
WAARD
gesprek

Nieuw-Lekkerland is met 
8.425 inwoners het grootste 
dorp van Molenlanden en 
gelegen langs de rivier de 
Lek.

De kern bestond 
oorspronkelijk uit twee 
wijken, Dorp en Middelweg. 
Inmiddels zijn de wijken 
door bebouwing in het 
middengebied met elkaar 
verbonden. 

Een grote groep vrijwilligers 
van jong tot oud is actief als 
zapper (zwerfafvalpakker).

En waar gaan we mee aan de slag 
in Nieuw-Lekkerland

1. Multifunctioneel gebruik ijsbaan 
2. Iedereen doet mee, specifieke          
     aandacht jeugd
3. Bereikbaarheid
4. Bedrijvigheid: Uitbreiding                   
     mogelijkheden nieuwe     
     bedrijventerreinen

DORPSKAART
Nieuw-Lekkerland

En waar zijn we mee aan de 

slag gegaan i
n Nieuw-Lekkerland

Bekijk hier de originele kaart!

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-nieuw-lekkerland
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-nieuw-lekkerland
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-nieuw-lekkerland


IJsbaan
Aangegeven wordt dat een multifunctioneel gebruik van de ijsbaan tegemoet komt aan de wens tot meer sport- 
en recreatiemogelijkheden voor inwoners (specifiek jeugd en scholen). Er wordt duidelijkheid gevraagd aan de 
gemeente over de mogelijkheden en andere oplossingen. Al langer zijn IJsclub de Molenhoek en gemeente in 
gesprek over de toekomst van de ijsbaan waarbij ook onderzocht is wat investeringskosten zijn voor het 
functioneel maken van de baan.

De gemeente is, zoals de ijsclub weet, aan de slag met de herontwikkeling van de ‘westrand’ van 
Nieuw-Lekkerland. Daarbij wordt ook gekeken naar de ijsbaan. Als er meer duidelijkheid is, gaan IJsclub 
de Molenhoek en gemeente in gesprek.

Iedereen doet mee, specifieke aandacht jeugd
Met elkaar wordt van gedachten gewisseld over hoe je er voor elkaar kunt zijn. Heel specifiek wordt stilgestaan 
bij de jeugd, waarbij vroegsignalering, preventie en activiteiten voor de jeugd onder de aandacht van de 
gemeente worden gebracht. Om het buurtgevoel te faciliteren en stimuleren wordt voorgesteld een verbinding te 
leggen tussen jeugdhonk en Huis van de Waard / Pand 83.

De gemeente stimuleert contacten tussen jeugdhonk / jongerenwerk en Huis van de Waard / 
Pand 83.

Bereikbaarheid
Inwoners ervaren overlast door toeristen, zwaar verkeer en opstopping van verkeer en te hard rijden. Het kerno-
verleg stelt voor om de knelpunten in de bebouwde kom in beeld te brengen en in nauw overleg met het dorp, 
waterschap, provincie, de SWEK in het kernoverleg te bespreken. 

De gemeente gaat inzicht geven in toekomstige reconstructies, waarna deze als input gebruikt wordt voor 
het gesprek.

Bedrijvigheid
Gesproken wordt over de wens om woningen te bouwen voor eigen inwoners en daarnaast de wens van 
ondernemers om uit te breiden. Ideeën hierover worden uitgewisseld. Voor het ontwikkelen van de oostzijde van 
Nieuw-Lekkerland met woningbouw en bedrijventerrein is een project gestart, en zijn gesprekken met onderne-
mers en inwoners gevoerd. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de inbreng vanuit deze bijeenkomsten, 
wordt bekeken of de eerste schetsen aangepast kunnen worden.

De gemeente bespreekt de aangepaste plannen in 2019 met de belangstellenden.

InspanningenNetwerk

IJsbaan: 
IJsclub de Molenhoek, jeugd, 
scholen, inwoners, gemeente;

Iedereen doet mee, 
specifieke aandacht jeugd: 
Huis van de Waard / Pand83, 
jongerenwerk, gemeente, 
inwoners;

Bereikbaarheid: 
kernoverleg, inwoners, 
Kinderdijk, Waterschap, 
Provincie, SWEK;

Bedrijvigheid: 
ondernemers(vereniging), 
inwoners, gemeente.

Iedereen doet mee

Inwoners, jongerenwerker, 

Welzijn Molenlanden en gemeente 

werken samen om ervoor te zorgen 

dat iedereen meedoet. Jong en oud!

We weten elkaar sneller te vinden 

en kunnen beter samenwerken. 

Tijdens corona kon het jeugdhonk 

minder gebruikt worden voor 

activiteiten gericht op ouderen.

Er is goed contact tussen het 

Jeugdhonk en het ’t Waellant. Ook 

werken we samen aan aandacht voor 

en het voorkomen van ‘eenzaamheid’.

Woningbouw en bedrijventerrein oost 

Gemeente en ontwikkelaar zijn in gesprek 

om te komen tot een haalbaar plan. Hierbij 

wordt opnieuw gekeken naar de 

stedenbouwkundige invulling. In de loop van 

2021 is de verwachting dat hier meer 

duidelijkheid over komt. De uitkomsten van 

de bewonersbijeenkomsten en de 

gemaakte afspraken met 

omwonenden nemen we 

mee in deze nieuwe 

verkenning. 

Overlast schoolplein De Schakel

Na ervaren overlast op het schoolplein De Schakel zijn er op verzoek van de school twee gesprekken gevoerd. Daarbij zaten politie, boa’s, jongerenwerker, gemeente, omwonenden en docenten aan tafel. De overlast lijkt daarna verminderd. Omwonenden van de school spreken jongeren ook aan. Tijdens deze gesprekken kwam ook de wens naar voren om het schoolplein anders in te richten. 

Ontwikkelmogelijkheden Sport 

Nieuw-Lekkerland

Een zesjarige inwoner heeft de wens 

voor een skatebaan gedeeld met de 

burgemeester. Een initiatief met een 

eigen ontwerp. Ook andere jongeren 

vroegen om een skatebaan. We kijken 

met elkaar wat de mogelijkheden 

kunnen zijn. 

Groen schoolplein De Tuimelaar 
Met kinderen en ouders is het schoolplein van OBS de 

Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland opnieuw ingericht. 
Het is nu een plein waar kinderen kunnen spelen in het

groen. De opening was een feestelijk moment in 
het bijzijn van de leerlingen, ouders, buren, aannemer, architect, gemeente en 

                                       sponsoren. 

Bekijk het filmpje:

En ook:
 - Multifunctioneel gebruik ijsbaan *

 - Samen genieten van speelpark 

Hoge Boezem *

 - Hek hondenuitrenveld *

 - Uitkoopregeling hoogspannings- 

kabels *

 - Vergroening wijk Lage Boezem *

 - Beachvolleybalveld *

* klik voor meer informatie

Bekijk hier de originele kaart!

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-nieuw-lekkerland
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-nieuw-lekkerland
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-nieuw-lekkerland
https://www.youtube.com/watch?v=d3S4mJLDyEs


Multifunctioneel gebruik ijsbaan

Gesprekken over de toekomst van 

de ijsbaan gaan mee in het proces 

“Ontwikkelmogelijkheden Sport 

Nieuw- Lekkerland”. 

Wel is er oplossing gerealiseerd voor 

de lekkage die de ijsbaan had.

Bekijk hier de originele kaart!

Samen genieten van speelpark Hoge 

Boezem

Speelpark Hoge Boezem is sinds de opening een 

groot succes. Direct aanwonenden vinden het 

prachtig maar hadden ook geluidsoverlast. Met 

elkaar ontwikkelden de betrokkenen een plan 

voor een geluidsscherm. Nu het scherm er is, 

kunnen scholen 

ook weer 

gebruikmaken 

van het park.

Hek hondenuitrenveld

Inwoners realiseerden een 
hondenuitrenveld. De natuurlijke 
barrière was voor sommige 
honden onvoldoende om ze van de 
openbare weg te houden. Nu is er 
een hek geplaatst

Uitkoopregeling 

hoogspanningskabels

De straat en omgeving van woningen 

onder en in de buurt van de hoog-

spanningskabel gaan er anders uit zien. 

De gemeente bespreekt dit samen 

met de bewoners Dit resulteerde in 

een kaart met 

een eerste 

‘toekomstbeeld’. 

Vergroening wijk Lage Boezem

Inwoners namen het initiatief voor 
vergroening van de wijk. Zij plantten 
extra bomen.  

Beachvolleybalveld 

Een aantal jongeren heeft 
een idee voorgesteld voor een 
beachvolleybalveld. Deze is 
inmiddels gerealiseerd.   

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-nieuw-lekkerland
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-nieuw-lekkerland
https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-nieuw-lekkerland
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