
WAARD
gesprek

Wijngaarden is een klein 
lintdorp met 712 inwoners en 
het laagstgelegen dorp in de 
Alblasserwaard. 

Tijdens de watersnood van 
1953 kwam het dorp onder 
water te staan. 

De inwoners vormen een 
hechte gemeenschap. Ze zijn 
gewend om samen hun 
plannen waar te maken. Een 
voorbeeld hiervan is de 
realisatie van het 
verenigingsgebouw 
’t Wingerds Hof, dat 
inmiddels zonder subsidies 
door vrijwilligers wordt 
gerund.

En waar gaan we mee aan 
de slag in Wijngaarden

1. Omzien naar elkaar
2. Wonen
3. Verkeersveiligheid
4. Duurzaamheid
5. Dorpsstraat 16

DORPSKAART
Wijngaarden
En waar zijn we mee aan de slag gegaan in Wijngaarden

Bekijk hier de originele kaart!

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


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.

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.

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

Inspanningen
Omzien naar elkaar 
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.

Omzien naar elkaar 
Voor de borging van het 
gemeenschapsgevoel hebben 
inwoners ideeën gedeeld met  de gemeente, zoals speelvoorzieningen. In het dorp verkent de 
Klankbordgroep deze ideeën en 
waar mogelijk zetten ze deze om in initiatieven. 

Wonen 

Er komen geregeld 
initiatieven voor woningen 
binnen bij de gemeente, 
die leiden tot kleinschalige 
woningbouw. Wij blijven 
openstaan voor nieuwe 
initiatieven.

Verkeersveiligheid 

Recent heeft overleg plaatsgevonden 

tussen gemeente en provincie. Een 

rotonde bij N214/Wijngaarden blijkt niet 

haalbaar. De provincie staat open voor 

alternatieven en onderzoekt momenteel 

een aantal opties.  

Ook zwaar verkeer staat hoog op de 

agenda. Hierover zijn we in gesprek met 

een aantal inwoners. En staan enkele 

acties op de agenda.

Energiemarkt  
Op 13 januari 2021 vond een energiemarkt plaats in Wijngaarden. 

Gezien het aantal aanwezigen leeft dit onderwerp enorm binnen Wijngaarden. Een aantal bewoners heeft een werkgroep Duurzaamheid geformeerd. Daarbij 
sluit ook de gemeente aan. Dit onderwerp is ook een terugkerend        

agendapunt van de Klankbordgroep 
Wijngaarden.

Dorpsstraat 16 

De gemeente heeft het pand aan 

Dorpstraat 16 verkocht aan een 

marktpartij. Met deze marktpartij zijn 

afspraken gemaakt over oplevering. Voor 

juli 2021 wordt de fundering hersteld 

en renovatie buitenzijde. Na de zomer 

wordt het pand binnen en buiten verder 

afgewerkt.

Dorpsplein bijna klaar 

We werken aan de afronding van het 

dorpsplein. School, klankbordgroep en 

gemeente zijn in gesprek over het beheer. En ook:

- Jeu de Boulesbaan *

- Zoekgebied windmolens        

   en zonnepanelen *

- Huisvesting 

   arbeidsmigranten *

  

* klik voor meer informatie     

   

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


Bekijk hier de originele kaart!

Jeu de Boulesbaan 

Initiatiefnemers hebben een 

locatie in gedachte voor een jeu de 

boulesbaan. Zij zijn momenteel in een 

onderzoekende fase over financiering 

en geschiktheid van de locatie.

Huisvesting arbeidsmigranten 

Diverse inwoners zijn bezorgd over de toename van 
arbeidsmigranten in het dorp. Het gegeven dat veel 
arbeidsmigranten hier maar kort verblijven gaat ten koste 
van de leefbaarheid en saamhorigheidsgevoel in het dorp. 
Gemeente Molenlanden is hierover in gesprek met de 
inwoners en heeft uitleg gegeven over het beleid dat in 
ontwikkeling is over de huisvesting van arbeidsmigranten.   

Zoekgebied windmolens en 
zonnepanelen  

De omgeving tussen de A15 en Wijngaarden 
is door Drechtsteden aangemerkt als 
zoekgebied voor windmolens/zonnepanelen. 
Inwoners van Wijngaarden vrezen voor de 
gevolgen. Inwoners hebben een actiegroep 
geformeerd waarmee wij nauw in contact 
staan.  

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

