren.nl  I  buren.nl     
Dit is een uitgave van de gemeente Buren  /  November 2021 
Teksten: Domein Dienstverlening  /  Vormgeving: NDOC.nl Voor meer informatie leefbaarheidsbudget buren.nl/kerngerichtwerken



Samen komen 
we tot mooie 
initiatieven
De kernregisseurs 
zijn de contact-
personen  voor uw 

ideeën of initiatieven die de leefbaarheid 
in de kernen verbeteren.
Het opknappen van een clubhuis, het 
plaatsen van een bankje in de wijk, 
het organiseren van een activiteit voor 
inwoners. Zomaar wat voorbeelden van 
ideeën waarbij onze kernregisseurs
met u mee kunnen denken. En we samen 
tot mooie initiatieven komen.

De kernregisseur 
is de contact
persoon voor u!
De kernregisseur  
is het eerste aan-
spreekpunt voor uw 

ideeën voor uw kern, buurt of straat.  
Zij is vaak in de kern aanwezig en heeft 
contact met inwoners, dorpsverenigingen 
en andere lokale partijen. De kernregis-
seur vangt signalen op en geeft deze door 

aan haar collega’s binnen de gemeente-
lijke organisatie. Daarbij trekt de regisseur 
op met de kernwethouder.

Kernwethouders
Elke wethouder 
heeft een aantal 
kernen waar hij 
kernwethouder 
van is. Dit betekent 

dat we kernen gekoppeld hebben aan een 
wethouder, zodat hij nog beter weet wat 
er leeft in de kernen. De kernregisseurs 
zorgen ervoor dat de kernwethouders op 
de hoogte zijn van wat er speelt. Waar dit 
kan, trekken zij samen de kernen in, zoals 
bijvoorbeeld bij bewonersavonden.

In de gemeente Buren werken twee kernregisseurs, Simone Koomans  

en Esther Wormgoor. Deze medewerkers van de gemeente zijn de 

contactpersonen voor de inwonersinitiatieven van de gemeente Buren.  

De kernregisseurs zijn vaak te vinden in de kernen. Zij zijn aanwezig bij 

activiteiten en bezoeken regelmatig plekken waar inwoners elkaar ontmoeten.

De kernregisseur denkt met u mee en wijst  
u de weg binnen de gemeentelijke organisatie.

Past uw initiatief binnen de 
voorwaarden?
•  Het is een idee voor meerdere 

inwoners.
•  Het is goed voor de sociale en/of 

fysieke leefomgeving.
•  De buurtgenoten in de straat of kern 

zijn enthousiast.
•  Het is een maatschappelijk idee. 

Denk aan vermaak voor jong en oud, 
vergroenen van de buurt, vergroten 
van de veiligheid, verbeteren van de 
sfeer of ken je buren.

•  Het is geen idee om geld mee te 
verdienen.

Kernwethouders 
•   André van den Hurk: Beusichem, 

Ravenswaaij, Zoelmond 
•  Karl Maier: Asch, Buren, Erichem, 

Kerk-Avezaath, Zoelen 
•  Pieter Neven: Ingen, Lienden, 

Lingemeer, Ommeren 
•  Niko Wiendels: Eck en Wiel, Maurik, 

Rijswijk

We houden in ons werk  
rekening met de op dat 
moment geldende  
coronamaatregelen.

De kernregisseur: contactpersoon  
voor u bij inwonersinitiatieven 


