
WAARD
gesprek

Schelluinen is gelegen in de oksel 
van de A15 en de A27 en heeft 
daarnaast twee spoorlijnen en 
een transportcentrum op het 
grondgebied. Schelluinen heeft 
1291 inwoners en in 2020 
bestaat het dorp 800 jaar. 
Een werkgroep met 
vertegenwoordigers van een flink 
aantal verenigingen en 
maatschappelijke organisaties 
bereidt een groots feest voor.

De plannen voor een nieuw 
multifunctioneel dorpshuis zijn 
vrijwel gereed. Hierin worden de 
school, de gymzaal, het dorpshuis 
en de dorpskamer opgenomen. 
Ook de nabijgelegen voorziening 
voor kinderopvang krijgt een 
directe verbinding met het 
nieuwe gebouw. De Zandkade en 
de Voordijk (tot aan de Nolweg) 
worden binnenkort opnieuw 
ingericht.

Andere belangrijke elementen 
voor Schelluinen zijn de 
voetbalvereniging en natuurlijk 
het kasteel dat inmiddels weer 
opgeknapt is.

En waar gaan we mee aan 
de slag in Schelluinen

1. Gezondheid, fijnstof 
en geluid

2. Sociale samenhang
3. Verkeer
4. Wonen

DORPSKAART
Schelluinen

En waar zijn we mee aan de slag gegaan in Schelluinen

Bekijk hier de originele kaart!

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


Netwerk
Inwoners, 
woningbouwvereniging, 
dorpsberaad, verenigingen, 
gemeente, Rijkswaterstaat, 
Prorail, Waterschap

Gezondheid, fijnstof en geluid
Rondom het dorp Schelluinen ligt veel infrastructuur, bestaande uit rivier de Merwede, de spoorlijnen Betuwelijn en 
de MerwedeLingelijn, de autosnelwegen A15 en A27 en de provinciale weg N216. Daarnaast is er enkele jaren 
geleden een nieuw industrieterrein aangelegd naast Schelluinen. In 2014 heeft het dorpsberaad onderzoek gedaan 
naar fijnstof. Sindsdien is het verkeer weer fors toegenomen en is nieuw onderzoek gewenst. Ook het geluid speelt 
de inwoners van Schelluinen parten. Geluidsschermen bij A15 en A27 zijn zeer gewenst. Daarnaast is er met enige 
regelmaat stankoverlast bij ‘Transportcentrum Schelluinen’.

De gemeente herkent de problemen en wil graag samen met inwoners en het dorpsberaad dit gesprek vervolgen, 
gericht op actie.

Sociale samenhang
De sociale samenhang en activiteiten staan op een lager niveau dan de inwoners van Schelluinen wensen. De zorg 
om elkaar verschilt per straat. Het is allemaal niet onvoldoende maar het lijkt minder dan vroeger. Enkele inwoners 
willen de mogelijkheden voor meer sociale activiteiten en daarmee leefbaarheid en samenhang in het dorp verder 
verkennen.

Het dorpsberaad zal samen met verenigingen en gemeente zoeken naar een manier om nieuwkomers actief te 
benaderen.

Verkeer
Bewoners van Schelluinen ervaren een aantal onveilige situaties in het dorp:
- de rotonde levert al jaren een onduidelijke situatie op voor fietsers en de nieuwe inrichting van de Zandkade moet 
dit verbeteren. Voor passerende fietsers zijn borden met de rijrichting gewenst.
- veel en zwaar (sluip)verkeer leidt tot onveilige situaties op de Nolweg en vooral de Voordijk. Ontmoediging zou 
helpen. De vraag is wat een rondweg in Gorinchem-Noord hierin gaat betekenen.
- de snelheid van auto’s binnen en buiten de bebouwde kom ligt vaak aanzienlijk hoger dan het toegestane 
maximum. Snelheidsmetingen en handhaving zijn gewenst.

De actiepunten op het gebied van verkeer en bereikbaarheid, waaronder die in Schelluinen, 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’. De opmerkingen rondom de Zandkade worden 
meegewogen in de reconstructies die dit jaar op de planning staan.

Wonen
Door landelijke regelgeving is de woningmarkt voor grote groepen onbereikbaar. Een inkomen van € 44.000 geeft 
geen recht op een sociale huurwoning en een woning met markthuur is niet voorradig of veel te duur. Het inkomen 
is te laag om hypotheek te krijgen. Ook de doorstroming binnen Schelluinen is minimaal. Misschien kan een 
verhuiscoach helpen.

De gemeente is graag bereid met de inwoners actief mee te denken over de ideeën en initiatieven over woningbouw 
en leefbaarheid. De geluiden vanuit Schelluinen zijn meegewogen in de kaart met het pittige thema ‘Wonen en leven 
in Molenlanden’.

Inspanningen

Bekijk hier de originele kaart!

Leefbaarheid
Nu Rijkswaterstaat bezig is met verken-

ningen voor een bredere A15 zijn inwoners 

en gemeente extra alert. Het college zet in 

op een beperking van de (geluids-)overlast 

in Schelluinen en brengt dat telkens naar 

voren.

De stankoverlast komt niet of nauwelijks 

meer voor. Het Dorpsberaad heeft gesprek-

ken gevoerd met gebiedswethouder Visser. 

De leefbaarheid in Schelluinen blijft iets 

waar we samen aandacht voor houden.

Aandacht voor elkaar

De zorg om elkaar verschilt per straat. Inwoners 

van Schelluinen willen wel meer samenhang en 

activiteiten. Enkele inwoners onderzoeken de 

mogelijkheden voor een betere leefbaarheid en 

samenhang in het dorp. 

Er wordt gebouwd aan een nieuw dorpshuis 

in Schelluinen. De dorpskamer krijgt daar 

ook een plek. Dit lijkt een voorziening die van 

toegevoegde waarde kan zijn voor de sociale 

samenhang in het dorp.

Reconstructie Voordijk
In overleg met inwoners en de 
dorpsraad zijn plannen gemaakt voor reconstructie van de Voordijk. Daarin zijn direct een aantal knelpunten meegenomen, zoals de rotonde 

Zandkade. Als het klaar is, starten inwoners, politie, dorpsraad en 
gemeente een campagne om direct het juiste gedrag aan verkeersdeelnemers te vragen. 

Ander overlast
In Schelluinen is bezorgdheid over de RES en de zoeklocaties van de windmolens (van Gorinchem). Molenlanders de voordelen, Schelluinen de nadelen. 

Flink gebouwd
Schelluinen heeft er veel wo-
ningen bijgekregen: 
 - Karekietstraat: 19 woningen
 - Kwakernaakstraat: 6 
    woningen
 - Notenboomstraat: 
    20 woningen
  - In ontwikkeling 
     Waterwonen: 11 woningen

De woonvisie geeft aan dat 
de behoefte tot 2029 nog 25 
extra woningen is.
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