
WAARD
gesprek

Groot-Ammers is met 4258 
inwoners een van de grotere 
dorpen in onze gemeente en 
gelegen langs de Lek. 

Industrieterrein Gelkenes 
huisvest tal van bedrijven en 
ligt op de route van de 
provinciale weg naar de 
Avonturenboerderij 
Molenwaard. 

Jongeren en ouderen uit de 
omgeving trekken naar 
Groot-Ammers vanwege de 
goede woonvoorzieningen. Het 
dorp heeft naast allerlei 
andere voorzieningen ook 
zwembad De Dompelaar, dat 
met grote inzet van 
vrijwilligers wordt gerund.

En waar gaan we mee aan 
de slag in Groot-Ammers

1. Steen eruit / groen erin
2. Woonzorgcomplex
3. Fortuijnplein
4. Voorstraat-Sluis

DORPSKAART
Groot-Ammers

Bekijk hier de originele kaart!

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-groot-ammers
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-groot-ammers
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-groot-ammers


Steen eruit / groen erin
Inwoners voelen zich begaan met dit onderwerp en komen met veel ideeën van meer klimaatrobuust bouwen, 
het opvangen van de pieken van regenwater tot het onderzoeken van deelauto’s in de wijk en het stimuleren 
van particulieren om de verstening van de tuinen aan te pakken. Voorgesteld wordt om hier bijvoorbeeld 
financiële prikkels voor te geven. Daarnaast pleiten zij voor het goed communiceren door de gemeente over 
duurzaam onderhoud in het openbaar gebied. Als bermen tijdelijk niet gemaaid worden doordat er mengsel 
voor wilde bloemen is ingezaaid, vertel dat dan.
 De gemeente ondersteunt deze reacties en gaat graag verder in gesprek met de inwoners om deze    
 ideeën verder te kunnen brengen.

Woonzorgcomplex
Het gepresenteerde particulier initiatief om een woonzorgcomplex voor jongeren te bouwen wordt enthousiast 
besproken tijden het 100Waard gesprek. De aanwezigen tijdens het 100Waard gesprek delen ideeën voor 
locaties en ruimtes. Gemeente kan initiatiefnemers bijvoorbeeld op weg helpen door bij hen de opstart van het 
proces in contact te brengen met de juiste instanties en personen en gesprekken hierover in de omgeving te 
faciliteren. Na de opstart kan een professional in dienst van de initiatiefnemers dit weer verder oppakken.
 De initiatiefnemers nemen de ideeën weer mee en gaan aan de slag. Gemeente kan waar nodig in het    
 proces een faciliterende rol pakken. Dit is maatwerk.

Fortuijnplein
Enkele bewoners maken zich zorgen over de inrichting van het Fortuijnplein en vragen zich af of er nog eens 
goed gekeken kan worden naar de inrichting voordat het werk uitgevoerd wordt. Zij geven aan dat de 
verkeersveiligheid in het geding is. Voorgesteld wordt de rijrichting van de weg aan te passen, zodat je er bij het 
Hervormd Centrum in mag en dan richting de Doctor Flohilstraat mag rijden. Daarnaast wordt gevraagd om 
overleg met de wijkagent vanwege overlast van jeugd. Met elkaar wordt geconcludeerd dat deze jongeren reeds 
in beeld zijn bij de politie.
 De voorgestelde ideeën zijn eerder aan de orde gekomen tijdens inwonersbijeenkomsten over het Fortuijnplein   
 en zijn in de uiteindelijke keuze afgewogen.

Voorstraat-Sluis
Specifiek wordt nog gevraagd naar de maatregelen aan de Voorstraat-Sluis en een beslissing over de rondweg. 
Hierover wordt op korte termijn een besluit genomen door de gemeente waarbij het advies van de werkgroep 
wordt meegenomen.

Netwerk
Steen eruit/groen erin: 
inwoners, gemeente, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties 
en kennisinstituten.

Woon zorg complex: 
initiatiefnemers, 
maatschappelijke organisatie, 
gemeente

Fortuijnplein: 
gemeente, politie, inwoners

Inspanningen
Steen eruit/Groen erin

Het project is nog niet van start. Gemeente neemt het initiatief om samen met  klankbordgroep te kijken waar kansen liggen.

Fortuijnplein heringericht

De herinrichting van het Fortuijnplein 
is bijna klaar. Werkgroep en gemeente 
maakten dit samen mogelijk.  De 
omwonenden krijgen informatie over de 
uitkomst van een onderzoek naar de 
verkeerstromen.

Luie trap in Zwembad De Dompelaar

Een inwonersinitiatief om het zwembad  toegankelijk te maken voor mindervalide bewoners. Stichting vrienden van de Dompelaar, gemeente Molenlanden en Rabobank zorgden samen voor de financiering.

En ook:

- Initiatief voor een woonzorgcomplex *

- Verkeersveiligheid Wilgenweg *

- Verkeersveiligheid bij basisschool       

   Eben Haëzer *

- Opknappen rotonde Graafland * 

* klik voor meer informatie

Beleeftuin Hof van Ammers

Het Hof van Ammers wil graag een 

gedeelte van het openbaar groen 

gebruiken om een beleeftuin voor 

bewoners te maken. De gemeente 

staat hier open voor. Hof van Ammers 

maakt een ontwerp

Bekijk hier de originele kaart!

Voorstraat-Sluis
Groot-Ammers

Advies werkgroep De werkgroep Voorstraat-Sluis 
bracht een advies uit. Inmiddels zijn 
we met elkaar aan de slag!We werken nog aan het duidelijker 

aangeven van de 30 km gebieden en 
de gedragscampagne. Ook pakken 
we het verbod voor doorgaand 
vrachtverkeer verder op. 

AanpassingenHet wegdek van Voorstraat en Sluis 
is al voor een deel heringericht. 
Het kruisingsvlak Voorstraat - Kerkstraat is rood gemarkeerd.

Bij 4 wegversmallingen is een voorrangsregeling via bebording.
Het kruisingsvlak Voorstraat - De 
Haven is rood gemarkeerd. 
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-
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https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-groot-ammers
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-groot-ammers
https://www.molenlanden.nl/peilstok-dorpskaart-groot-ammers


Bekijk hier de originele kaart!

Initiatief voor een woonzorgcomplex

Gemeente staat open voor deze en andere 

wooninitiatieven. Aan de initiatiefnemers 

is gevraagd de plannen voor een 

woonzorgcomplex concreet te maken.

Verkeersveiligheid 

Wilgenweg

Een gebruiker van de Wilgenweg heeft aan de 

klankborgroep gevraagd of deze veiliger ge-

maakt kan worden voor fietsers. Na overleg 

tussen diverse partijen komen er paaltjes om de 

autoweg en het fietspad te scheiden.

Verkeersveiligheid bij basisschool 

Eben Haëzer

Na een signaal van de klankbordgroep is de 

gemeente in gesprek met Basisschool Eben 

Haëzer om de overgang bij het zebrapad 

veiliger te maken.

Opknappen rotonde Graafland

De Klankbordgroep is in gesprek met een 

lokaal bedrijf om de rotonde aan Graafland 

(toegang van Groot Ammers) een opknap-

beurt te kunnen geven.
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