
Brandwijk-Molenaarsgraaf 
DORPSKAART

Brandwijk en Molenaarsgraaf 
zijn twee parallel gelegen lintdorpen aan 
weerszijden van het kanaaltje de Graafstroom.
De kernen van de dorpen zijn via twee overbruggingen met elkaar 
verbonden. De inwoners maken gebruik van de voorzieningen in beide dorpen.
De voormalige basisschool in Brandwijk is in gebruik genomen als verenigings-
gebouw. Bij buurtschap de Donk zijn veel mogelijkheden voor groene recreatie. 
Brandwijk is een dorp van 1346 inwoners. Molenaarsgraaf kent 1201 inwoners.

Waar zit de energie in 
het dorp?

Het dorpshuis en ontmoetingsplekken
Er is in de kernen behoefte aan sociale 
ontmoetingen. Deze ontmoetingen vinden 
nu versnipperd plaats. Een gezamenlijk 
dorpshuis kan zorgen voor een centrale 
ontmoetingsruimte. 

Deze zomer realiseren inwoners samen 
met de gemeente een openbare 
sportieve-recreatieve plek. 

Door deze plek af te stemmen op de lokale behoeften 
worden ontmoetingen gestimuleerd.

Klankbordgroep
Het behouden en vormen van de klankbordgroep wordt 
als lastig ervaren. Er is behoeften om meer inwoners te 
betrekken bij bepaalde thema’s. Een netwerk wat de 
belangen van inwoners vertegenwoordigd zou daarbij 
kunnen helpen.

1. Het dorpshuis en ontmoetingsplekken
2. Klankbordgroep
3. Huisvesting van arbeidsmigranten
4. Verkeer
5. Groen



Huisvesting van arbeidsmigranten
In de kernen worden veel woningen bewoond door arbeidsmigranten. 
Er is onder de dorpelingen weinig zicht op hoeveel er precies 
wonen en welke verantwoordelijkheid eigenaren van deze woningen 
oppakken. Hierdoor komt vanuit de samenleving het signaal dat er 
geen nieuwe huisvesting voor deze doelgroep nodig is.

Verkeer
De verkeersveiligheid in de kernen kan verbeterd worden. Bijvoorbeeld 
door parkeerplaatsen via zebrapaden met locaties te verbinden. Ook 
de parkeermogelijkheden worden verbeterd. 
In het centrum van Molenaarsgraaf zijn zo 15 extra 
parkeermogelijkheden gecreëerd.

Groen
Groen in de wijken wordt in sommige gevallen gemist. De inwoner zou 
graag meedenken over groen in de straat en betrokken worden door 
de gemeente en haar netwerk om hierin mee te denken.
Ook bij onderhoud van groen kan de inwoner een rol spelen. Zo is 
er bij de realisatie van de steiger Boerenpad afgesproken dat het 
omliggende groen, de speelplaats en de steiger door de inwoners 
worden onderhouden.

Kansen
Communiceren en faciliteren 
Er ligt een kans om diverse partijen binnen de kernen samen 
te brengen. De gemeente kan hierin een rol spelen door haar 
netwerk te gebruiken en de juiste personen bij initiatieven om 
tafel te krijgen. Zo helpt de gemeente mee met het opbouwen 
van een belangennetwerk binnen Brandwijk-Molenaarsgraaf.
Daarnaast kan de gemeente duidelijker en pro-actiever 
communiceren. Bijvoorbeeld door de inwoner  
eerder te betrekken bij woningbouwplannen.
Bekijk ook ‘themakaart Dichtbij Molenlanden’

Laat zien wat de meerwaarde van een 
Klankbordgroep is
Als inwoner zou je vaker invloed uit willen oefenen op je eigen 
dorp. Dit kan via de Klankbordgroep, alleen is dit nog niet bij 
iedereen bekend. Er kan meer bekendheid gegeven worden 
aan (de rol van) de Klankbordgroep.

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

https://www.molenlanden.nl/strategiekaarten-0#section-5
https://www.molenlanden.nl/samenlevingsprogramma
https://www.molenlanden.nl/strategiekaarten-0#section-5

