
Waar zit de energie in het dorp?

STREEFKERK
DORPSKAART

Streefkerk is een dorp met 
2517 inwoners, gelegen langs de Lek. 
Tijdens het dijkverzwaringsproject is een ‘klimaatdijk’ 
aangelegd en is het gebied rondom de jachthaven heringericht. 
Tal van herstratingswerkzaamheden en bouwactiviteiten zijn in 
uitvoering en voorzien voor de komende jaren.

Het dorp kent opvallend veel sportverenigingen en er is nog altijd een 
klein winkelbestand. Vele vrijwilligers houden de plaatselijke clubs en 
verenigingen draaiende.

De centrumontwikkeling krijgt vorm
Zo is in april 2021 het bestemmingsplan Klimaatdijk vastgesteld, 
met als doel om 36 woningen te realiseren. Het idee is ook om 
op de Timmerfabrieklocatie en richting de dijk woningen en een 
appartementencomplex te bouwen. 

Deze woningbouw valt samen met een mooiere 
verbinding tussen de haven en het winkelgebied. 

Daarmee krijgt het centrum van Streefkerk de zichtbare opknapbeurt 
die een aantal jaar geleden is ingezet. 

Bij dit proces is oog voor het recente onderzoek naar stabiliteit van de 
dijk. Vooralsnog lijkt dit niet tot een knelpunt te leiden voor de 

ontwikkeling. 

Helaas nog geen voortgang voor het oude 
gemeentehuis
Er zijn gesprekken met de eigenaar, maar vooralsnog 
zonder succes. Een aantal initiatieven is gestrand. 

Gemeente en dorp blijven met elkaar zoeken naar 
mogelijke kansen, maar zijn afhankelijk van de eigenaar. 

Aandacht voor de parkeerdruk
Met name in de omgeving bij de winkels is er een tekort 

aan parkeerplekken. Bij de centrumontwikkeling 
realiseert de gemeente zoveel mogelijk 

parkeerplaatsen. 
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In sommige straten staan daarnaast veel bedrijfsbussen geparkeerd. 
Vaak is dit wel toegestaan. Een oplossing kan liggen in het starten van 
bewustwordingsacties door inwoners. 

Samen waken over de leefbaarheid in het dorp
Tijdens corona zijn met succes veel initiatieven gestart om 
eenzaamheid tegen te gaan. De basis daarvoor was al goed op orde. 

Gemeente, jongerenwerkers, politie en bewonersoverleg gaan 
daarnaast in overleg over wat nodig is om in verbinding te zijn en te 
blijven met (groepen) jongeren in het dorp. 

Verschillende succesvolle initiatieven 
Zo realiseert het dorp op korte termijn een Jeu de Boulesbaan in 
de Houthof. Ook heeft het dorp goede hoop op een nieuw (beach)
volleybalveld en een fontein. Met elkaar maken we Streefkerk een nog 
fijner dorp om te leven en te wonen. 

Kansen
Streefkerk bereikbaar via de Lek?
De gemeente is nog in gesprek met de provincie 
over een nieuwe aanbesteding van de Waterbus. 
Een verbinding met Streefkerk is daarbij nog 
optioneel. Dit zou een mooie aanvulling zijn op de 
(centrum)ontwikkeling van Streefkerk.  

Struinen langs de Lek?
Momenteel verkent het dorp de kans om een wandel- 
en struinpad langs de Klimaatdijk aan te leggen richting 
Molen de Liefde. Het bewonersoverleg neemt hierin 
het initiatief en zoekt daarvoor ook afstemming met 
Rijkswaterstaat, Waterschap en de provincie.

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