
Groot-Ammers
DORPSKAART

Groot-Ammers is met 
4243 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, gerund door de 
grote inzet van vrijwilligers. 

Het verkeer in goede banen leiden
De gemeenteraad heeft een besluit genomen 
om zwaar verkeer te weren op de Voorstraat/
Sluis. Deze maatregelen werken deels. De 
lokale werkgroep ziet een nieuwe randweg 
om het dorp als oplossing. Werkgroep, 
gemeente en andere overheden zijn 
hierover nog in gesprek.  

Blijvende aandacht voor verbeteringen Fortuijnplein
Zo is het voorkomen van sluiproutes volgens omwonenden nog 
niet gelukt. Ook zijn er nog parkeerproblemen. Bijvoorbeeld in 
de Dr. Flohilstraat. De gemeente gaat de verkeersbewegingen 
monitoren, zodra er na de coronatijd weer sprake is van 

‘normale’ omstandigheden. 

 Betrokkenheid omwonenden bij  
 ontwikkelingen brede school

Omwonenden ervaren dat zij onvoldoende zijn 
geïnformeerd over de plannen om een 

brede school te ontwikkelen op de locatie 
‘Molenbuurt’. De mogelijk grote omvang 
van de school en de verkeerssituatie in 
de wijk zijn enkele redenen waarom de 
omwonenden tegen dit plan zijn. De weg 
voor een gesprek hierover is open. 
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Waar zit de energie in het 
dorp?



Onderhoud van de wegen rond Groot-Ammers
Inwoners vragen aandacht voor het beheer van de (waterschaps)
wegen in het buitengebied. In het bijzonder de Wilgenweg. Gemeente 
en inwoners trekken gezamenlijk op in het contact richting het 
Waterschap.  

Steen eruit, groen erin
Hoewel deze wens in het dorp nog steeds leeft, 
zijn er nog niet veel concrete acties opgestart. 
Bij de ontwikkeling van de groenzone tussen de 
Julianastraat en de Voorstraat ziet het dorp wel 
kansen. Goede voorbeelden van inwoners of experts 
helpen om (kleine) initiatieven mogelijk te maken. De 
gemeente staat ook open voor dit soort initiatieven. 

Openbaar groen beleven
Momenteel liggen de plannen van het Hof van Ammers helaas 
even stil, maar de komst van een ware beleeftuin leeft nog 
steeds binnen de kern en bij de gemeente. 

Kansen

Zie ook
 • https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma
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https://www.molenlanden.nl/strategiekaarten-0#section-4

