
Nieuwpoort-Langerak
DORPSKAART

Nieuwpoort is de enige 
stad binnen de gemeente 
Molenlanden. De stad heeft een 
historische binnenstad met wallen en grachten 
in een vesting met zes bastions, waarvan een deel beschermd 
stadsgezicht is. 

Langerak is gelegen aan de rivier de Lek. In de kern staat de Westermolen. 
Deze wipmolen stamt uit 1652 en bemaalt nog steeds op vrijwillige basis 
de polder Langerak. Buurtschap Waal is een onderdeel van Langerak. Dit 
buurtschap is nog voor de 14 eeuw ontstaan. Nieuwpoort, Langerak en Waal 
hebben samen 3245 inwoners.

Duurzaamheid, biodiversiteit en 
vergroening
In Nieuwpoort en Langerak is er veel aandacht 
voor de natuur en klimaat. Vooral in het historisch 
stadscentrum is er nog ruimte voor groei. Welke 
mogelijkheden liggen er op het gebied van 
duurzaamheid? En kan het centrum niet 
groener? Vanuit de gemeente zijn er al 
verschillende initiatieven, maar ook 
vanuit de inwoners ligt er een rol. 

Ook buiten de kern is er aandacht voor de natuur. Hoe zit het met de 
biodiversiteit van de Wallen? En is er genoeg zicht op de cijfers over 
fijnstof en geluid?

Auto- en vrachtverkeer
Met een mogelijke parkeerplaats buiten de vesting, en een zogenaamd 
smokkelaarspad naar binnen toe wordt gezocht naar manieren 
om autoverkeer buiten de stad te houden. Dit gaat ten goede van 
de beleving binnen de stad, en kan helpen de verkeersdrukte te 
verminderen. Ook wordt overlast ervaren van het vrachtverkeer. 
Samen met lokale bedrijven wordt er gezocht naar mogelijke 
oplossingen.

Ondernemersvereniging
Nieuwpoort-Langerak kent een actieve ondernemersverenging. Zij 
werken aan initiatieven, waardoor Nieuwpoort beleefbaarder wordt. 

Momenteel is de vereniging in gesprek met ondernemers om een 
nieuwe constructie op te zetten voor de vereniging.

Participeren op thema
Er wordt soms veel input van inwoners gevraagd. 

De gemeente probeert inwoners bij allerlei 
onderwerpen te betrekken. 

Waar zit de energie in het dorp?
1. Duurzaamheid, biodiversiteit en vergroening
2. Auto- en vrachtverkeer
3. Ondernemersvereniging
4. Participeren op thema
5. Bereikbaarheid
6. 350 jaar Oude Hollandse Waterlinie



Soms is dat wel veel. Inwonersonderzoeken zoals laatst voor de 
toeristische ontwikkeling in Nieuwpoort worden positief ervaren. Op 
deze manier kunnen inwoners van de kernen gericht hun mening 
geven over een bepaald onderwerp of thema. Dit kan de opkomst ten 
goede komen. 

Bereikbaarheid
Het is nodig een brug aan te leggen naar het project Langerak-Zuid. De 
procedure om deze brug mogelijk te maken loopt nog. Aanwonenden 
vormen een werkgroep om het toekomstige verkeer op de nieuwe 
verbindingsweg te monitoren. Zo werken inwoners en gemeente 
samen aan de verbetering van de bereikbaarheid binnen de kernen.

350 jaar Oude Hollandse Waterlinie 
De Historische Kring, klankbordgroep, ondernemersvereniging 
en gemeente werken aan de toegangswegen tot de stad.  
Informatieborden, bewegwijzering en decoratieve hangborden. In 2022 
is de viering van Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. De vesting krijgt 
voor die tijd een opknapbeurt. 

Werkgroep Duurzaam Langerak-Nieuwpoort
Dat de inwoners van Langerak-Nieuwpoort duurzaamheid 
belangrijk vinden uit zich in de werkgroep Duurzaam 
Langerak-Nieuwpoort. De werkgroep heeft zet zich in 
om ‘duurzaamheid’ onder de aandacht te brengen. 
Ze voeren gesprekken om te weten wat er leeft 
en waar behoefte aan is. Er zijn ideeën voor een 
webinar of (online) bijeenkomst/markt.

Kansen

Zie ook

De inwoner toont initiatief!
Door inwoners en ondernemers worden initiatieven 
opgeworpen. Voorbeelden zijn (speel)mogelijkheden en een 
stepstone route. Meedenken en meedoen werkt het beste op 
basis van een concreet thema.

Toegankelijke dienstverlening
De gemeente werkt continu aan het verbeteren van 
dienstverlening voor inwoners en ondernemers van 
Molenlanden. Inwoners van Langerak-Nieuwpoort willen 
daarbij aandacht vragen voor de toegankelijkheid voor de 
verschillende inwoners, ook als deze digitaal 
minder goed uit de voeten komen.
Bekijk ook ‘themakaart Dichtbij Molenlanden’

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