Inspanningen
Netwerk

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid:
Jumbo, voetbalvereniging,
klankbordgroepen, gemeente,
waterschap, kerken, scholen.

1.

snelheidsbeperking langs de Graafstroom
(buiten de bebouwde kom);

2.

wegversmalling bij de Jumbo;

3.

voorrangssituaties en hobbels op
Graafdijk-west en -oost;

4.

ﬁetspad langs de Polderweg-oost en de
Kweldamweg naar de voetbalvereniging.

Omzien naar elkaar:
initiatiefneemster, inwoners,
gemeente.
Molenbiotoop/wonen: SIMAV,
Klankbordgroep
Brandwijk-Molenaarsgraaf
(georganiseerd voor dit thema) ,
inwoners, gemeente.

Inwoners maken zich zorgen over de verkeersveiligheid
en het parkeren in de dorpen. Genoemde knelpunten
en oplossingsrichtingen zijn:

Een aantal punten zijn in het Ruimtelijk
Ontwikkelingsperspectief Brandwijk Molenaarsgraaf opgenomen. Op de website
www.projectenmolenlanden.nl zijn het
ontwikkelingsperspectief en de onderzoeken terug
te vinden.
Voor wat betreft de snelheidsbeperking langs de
Graafstroom, en de genoemde voorrangssituatie op
Graafdijk-west en -oost zal de gemeente de
geluiden van het dorp kenbaar maken bij het
Waterschap, omdat de wegen daar in beheer zijn.
De actiepunten op het gebied van verkeer,
verkeersveiligheid en bereikbaarheid, waaronder
die in Brandwijk en Molenaarsgraaf, worden op
korte termijn in kaart gebracht, waarbij zal worden
nagegaan of en wanneer deze acties opgepakt
worden. Zie hiervoor ook de pittige themakaart
‘Verkeer en vervoer in Molenlanden’.

Omzien naar elkaar
De inwoners zien graag dat iedereen mee kan doen in
Brandwijk en Molenaarsgraaf. Daarom vragen zij zich af
hoe het contact tussen inwoners onderling versterkt

kan worden en hoe eenzaamheid kan worden
voorkomen. Een natuurlijke ontmoeting bij het
sporten of in de bibliotheek is laagdrempelig en biedt
kansen. In het dorp is een initiatief om voor iedereen
toegankelijke toestellen te plaatsen zodat men met
elkaar (en gratis) kan bewegen. De initiatiefneemster
wil graag weten of buurtbewoners daar ook
geïnteresseerd in zijn. Initiatiefneemster en gemeente
zijn al in gesprek.
Gemeente faciliteert de initiatiefneemster om te
onderzoeken of meer buurtbewoners
geïnteresseerd zijn en bij de realisatie van de
toestellen.

Molenbiotoop / wonen
De inwoners hechten waarde aan de molenbiotoop,
maar willen ook dat er betaalbare woningen voor
starters en doorstromers bouwen. De groep benoemt
meerdere alternatieve locaties voor woningbouw en
alternatieve vormen van betaalbare woningen. De
wens tot bouwen is bekend. Co-creatie is het middel
waarmee inwoners, ondernemers en instellingen zijn
betrokken bij het opstellen van het Ruimtelijk
Ontwikkelingsperspectief voor
Molenaarsgraaf-Brandwijk. Er is een Klankbordgroep
gevormd en er zijn twee inloopbijeenkomsten
georganiseerd om na te denken over woningbouw,
verkeer en voorzieningen in het gebied.
De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van
woningbouw, inclusief kaderstelling als gevolg van
de molenbiotoop. Zie hiervoor verder ook de kaart
met het pittige thema ‘Wonen en leven in
Molenlanden’.

