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Van ‘grindbak’ naar Wamels dorpsplein
Dat is in een notendop de wens van de Federatie Dorpslijsten West Maas & Waal (FD). Het Pastoor
Kurstjensplein is vele Wamelnaren een doorn in het oog. “En ik kan ze geen ongelijk geven”, zegt Frans
van Echteld, toekomstig fractievoorzitter van de FD. “Daarom gaan we ons hard maken voor een
gezellig, multifunctioneel plein.”
Het Pastoor Kurstjensplein, dat deze naam draagt dankzij carnavalsvereniging De Oude Gierpont, ziet er
troosteloos uit. Zeker na een regenbuitje, want dan staan de plassen nog dagenlang op het terrein. “We
hebben een mooi VTC, de huiskamer van Wamel. Dat verdient ook een prachtige voortuin. Een plek waar
bij evenementen een tent of terras kan staan. Waar de Bootspotvereniging een ‘vaste’ kerstboom kan
plaatsen. Waar bankjes en plantenbakken staan, die eenvoudig verplaatst kunnen worden als dit nodig
is. Een plein waarin ook de vaste elementen, zoals de gedenkboom van de nonnen en het
oorlogsmonument, gepaste aandacht krijgen. Dat vinden de meeste Wamelnaren erg belangrijk. En wij
ook”, aldus Frans.
Bewonersavonden
Op 6 juni organiseerde de gemeente een goedbezochte bewonersavond. De FD was erbij. Opvallend
genoeg als enige politieke partij. Tijdens de avond werden ideeën opgehaald. Begin juli is er weer een
bewonersavond, waar een concreet plan wordt gepresenteerd. De FD zit er bovenop. “We pakken de
aanjagersrol en zijn gesprekspartner voor de gemeente. We proberen de belangen van de Wamelnaren
zo goed mogelijk te behartigen. Dat is onze taak als dorpspartij.”
Lange adem, net als bij park
“Hoe graag we ook willen, zo’n realisatieproces is niet van vandaag op morgen klaar. Er zijn meerdere
(belanghebbende) partijen. Zo speelt ook het Waterschap een rol, omdat er een duiker dwars onder het
plein doorloopt. Ook wordt meteen de Houtstraat en de St. Victorstraat meegepakt in de opknapbeurt.
Riolering en straatwerk wordt aangepakt. En de Zorggroep Maas & Waal wil het pand van Huize St.
Henricus goed bereikbaar houden. We denken nu vaak terug aan de realisatie van het Wamelse park.
Hier hielden FD’ers Piet van Zwolgen en Sjaak Janssen de druk op de ketel bij gemeente en Waterschap.
Dat gaan we ook doen bij het Pastoor Kurstjensplein, die bal moet blijven rollen. En het liefst blijven wij
natuurlijk aan de bal!”.
Doel: voorjaar 2018 start werkzaamheden
“Als we dit tempo vast kunnen houden, komt het plan in oktober of november in de gemeenteraad. Bij
akkoord, kan er in januari aanbesteed worden en in het voorjaar begonnen worden met de
werkzaamheden. Wij kijken uit naar het eerste terrasdrankje op het Pastoor Kurstjensplein, u ook?”

