
SCHELLUINEN
DORPSKAART

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 1303 inwoners en in 2020 bestond het 
dorp 800 jaar. Hoewel het feest is uitgesteld vanwege COVID heeft de werkgroep 
met vertegenwoordigers van een flink aantal verenigingen en maatschappelijke 
organisaties nog steeds grote plannen. 

In het centrum is een nieuw multifunctioneel gebouw verrezen met daarin de 
basisschool ‘Het Tweespan’, een sporthal voor diverse verenigingen en Ons 
Dorpshuis. Ook is er een directe verbinding gemaakt met de kinderopvang Wasko. 
Een mooie aanwinst voor het dorp!

Andere belangrijke elementen voor Schelluinen zijn de voetbalvereniging 
en natuurlijk het opgeknapte kasteel.

Waar zit de energie in 
het dorp?

Een prettige openbare ruimte
De laatste tijd is er in de openbare ruimte in 
Schelluinen veel verbeterd. Dat bracht de nodige 
overlast met zich mee, maar het resultaat zorgt 
voor een prettige leefruimte in het dorp.  

Het dorpsberaad wil graag een kunstwerk 
doneren aan het dorp. Die zou bijvoorbeeld 
kunnen komen te staan op het nieuwe kerkplein.  
Het dorpsberaad en de gemeente zijn in gesprek 
met lokale kunstenaars over de mogelijkheden. 
Een mooie kers op de taart!
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Experimenteren met de samenwerking
Het dorpsberaad is voor het eerst betrokken bij een inhoudelijk project 
om de brug aan de Reigerstraat te vervangen. Het is voor allen een 
nieuwe manier om samen op te trekken, omdat het om een technisch 
project gaat. We blijven met dit soort projecten experimenteren. 

Leefbaarheid in Schelluinen
In Schelluinen vinden de inwoners de leefbaarheid een belangrijk 
onderwerp. Zaken zoals fijnstof, geluid, windmolens en de mogelijke 
verbreding van de A15 kunnen voor veel overlast zorgen. De bewoners 
en de gemeente blijven hier scherp op. Gelukkig is de overlast van 
ongewenste geuren al (bijna) verdwenen.

Een sociaal Schelluinen
Een gebouw waar veel functies in ondergebracht kunnen worden. Dat 
was de wens van het dorp. Het openbaar gebied kreeg al de nodige 
aandacht om te ontmoeten; een gebouw zou deze ontmoeting alleen 
maar stimuleren. 

De bouw heeft veel impact gehad op de omgeving en de omwonenden. 
Om de overlast te beperken is er onder meer goed gecommuniceerd 
door de  aannemer. Omwonenden waarderen dit.

Kansen
Een groene zone
Het dorpsberaad voert gesprekken met 
verschillende partijen voor een groene zone 
of een mini-bos aan de zuidelijke helft van het 
dorp. Dit als buffer voor het dorp ten opzichte van 
het wegennetwerk, het spoor en de bedrijvigheid.  

Schelluinen groeit
Er zijn de laatste tijd woningen bij gebouwd in 
Schelluinen. Toch blijkt uit de Woonvisie dat er 
in de toekomst behoefte is aan extra woningen.

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