Netwerk
Omzien naar elkaar en Wonen:
Woningcorporatie Tablis Wonen,
gemeente, kerken,
buurtverenigingen, school,
dorpsoverleg, zorgaanbieders
Verkeersveiligheid:
Klankbordgroep, agrariërs,
school, ﬁetsersbond
Duurzaamheid: gemeente,
woningcorporatie Tablis, Stedin,
Waterschap, Werkgroepen
Duurzaamheid,
Energiecoöperatie Molenlanden
Dorpsstraat 16:
Gemeente, inwoners

Omzien naar elkaar

Inspanningen

De inwoners willen hun hechte gemeenschap
behouden. Zij denken dan aan:
Voorzieningen voor dagbesteding, en combinatie
van de school met woningen erboven.
Behoud van huurwoningen voor de eigen inwoners.
‘t Wingerds Hof vaker open, en open inloop,
gezamenlijk sporten ouderen en jongeren.
De gemeente is graag bereid met de inwoners actief
mee te denken over de ideeën en initiatieven over dit
thema. De geluiden vanuit Wijngaarden zijn
meegewogen in de kaart met het pittige thema ‘Wonen
en leven in Molenlanden’ en ‘Samenleven in
Molenlanden’.

Wonen
De inwoners willen de leefbaarheid in het dorp
behouden door de school te behouden en voor eigen
behoefte woningen te bouwen. Dit passend bij het
karakter van het dorp door in te breiden op “slimme
locaties” en bijvoorbeeld de school met
ouderenwoningen te combineren.
De gemeente is graag bereid met de inwoners actief
mee te denken over de ideeën en initiatieven over
woningbouw en leefbaarheid. De geluiden vanuit
Wijngaarden zijn meegewogen in de kaart met het
pittige thema ‘Wonen en leven in Molenlanden’.

Verkeersveiligheid
De veiligheid bij het oversteken op de kruising
N214-Wijngaardse Steeg en N482-Oosteinde vindt het
dorp onvoldoende. Bij deze laatste heeft de provincie
Zuid-Holland enkele jaren terug verkeersdrempels
aangebracht en is de snelheid verlaagd naar 50km. Het
dorp ziet hier liefst een rotonde.
De gemeente gaat voor beide na bij de provincie of
er mogelijkheden zijn om hier alsnog een rotonde
aan te leggen.

De actiepunten op het gebied van verkeer en
bereikbaarheid, waaronder die in Wijngaarden, 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’.

Duurzaamheid
Het thema leeft in het dorp. Tijdens het 100Waard gesprek
ontstond een initiatief om via een postcoderoosregeling
samen de aanleg van zonnepanelen te realiseren.
De gemeente ondersteunt lokale initiatieven zoals die in
Wijngaarden door het opstarten van een denktank met
inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
kennisinstituten, het opzetten van een kennisbank en
het onderzoeken of (ﬁnanciële) prikkels tot de
mogelijkheid kunnen gaan behoren. Dit wordt verder
verwerkt in de pittige themakaart ‘Beter omgaan met
Molenlanden’.
De gemeente zal de initiatiefnemer ter inspiratie in
contact brengen met inwoners die elders in
Molenlanden een duurzaamheidsmarkt hebben
georganiseerd.

Dorpsstraat 16.
Inwoners geven aan iets te willen doen aan de verloedering
van het voormalige schoolpand aan de Dorpsstraat 16.
Verkend wordt wat de mogelijkheden zijn om dit te
voorkomen.
Op dit moment worden de planologische
(on)mogelijkheden van een herontwikkeling van het
perceel in beeld gebracht. Daarnaast wordt onderzocht
binnen welke wettelijke kaders de gemeente het pand op
de markt mag brengen.
De gemeente zal samen met het dorp verkennen of met
behoud van het bestaande pand de locatie
herontwikkeld kan worden. Als dit ﬁnancieel niet
haalbaar is, kan sloop, nieuwbouw of herbestemming
bestuurlijk worden overwogen met als doel verdere
verloedering van het leegstaande pand te voorkomen.

