
Hoogblokland
DORPSKAART

Hoogblokland, gelegen 
tussen de A27 en het Merwedekanaal, 
telt 1406 inwoners. Het dorp beschikt over een 
multifunctioneel centrum met daarin een dorpshuis, dorpskamer, 
gymzaal, twee scholen en kinderopvang. Daarnaast is er een kerk en een zwembad. 
Het dorp kent een flink aantal (buurt)verenigingen waarvan de muziekvereniging een 
belangrijke plek inneemt in het dorp.   

Jaarlijks is er een grote rommelmarkt en een feest(week) rond Koningsdag. Bovendien 
is er het Bloklandsfeestje.

Opknappen grote speeltuin
We gaan de speeltuin / het recreatieveldje achter ‘t Hoog 
opknappen! De dorpsraad denkt mee over hoe we dat vorm 
kunnen geven. En nodigt omwonenden uit om dat ook te 
doen.

Woningbouw
Er zijn diverse initiatieven voor nieuwe woningbouw. Bijvoorbeeld 
de nieuwe woningen op de voormalige-CBS locatie en het idee 
voor een knarrenhof. Ook op het Betonson terrein komen 
nieuwe woningen. Hoogbloklanders blijven graag 
betrokken bij deze bouwplannen. Bijvoorbeeld om 
mee te denken over geschikte locaties.

Maatregelen veilig verkeer
Dit leeft in het dorp! Sluipverkeer, zwaar landbouw-

verkeer en te hard rijden is namelijk aan de orde 
van de dag. Er gebeurt veel door de inwoners om de 

verkeersveiligheid te verbeteren. Zoals het uitdelen van 30 
km-stickers en het ophangen van een (nep)camera. 

In Hoogblokland bestaat de wens om een veilige route te 
creëren vanuit de te bouwen huizen op het Betonson 

terrein naar de scholen. 

1. Opknappen grote speeltuin
2. Woningbouw
3. Maatregelen veilig verkeer
4. Invloed van omgeving op leefbaarheid



Zowel de scholen, het Dorpsberaad als de gemeente gaan hierin 
samenwerken. Dit om initiatieven zoals een verschuiving van de 30km 
zone en een bewustwordingscampagne waar te maken. 

De nieuwe invulling van het CBS-terrein is een kans om de parkeerdruk 
te verminderen en de hulpdiensten beter toegang te geven. Een kans 
om mee te nemen in de herinrichting van de omgeving.

Invloed van omgeving op leefbaarheid
Dorpsraad en gemeente gaan in gesprek over de leefbaarheid in het 
dorp. Bezorgdheid over fijnstof en geluid van de verbreding van de 
A27, de ontwikkeling van industrieterrein Gorinchem en de uitstoot 
van de asfaltcentrale spelen hier een rol. Onderwerpen om als dorp en 
gemeente samen in op te trekken.    

Kansen
Energie en aardgasvrij
In Hoogblokland spelen vragen over energie en 
duurzaamheid. Het Dorpsberaad praat hier graag 
over mee. Bijvoorbeeld over mogelijkheden om op 
termijn in Hoogblokland aardgasvrij te leven.

Versterken en openhouden van de scholen
Beide scholen in het dorp trekken hier graag samen in op. 
Met de diverse woningbouwontwikkelingen op komst, zien de 
scholen kansen. 

Zie ook
 • https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma

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

