
Opbrengst 2e ronde inloopbijeenkomst Molenaarsgraaf-Brandwijk 
 
In De Schommel kwamen op de 2e inloopbijeenkomst op maandag 24 september ongeveer 150 
mensen af. Naast de gesprekken en input op de vellen papier en kaarten, ontvingen we 24 
reactieformulieren. De onderwerpen van de avond waren Woningbouw, Verkeer-parkeren, 
Voorzieningen en Overig. 
 
Woningbouw 
In Molenaarsgraaf moet de komende jaren worden gebouwd om in de behoefte te kunnen voorzien 
en de eigen mensen in de kern te houden. Een geuite zorg is hoe je dat kunt bereiken als gemeente. 
Als locatie om te bouwen denkt de gemeente aan de zuidrand van de kern. De zone is bewust veel 
groter dan nodig om zo een gesprek te voeren. De aanwezigen gaven aan vooral in het westelijk deel 
woningen te willen zien. Het oostelijk deel stoot mensen tegen het hoofd vanwege hun uitzicht. 
Mocht de molen(biotoop) dan een probleem worden, is het dan mogelijk om de molen te 
verplaatsen? Of kunnen de woningen nog meer naar het westen komen? 
Alternatieve locaties voor woningbouw zijn volgens een beperkt aantal bezoekers te vinden in 
Brandwijk (zowel oost als west) maar als daarvoor wordt gekozen, dan is een 2e oeververbinding 
wenselijk. 
 
Verkeer 
In Molenaarsgraaf-Brandwijk zijn problemen met het verkeer en parkeren. Dat heeft te maken met 
de wegen in en naar de kern en de concentratie van voorzieningen, zoals de school, de kerk, de 
winkels en de supermarkt die ook mensen uit de omgeving trekt en piekmomenten kent. 
Nieuwbouw in welk deel dan ook zal leiden tot meer verkeer. 
De vraag is hoe daar mee om te gaan. Veel bezoekers van de inloopbijeenkomst gaven aan dat bij 
woningbouw aan de zuidelijke rand van de kern mogelijkheden biedt. In de vorm van een ‘rondweg’ 
of door de nieuwbouw te ontsluiten via de randen van het zoekgebied.  
Een aantal malen is ook een tweede oeververbinding genoemd als nieuwe rechtstreekse 
ontsluitingsweg vanaf Brandwijk langs winkelcentrum De Molenwaard naar de Kweldamweg. 
Daardoor hoeven mensen niet meer over de brug midden in de kern. 
 
Voorzieningen 
Bezoekers opperden verschillende verhuisoperaties voor voorzieningen: Is het een overweging om 
de supermarkt te verplaatsen naar Polderweg Oost? Kan de school worden verplaatst waarna de 
locatie wordt gebruikt voor aanleg van extra parkeerplaatsen? Een aantal mensen stelt duidelijk dat 
de speeltuin/ ijsbaan behouden moet blijven – eventueel op een andere locatie. 


