
KINDERDIJK
DORPSKAART

Kinderdijk is het 
bekendste dorp van Molenlanden 
en heeft 797 inwoners. Het is gelegen waar de rivieren 
de Merwede en de Lek samenkomen. 

Scheepsbouw had en heeft een belangrijke invloed op het dorp. 
Kinderdijk is wereldwijd bekend vanwege het gebied met de 19 molens 
dat sinds 1997 op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. 

Afsluiting van de jaarlijkse Verlichtingsweek is de Molenmarkt, 
een van de vele activiteiten die de Speeltuinvereniging 
organiseert. 

Waar zit de energie in het 
dorp?

Aan de slag met een gezamenlijke dorpsagenda
De Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk organiseert de 
ontwikkeling van de dorpsagenda. Inwoners en organisaties 
worden daarbij uitgenodigd om mee te denken en te 
doen. Zo ontstaat er uit gezamenlijke energie een 
dorpsagenda.

Een centrale ontmoetingsplek als levend hart
Zeker als De Klok sluit, is de behoefte aan een dorpshuis met 

dorpszaal, verenigingsgebouw en ontmoetingszaal groot. Een 
levend hart waar bewoners van diverse groepen elkaar 

kunnen ontmoeten. Zo’n voorziening bestaat alleen 
door deze gezamenlijk te ondersteunen. Speeltuin 

‘t Balkengat is een goed voorbeeld van een 
belangrijke openbare ontmoetingsplek.  
Bekijk ook ‘Denkschets’ 

1. Aan de slag met een gezamenlijke dorpsagenda
2. Een centrale ontmoetingsplek als levend hart
3. (Zwaar) verkeer door Kinderdijk
4. Werken aan een goede samenwerking
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(Zwaar) verkeer door Kinderdijk
In delen van Kinderdijk ervaren bewoners overlast van (vracht)verkeer. 
Het gaat om geluidsoverlast, te hoge snelheid en parkeeroverlast. 

Er is een systeem met parkeervergunningen ingevoerd. Ook met 
kleinere oplossingen blijven alle betrokken partijen bijdragen aan het 
toegankelijk en leefbaar houden van het dorp. 

Werken aan een goede samenwerking
De ervaring is dat de samenwerking tussen het dorp, de gemeente 
en andere partijen verbetert door transparantie, betrouwbaarheid, 
duidelijkheid en snel reageren. Door kleine dingen die goed gaan, 
groeit het vertrouwen. We bouwen hier samen op door. 

Kansen
Leren van elkaar in Molenlanden
Het onderhouden van een dorpshuis door het dorp is een 
hele uitdaging. Hoe doen andere dorpen dat en kunnen we 
van elkaar leren? De belangenvereniging gaat onder andere op 
bezoek in Wijngaarden.

Behoefte aan opvang en onderwijs voor de jongste 
Kinderdijkers
Voor de saamhorigheid van het dorp is het belangrijk gezinnen 
met kinderen voor het dorp te behouden. Het dorp hoopt 
daarbij op de komst van kleuteronderwijs en buitenschoolse 
opvang voor de allerjongste Kinderdijkers. Een mooie uitdaging 
om met elkaar te kijken hoe zoiets invulling 
kan krijgen. Bekijk ook ‘themakaart Kids’

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