
WAARD
gesprek

Oud-Alblas is één van de oudste 
dorpen in de Alblasserwaard en 
ligt aan het veenriviertje de 
Alblas. Alblasserdam was 
oorspronkelijk een buurtschap 
van Oud-Alblas. Oud-Alblas heeft 
2227 inwoners. Het dorp kent een 
multifunctionele accommodatie, 
Dorpshuis De Beemd. 

Er zijn geen winkelvoorzieningen 
voor de dagelijks benodigdheden, 
maar wel een kerk, een 
christelijke basisschool en een 
klein gezondheidscentrum. Het is 
een dorp dat zich van oudsher 
kenmerkt door lintbebouwing. Er 
is een wijk gebouwd aan de 
zuidkant van het dorp.

En waar gaan we mee aan 
de slag in Oud-Alblas

1. Ontsluitingsweg
Alblasserdam

2. Sluipverkeer
3. Woningbouw/leefbaarheid
4. Straatverlichting 

DORPSKAART
Oud-Alblas

En waar zijn we mee aan de slag gegaan in Oud-Alblas

Bekijk hier de originele kaart!
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Netwerk
Ontsluitingsweg Alblasserdam:
gemeente Alblasserdam, Waterschap, 
Provincie, Rijkswaterstaat, klankbordgroep, 
inwoners en ondernemers Oud-Alblas, 
Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland, gemeente 
Papendrecht, natuurbeheerorganisaties.

Sluipverkeer:
gemeente Alblasserdam, Waterschap, 
Provincie, Rijkswaterstaat, klankbordgroep, 
inwoners, ondernemers en basisscholen 
Oud-Alblas, Kinderdijk en 
Nieuw-Lekkerland, gemeente Papendrecht, 
politie, regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Woningbouw/leefbaarheid:
Partners: Tablis, andere woningbouw-
corporaties, regio-overleg, huurders en 
klankbordgroep, andere inwoners van 
Oud-Alblas

Straatverlichting:
Partners: beheerder(s) straatverlichting, 
klankbordgroep, inwoners (met name de 
direct omwonenden) en politie.

Ontsluitingsweg Alblasserdam
Inwoners maken zich zorgen over de plannen die Alblasserdam heeft voor een tweede ontsluitingsweg. Wat is de 
status van de plannen? Hoe kan het dat inwoners van Oud-Alblas (nog) niet meepraten? De weg is deels over 
Oud-Alblas getekend.

Molenlanden maakt werk van het informeren van inwoners van Oud-Alblas over de mogelijke ontsluitingsweg, erop 
gericht dat inwoners van Oud-Alblas op een goede manier betrokken worden bij de planvorming;
De ontsluiting van Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk wordt met de regio en provinciale partners 
besproken. Het geschetste idee van Alblasserdam is niet de variant die Molenlanden wil bespreken.

Sluipverkeer
Oud-Alblas heeft tijdens de spits veel last van sluipverkeer. Ook rijdt er steeds zwaarder vervoer door het dorp. Er 
zijn de afgelopen jaren diverse acties ingezet en ondernomen waarbij het Waterschap en de 
verkeersveiligheidscoördinator van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ook een rol spelen. De acties worden 
geëvalueerd, waarbij ‘hoe verder’ de centrale vraag is.

Met inwoners en experts worden de verdergaande ideeën getoetst op haalbaarheid en draagvlak in het dorp. Kan er 
met inspanning van inwoners en andere betrokkenen nog meer gedaan worden om sluipverkeer tegen te gaan en de 
verkeersveiligheid te vergroten?

Woningbouw / leefbaarheid
In Oud-Alblas moeten er nu en in de toekomst voldoende huurhuizen zijn voor mensen met sociale 
betrokkenheid/cohesie bij het dorp, zo geven inwoners aan.

In het college-overleg tussen Sliedrecht en Molenlanden wordt verkend of er meer ruimte voor sociale woningbouw in 
Sliedrecht (neemt druk op voorraad Molenlanden weg), bijvoorbeeld ontwikkeling Baanhoek West.
De vraag over de toekomstige voorraad wordt beschreven in de Pittige themakaart ‘Leven en Wonen in Molenlanden’.
Het woningbezit van Tablis in Oud-Alblas is beperkt. Zij nemen als aandachtspunten mee:
1. meer aandacht geven aan woningbezit Molenlanden;
2. opletten op sociale cohesie;
3. starterswoningen bouwen voor eigen behoefte.
Met woningbouwvereniging, met de inwoners (van huurwoningen) en gemeente wordt verder doorgesproken of de 
leefbaarheid beter kan door inrichting en onderhoud van eigen buitenruimte.
De gemeente zal bij planvorming voor (her-) en/of nieuwbouw inwoners goed en vroegtijdig betrekken zodat wensen 
van het dorp goed aansluiten op de realisatie.

Straatverlichting
Een aantal inwoners geeft in de digitale raadpleging aan dat een gebrek aan straatverlichting een aandachtpunt is.

De gemeente gaat graag verder in gesprek over de ideeën over straatverlichting in het dorp. Daarbij is het goed te 
kijken naar onder meer de aspecten verkeers- en sociale veiligheid.

Inspanningen
Woningbouw/Leefbaarheid

Op 17 februari 2020 is een 

interactieve thema-avond wonen 

en leven in Oud-Alblas gehouden.

De betrokkenheid van de 

inwoners is groot en een deel 

heeft zich aangemeld voor het 

vervolgtraject.

Skateplein Oud-Alblas

Aan de Beemdweg is een 

skateplein gerealiseerd. 

Klankbordgroep, inwoners 

en gemeente hebben dit 

samen mogelijk gemaakt. 

Bewegwijzering naar De Beemd

De beheerders van De Beemd willen graag een 

betere bewegwijzering voor het dorpshuis. In 

overleg met de verkeerskundige is het bord 

aan de Beemdweg toegestaan. Voor 

bewegwijzering vanaf de Dorpstraat zoeken we 

met elkaar een creatieve oplossing.

Achterpad bij De Beemd

De beheerders van De Beemd willen graag een 

route aanleggen voor kinderen buiten de “kroeg 

en terras” om. Het pad komt dan achterlangs 

op gemeentegrond. Als de huurder van de 

gemeentegrond akkoord gaat, kan dit pad er 

snel komen. 

Inwonersinitiatief garageboxen Beemdweg

De nieuwe beheerders van dorpshuis De 

Beemd starten een inwonersinitiatief om de 

garageboxen die het zicht op het dorpshuis 

negatief beïnvloeden te verplaatsen. De 

gemeente heeft hier geen actieve rol. Er is wel 

contact met de verbinder.

Aardgasvrije en 

nul-op-de-meter 

woningen 

Tablis sloopte 12 woningen: 

vijf aan de Van der 

Mijlestraat en zeven aan 

het Blussé van 

Oud-Alblasplein. Nu staan 

er 12 nieuwbouwwoningen 

in Oud Alblas, die gasloos 

en nul-op-de-meter zijn.

Burgerwacht 

Van september 2019 tot begin 2020 is er een burgerwacht in Oud-Alblas geweest. Dit na een toename van inbraken. De 100 deelnemers straalden hiermee in samenwerking met de politie een preventieve werking uit. 

En ook:

 - Verminderen van sluipverkeer*

 - Aandacht voor straatverlichting*

 - Zelf knotwilgen snoeien*

 - Hondenuitrenveld* 

* klik voor meer informatie
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Verminderen van sluipverkeer

Het sluipverkeer ontstaat als gevolg van 
vertraging op de A15. Oplossingen worden vooral 
gezocht bij de bron: Rijksweg A15.
Gewerkt wordt aan de verbetering van de 
aansluiting N3/N214 en maatregelen voor de 
verbetering van de doorstroming op de A15.

Hondenuitrenveld

Tijdens een digitaal koffiemoment is de vraag gesteld of er een hondenuitrenveld kan komen. De initiatiefnemer heeft hondenbezitters 
gevraagd of zij dit idee ondersteunen. 
Naar aanleiding van de reacties heeft de 
inwoner gemeld het idee vooralsnog uit te 
stellen.

Bekijk hier de originele kaart!

Zelf knotwilgen snoeien
Een inwoner heeft gevraagd of hij zelf 
de knotwilgen aan de Beemdweg kan 
snoeien. In overleg met de gemeente 
heeft hij dit zelf gedaan. Het 
Serviceteam Buitenruimte heeft het 
snoeiafval opgehaald. 

Aandacht voor straatverlichting
De Noordzijde in Oud-Alblas heeft te kampen gehad met ondergrondse kabelstoringen.
Openbare verlichting is een gedeelde verantwoordelijk tussen gemeente en Stedin. De storingen zijn opgelost.De gemeente is verantwoordelijk voor het 
bovengrondse deel. Stedin voor het ondergrondse deel. 
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