
WIJNGAARDEN
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Wijngaarden is een 
klein lintdorp met 699 inwoners en 
het laagstgelegen dorp in de Alblasserwaard. Tijdens 
de watersnood van 1053 kwam het dorp onder water te staan. De 
inwoners vormen een hechte gemeenschap. Ze zijn gewend om samen 
hun plannen waar te maken. Een voorbeeld hiervan is de realisatie 
van het verenigingsgebouw ‘t Wingerds Hof, dat inmiddels zonder 
subsidies door vrijwilligers wordt gerund. 

Waar zit de energie in het dorp?

Nieuwe bouwplannen welkom
In Wijngaarden is weinig passende woonruimte voor de eigen 
inwoners en vooral oudere inwoners merken dit.  Inwoners 
die geboren en getogen zijn in Wijngaarden, wijken nu uit naar 
bijvoorbeeld Sliedrecht. Het is niet mogelijk om inwoners van 
Wijngaarden voorrang te geven bij woningtoewijzing. 
De gemeente staat open voor initiatieven voor 
kleinschalige woningbouwplannen.  

Samenwerken over grenzen
Wijngaarden ligt dichtbij Sliedrecht en 
Papendrecht. Hoe blijven inwoners van het dorp 
op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen 

op gebied van woningbouw en de regionale energiestrategie? 
Deze ontwikkelingen raken Wijngaarden namelijk rechtstreeks. De 

gemeenten van onze regio en de Drechtsteden vinden het 
belangrijk om inwoners en bedrijven aan de randen van 

de gemeenten bij dit soort ontwikkelingen te betrekken. 
In de RES 1.0 van de regio Drechtsteden is uiteindelijk 
geen zoekgebied opgenomen voor grote windturbines 
in de polders tussen Sliedrecht en Wijngaarden.

Meedenken over huisvesting 
arbeidsmigranten

Om Wijngaarden leefbaar te houden, willen inwoners 
de huisvesting van arbeidsmigranten in het dorp in 

balans houden. Het dorp wil ook graag huisvesting 
bieden voor bijvoorbeeld starters en gezinnen om 

de voorzieningen zoals scholen in stand te 
houden. Inwoners denken graag 

mee met de gemeente over 
alternatieven van huisvesting van 
arbeidsmigranten, zoals centrale 
huisvesting.
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Minder trilling door zwaar verkeer?
Het onderwerp trillinghinder door zwaar landbouwverkeer staat 
hoog op de agenda. Inwoners, betrokken bedrijven en gemeente 
zijn hierover in gesprek. Dit leidt tot goede gesprekken, maar in de 
praktijk is het probleem hiermee nog niet opgelost. Er staan enkele 
bewustwordingsacties op de planning, zoals onderling bewustwording 
creëren bij inwoners, 30 km containerstickers, verkeermeting en het 
plaatsen van borden. 

Veel energie voor duurzaamheid 
Energie en duurzaamheid leven enorm binnen Wijngaarden. Zo heeft 
een aantal inwoners een werkgroep Duurzaamheid samengesteld. Ook 
de gemeente schuift hierbij aan. Het staat op de agenda.

Kansen

Zie ook
 • www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma

Knarrenhof in Wijngaarden?
Inwoners van Wijngaarden opperen het idee om 
een knarrenhof te realiseren. Zodat ook de oudere 
inwoner in Wijngaarden kan blijven wonen.

Sporten en spelen in het dorp
Inwoners delen ideeën met de gemeente over sporten en 
spelen voor verschillende leeftijdsgroepen. Een aantal ideeën 
zijn bekend bij de klankbordgroep. En niet alleen bekend, 
ze worden ook opgepakt. Als hierbij ondersteuning van de 
gemeente nodig is, dan weet het dorp de gemeente te vinden.    

Geen rotonde, wat wel?
Een rotonde bij N214/Wijngaarden is niet haalbaar. Dat 
blijkt uit een gesprek tussen de gemeente en provincie. De 
provincie staat open voor alternatieve oplossingen om de 
verkeersveiligheid en onderzoekt momenteel een 
aantal opties. Inwoners, provincie en gemeente zijn 
hierover met elkaar in gesprek.
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