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Foto’s van de eerste en de tweede
dorpsavond in ‘t Blickvelt

1. Voorwoord
1.1. Inleiding
Voor u ligt het integraal dorpsontwikkelingsplan
Woensdrecht. Het integraal dorpsontwikkelingsplan
Woensdrecht bevat een ontwikkelingsvisie van en
voor Woensdrecht en een praktische agenda waarin
voor de middellange termijn is aangegeven hoe de visie volgens de bewoners kan worden uitgevoerd.
Het meest kenmerkende en positieve van Woensdrecht
vonden de bewoners de ligging op de rand van de
Brabantse Wal met bijbehorende spectaculaire uitzichten en groene kwaliteiten in de directe omgeving.

gesprekken hebben een belangrijke geleverd voor het
dorpsontwikkelingsplan en hebben geleid tot een
agenda voor de toekomst. De gemeente, de bewoners
en andere partijen kunnen op basis van de agenda afspraken maken; het startsein voor het werken aan de
leefbaarheid. Het werken aan de leefbaarheid is echter
een doorlopend proces. Contact tussen de gemeente
en dorpsbewoners blijft belangrijk om de doelen te
bereiken. Daarom zal de gemeente ook via een gericht communicatietraject de bewoners op de hoogte
houden van de stand van zaken en hen zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering van de punten uit de
leefbaarheidsagenda.
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De bewoners vinden het prettig wonen in Woensdrecht,
waarbij de gemoedelijkheid en de sociale samenhang
erg belangrijk is. Uitdaging voor de toekomst is om
de woningvoorraad, het sociale leven en de voorzieningen aan te laten sluiten op de wensen van de ouder
wordende bevolking.
Ook starters en jonge gezinnen moeten betrokken
blijven bij het dorp, juist omdat deze doelgroepen
voor levendigheid zorgen en helpen om voorzieningen zoals de basisschool in stand te houden.
Via een interactief proces is het programma samen
met de bewoners opgesteld. Bewoners hebben enkele
avonden laten zien welke ambities zij hebben, welke
investeringen zij nodig vinden en welke activiteiten zij
zelf kunnen oppakken. De uitkomsten van de dorps-

1.2. Het doorlopen proces
Het dorpsontwikkelingsplan Woensdrecht is interactief tot stand gekomen tussen oktober 2011 en juni
2012.
De
volgende
procesmomenten
hebben
plaatsgevonden:
1. In oktober 2011 heeft het startoverleg plaatsgevonden. Ook hebben enkele actieve dorpsbewoners een rondleiding door het dorp gegeven.
Daarna heeft de veld- en beleidsanalyse plaatsgevonden. Op deze wijze is een globaal beeld
verkregen van de problematiek in Woensdrecht.
Dit vormde een goed startpunt voor de eerste
projectgroepbijeenkomst;

2. De eerste projectgroepbijeenkomst had als doel
om de stand van het beleid en lopende projecten
in Woensdrecht door te nemen. Aanwezig was een
brede vertegenwoordiging van sectorspecialisten
uit de pijlers ruimtelijke ordening, economie en
welzijn.
3. Op 14 november 2011 heeft het eerste dorpsgesprek plaatsgevonden. Hierbij waren ongeveer 50
dorpsbewoners aanwezig. In een workshopachtige
setting is in vijf groepen gediscussieerd over de
toekomst van het dorp.
4. Op 12 december 2011 heeft het tweede dorpsgesprek plaatsgevonden, waarbij ongeveer 40
dorpsbewoners aanwezig waren. In drie groepen
is gediscussieerd over verschillende onderwerpen,
waarbij de oplossingen centraal stonden;
5. In januari 2012 heeft een tweede bijeenkomst met
de projectgroep plaatsgevonden. Doel van deze
bijeenkomst was de verankering van de projecten
en de visie uit het iDOP in het gemeentelijke beleid. Na deze bijeenkomst is het iDOP aangepast
en ter beoordeling voorgelegd aan het college;
6. In maart hebben verdiepende gesprekken plaatsgevonden met maatschappelijke organisaties, die
een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van
projecten. Gesproken is met Woningcorporatie
West Brabant en Woningstichting Woensdrecht,
zorginstelling Tante Louise / Vivensis en vertegenwoordigers van meerdere verenigingen en
stichtingen;
7. Eind mei 2012 is op basis van de beide workshops
en de verdiepende gesprekken het concept iDOP
opgesteld;

8. De eindpresentatie van het dorpsontwikkelingsplan Woensdrecht is eind juni gepland;
9. De leefbaarheidsagenda vormt de basis voor het
toekomstige overleg tussen het dorp, de dorpsplatform (namens hen) en de gemeente.

1.3. Leeswijzer
In dit rapport leest u in de inleiding (hoofdstuk 1), de
achtergrond en het proces voor de tot standkoming
van het project. In hoofdstuk 2 wordt kort de huidige
situatie beschreven. In hoofdstuk 3 staat het wensbeeld beschreven. Dit beeld is op basis van de inbreng
van bewoners gemaakt. Het wensbeeld heeft op basis van de inbreng van de bewoners en (geïntegreerd
door) LOS Stadomland en Buro Cement geleid tot een
visie op Woensdrecht in de toekomst (hoofdstuk 4).
Om de visie te realiseren wordt een aantal concrete
projecten voorgesteld. Deze staan in hoofdstuk 5
overzichtelijk beschreven in de leefbaarheidsagenda.
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2. Huidige situatie
2.1. Ontstaansgeschiedenis,
dorpsopbouw en openbare ruimte
Woensdrecht ligt op de rand van de Brabantse Wal.
Dankzij de abrupte overgang van hoger gelegen zandgronden naar lager gelegen zeekleipolder is dit een
van de meest spectaculaire plekken in het landschap
van de Brabantse Wal. Deze steilrand is ontstaan onder invloed van erosie van de rivier de Schelde en door
de zee. Dit water stroomde met kracht langs de Wal
en schuurde als het ware de westkant van de Wal af tot
een steile rand. De hoger gelegen zandgronden zijn
lange tijd een heidelandschap geweest en later zijn ze
beplant met bomen.
Woensdrecht ontstond op een hooggelegen uitloper van de Brabantse Wal. Destijds was dit nog aan
de oever van de Schelde. Deze strategische ligging
bracht het dorp in de vijftiende en zestiende eeuw
veel welvaart. Belangrijke inkomstenbronnen waren
de scheepvaart en de meekrapteelt1.
Aan deze welvaart kwam halverwege de 16e eeuw een
einde door de Tachtigjarige Oorlog. Onder invloed
van krijgsgebeurtenissen raakte het dorp zo goed
als ontvolkt. De bevolking keerde pas een tiental jaren later terug. Naast oorlogsrampen bracht de 16e
eeuw ook veel watersnoodrampen. Zo veroorzaakte
de Allerheiligenvloed van 1570 een overstroming van
het gehele polderland. Pas toen de Vrede van Münster

in 1648 een einde aan de Tachtigjarige Oorlog maakte, was men weer in staat om het verloren gebied opnieuw in te polderen.
In 1795 werd de heerlijkheid Woensdrecht omgezet
naar een gemeente. Dit gebeurde op aandrang van
Napoleon die destijds bestuurlijke hervormingen in
ons land doorvoerde. Op 17 augustus 1819 werd bij
Koninklijk Besluit ook het dorp Hoogerheide deel van
de gemeente Woensdrecht. In de loop van de 19e eeuw
werd Hoogerheide door haar snelle bevolkingstoename steeds meer het centrum van de gemeente. Dit
leidde er in 1868 toe dat het nieuwe gemeentehuis
niet meer in Woensdrecht maar in Hoogerheide gebouwd werd.
De Tweede Wereldoorlog bracht opnieuw veel krijgsgeweld naar Woensdrecht. Aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog vond de ‘Slag om de Schelde’
plaats. Deze slag had tot doel om de zeetoegang naar
Antwerpen te openen en toegankelijk te maken voor
geallieerde schepen. Woensdrecht was hierbij van
doorslaggevend belang omdat dit dorp de toegang tot
het Zeeuwse Zuid-Beveland vormde, dat op zijn beurt
weer de toegang tot de Schelde inhield. Op 7 oktober 1944 begon de ‘Slag om Woensdrecht’, waarbij er
zware verliezen werden geleden en het hele dorp nagenoeg platgelegd werd. Pas op 24 oktober 1944 werd
Woensdrecht en haar omgeving bevrijd.

1. Meekrap werd als landbouwproduct vooral geteeld voor de rode kleurstof alizarine, die werd gebruikt voor het kleuren
van textiel en leer.
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Dorpsopbouw
De ruimtelijke opbouw van Woensdrecht is in grote
mate bepaald door de grens van de Brabantse Wal.
De hoger gelegen gronden zijn bebouwd, en de lager
gelegen gronden zijn onbebouwd. Het dorp is organisch gegroeid langs de Dorpsstraat die nauwgezet
het reliëf van het landschap volgt. Op het verst uitstekende deel van Woensdrecht werd in de 16e eeuw
de Stompe Toren (kerktoren) gebouwd. Deze toren
was hierdoor van veraf zichtbaar. De Stompe Toren
werd in de Tweede Wereldoorlog opgeblazen door
de Duitsers. Ook de katholieke Sint-Jozefkerk aan de
Dorpsstraat 80 werd tijdens de Tweede Werkeldoorlog
opgeblazen. Deze werd in 1947 herbouwd. Deze kerk
vormt een herkenningspunt vanuit de wijde omtrek.

Tot ver in de 20e eeuw is Woensdrecht nauwelijks gegroeid en was het dorp niet meer dan woningen aan
de Dorpsstraat en een paar woningen aan de zijstraten van deze straat. Hoewel bijna alle woningen in
WOII tegen de vlakte zijn gegaan, is de kenmerkende
lintstructuur intact gebleven.
De eerste planmatige uitbreiding (Molenakkers)
stamt uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Samen met
deze uitbreiding krijgt Woensdrecht ook een nieuw
dorpsplein aan de Dorpsstraat met zijdelings daaraan de school. In de jaren ’90 van vorige eeuw zijn de
komgrenzen van Woensdrecht voor het laatst verlegd.
Aan de Rijzendeweg en rondom het Marktje ontstaan
nieuwe buurtjes met overwegend vrijstaande woningen. Net als vroeger liggen ook deze buurtjes enkel

Uiterst links: de in de Tweede
Wereldoorlog opgeblazen
Stompe Toren.
Links: de in 1947 gebouwde
Sint-Jozefkerk.
Rechts: de hoogtekaart laat
goed zien dat Woensdrecht op
de rand van de Brabantse Wal
ligt.
Uiterst rechts: op de bodemkaart is het verschil tussen de
Brabantse Wal en de polders
goed zichtbaar. De Brabantse
Wal bestaat voornamelijk uit
zand, de polders uit klei.

op de hogere gronden, waardoor het contrast met het
open polderlandschap behouden is gebleven.
Gevolg van de - voor Nederlandse begrippen - grote
hoogteverschillen is dat de wijken onderling nauwelijks verbonden zijn. De Dorpsstraat vormt als het
ware de rode draad die de verschillende wijken aan
elkaar hecht.
Openbare ruimte
Woensdrecht heeft niet een duidelijk aanwijsbaar
dorpshart. Dit komt onder andere doordat het dorp
van oorsprong zo langgerekt is. Het centraal gelegen
dorpsplein heeft wel de potentie om deze rol te vervullen, maar wordt momenteel vooral gebruikt als
parkeerterrein.

Typerend voor Woensdrecht zijn de uitzichten over de
polder vanaf de Dorpsstraat en de Rijzendeweg. Op de
plekken aan het lint waar geen bebouwing staat wordt
de ligging van het dorp op de rand van de Brabantse
Wal opeens op spectaculaire wijze zichtbaar.
Verspreid door het dorp ligt een aantal speelveldjes en
parkjes. Dankzij een evenwichtige verdeling van deze
parkjes, verspreid door het dorp, heeft elk buurtje
haar ‘eigen’ parkje.
Als gevolg van de explosieve groei van buurdorp
Hoogerheide na de jaren ’60 is de afstand tot
Woensdrecht steeds kleiner geworden. Vandaag de
dag voorkomt een smalle groene zone tussen de twee
dorpen dat ze niet aan elkaar vastgegroeid zijn. Deze
groene zone doet onder andere dienst als sportpark,
als park met een uitzichtpunt en als weiland.
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1838-1857 (links): Woensdrecht grenst direct aan de slikken (droogvallend kustgebied).
1910 (uiterst boven): Ten westen van Woensdrecht liggen open polders, ten westen van Woensdrecht ligt de beboste Brabanste Wal.
1968 (rechts): Na de Tweede Wereldoorlog is Hoogerheide explosief gegroeid. Woensdrecht is daarentegen nauwelijks gegroeid.
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De beboste steilrand van de Brabantse Wal, bezien vanuit de polder ten zuidoosten van Woensdrecht

2.2. Inwoners en het sociale leven
Woensdrecht heeft ongeveer 1535 inwoners (per 1 januari 2010, bron CBS) en is daarmee het kleinste dorp
binnen de gemeente Woensdrecht. In 2001 had het
dorp nog 1640 inwoners wat betekent dat de bevolking in tien jaar is afgenomen met zo’n 6 %.
13 % van de bevolking is 65 jaar of ouder. Dit percentage is in vergelijking met de andere vier kernen in de
gemeente Woensdrecht laag. Dit is te verklaren doordat er in Woensdrecht met 2% relatief weinig 75-plussers wonen in vergelijking met de andere vier kernen
van de gemeente. Daar ligt het percentage 75-plussers
rond de 5%. Ook het percentage 85-plussers ligt een
stuk lager; 1% in Woensdrecht tegenover 2% à 3%
in de andere kernen van de gemeente Woensdrecht.
Mogelijk is dit verschil te verklaren omdat hulpbehoevende senioren moeilijk in Woensdrecht kunnen blijven wonen omdat er te weinig gepaste zorg (zoals bejaardenhuizen en verzorgingstehuizen) te vinden is.
Hoewel de vergrijzing in Woensdrecht in vergelijking
met de andere vier kernen in de gemeente laag is,
groeit het percentage ouderen ten opzichte van de totale bevolking wel. In 2001 was bijvoorbeeld slechts
7% van de bevolking 65+, tegenover 13 % nu. Wanneer
de 75-plussers langer in Woensdrecht kunnen blijven
wonen was dit percentage waarschijnlijk nog hoger
geweest.
Naast vergrijzing heeft Woensdrecht ook te kampen
met zogenaamde ontgroening. Het aantal jongeren
t/m 15 jaar is afgenomen van 20% in 2001 naar 16%
in 2010. Dit is waarschijnlijk een direct gevolg van de
afname van het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 25-45 jarigen, onder deze leeftijdscategorie vallen

immers de meeste (potentiële) ouders. Dit percentage is afgenomen van 37% in 1995 naar maar liefst
20% in 2011.
Belangrijke opgave voor de toekomst is om het
woningaanbod aan te laten sluiten op de veranderende bevolkingssamenstelling. Met de te verwachten
vergrijzing in ogenschouw genomen is de opgave om
meer woningen geschikt te maken voor senioren.
Sociale leven
Woensdrecht kent een actief verenigingsleven met
een divers aanbod. Deze verenigingen zorgen voor de
levendigheid en leefbaarheid van het dorp. Veel vrijwilligers zijn op bestuurlijk en uitvoerend vlak actief.
Het dorp signaleert een verminderde belangstelling
voor kaderfuncties. Bestuursfuncties zijn wat langer
vacant. Hierin is Woensdrecht geen uitzondering.
Deze trend is landelijk te constateren.
Het dorp kent tal van evenementen die georganiseerd
worden door de verenigingen. Met de organisatie van
dergelijke evenementen laten de verenigingen zien
dat de gemeenschapszin in Woensdrecht zeer solide
is. Hier volgt een kleine opsomming:
• carnaval;
• wielerronde van Woensdrecht;
• jaarmarkt Woensdrecht;
• Brabantse Wal wandeldag;
• Open Monumentendag;
• kerstmarkt;
• herdertjestocht;
• springkussendorp
• Woensdrechtse boerendag.
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Bevolkingssamenstelling naar leeftijd per kern in de gemeente Woensdrecht (CBS)

Verdeling van de bevolking over leeftijdsklassen in Putte, vergeleken met de andere dorpen in de gemeente Woensdrecht.
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Bevolkingsontwikkeling naar leeftijd (CBS, 2011)

2.3. Voorzieningen
Winkelvoorzieningen en horeca
Woensdrecht heeft als klein dorp slechts een beperkt
aantal voorzieningen. Dit betekent dat de inwoners
veel voorzieningen buiten het dorp moeten opzoeken.
Veelal vindt men deze voorzieningen in het grotere
buurdorp Hoogerheide.
In tegenstelling tot het winkelaanbod zijn er in
Woensdrecht veel horecagelegenheden. Een greep
uit het aanbod: ‘Eetwinkel de Boerenmeisjes’,
‘Recreatieboerderij de Walkant’, ‘Boemy Snacks’,
‘in ’t Hoefijzer’, ‘Smeku snackbar’, café ‘Non Plus
Ultra’, café ‘Steffies’ en ten slotte boederijcamping
‘Beiaartshoeve’.
Basisschool De Poorte en kinderdagopvang
Basisschool De Poorte ligt midden in de dorpskern en telt ruim tweehonderd kinderen. De school
maakt onderdeel uit van de Lowys Porquinstichting.
Basisschool De Poorte beschikt over een accommodatie uit 1971, daarnaast is er een deel tijdelijke huisvesting en wordt er gebruik gemaakt van ruimte in
’t Blickvelt. Gezien de leeftijd van het hoofdgebouw en
de extra (versnipperde) ruimtes die gebruikt worden,
zullen hier op korte termijn vraagstukken ontstaan.
In de toekomst zal basisschool De Poorte meer samenwerking moeten gaan zoeken met basisschool de
Stappen (in Hoogerheide). Beide scholen vallen namelijk onder de Lowys Porquinstichting, krijgen beide
te maken met dalende leerlingaantallen, en hebben
verouderde gebouwen.
Voor tussenschoolse- en voorschoolse opvang kan
men ook terecht bij basisschool De Poorte. Voor
buitenschoolse opvang kan men in Woensdrecht
terecht bij ‘de Boerderie’ van ‘Ons Marieke’ aan de
Fortuinstraat.

Zorg- en maatschappelijke voorzieningen
De zorgvoorzieningen en de maatschappelijke voorzieningen in Woensdrecht concentreren zich in
’t Blickvelt, dat midden in het dorp aan het dorpsplein
ligt.
Sportvereniging
De voetbalvereniging WVV ’67 telt twee wedstrijdvelden. De club bloeit volop en heeft met haar vier seniorenelftallen, een dameselftal, drie juniorenelftallen en
negen pupillenelftallen een groot aantal voetballende
leden. De voetbalclub ligt bovendien erg centraal op
sportpark de Fortuin en is daardoor goed bereikbaar
door zowel mensen uit Woensdrecht als mensen uit
Hoogerheide.

2.4. Wonen
In Woensdrecht staan binnen de komgrens 570 woningen. In het buitengebied, behorend tot Woensdrecht,
staan nog eens 40 woningen. De huizenprijs is vergeleken met de andere kernen binnen de gemeente vrij
hoog. De gemiddelde WOZ-waarde van de woningen
binnen de bebouwde kom is 275.000 euro.
Van de woningen binnen de bebouwde kom is 28%
een huurwoning en 71% een koopwoning (2010, bron
CBS), wat iets lager is dan in de andere kleine kernen
in de gemeente. Zo is in Putte en in Ossendrecht 76%
van de woningen een koopwoning en is in Huijbergen
80 % een koopwoning. Landelijk gezien is 53% een
koopwoning en 42% een huurwoning (CBS, 2009).
Veel van de huurwoningen in Woensdrecht zijn in
het bezit van woningstichting Woensdrecht (WSW),
waarmee deze stichting een belangrijke partij is in
Woensdrecht.
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De laatste grotere nieuwbouwprojecten in
Woensdrecht stammen uit de jaren ’90 (de Vinkenslag,
de Melis Blecklaan en rondom Marktje). In 2006 is ’t
Blickvelt gebouwd met een aantal seniorenwoningen.
In 2009 zijn er bovendien nog plannen gepresenteerd
voor de herontwikkeling van de Sint-Jozefkerk en haar
omgeving. Woningstichting Woensdrecht had plannen om in samenwerking met stichting Amarant de
kerk en nevenstaande parochie te herontwikkelen tot
15 zorgwoningen. Deze plannen hebben echter geen
doorgang gevonden wegens te hoge kosten.

2.5. Werkgelegenheid
Woensdrecht is een woondorp en kent weinig werkgelegenheid. 72% van de bevolking tussen 15-64 jaar
heeft werk (2010, bron CBS). Dit komt neer op zo’n
730 mensen met werk. Hiertegenover staat dat er in
Woensdrecht 295 banen zijn (2010, bron CBS). In
Woensdrecht wonen dus vooral forensen die elders
werken.
Ter vergelijking: in Huijbergen heeft 74% van de bevolking tussen 15-64 jaar werk, in Ossendrecht 73 %
en in Putte 66%.
De meeste bedrijven in Woensdrecht zijn kleinschalige
bedrijven, zoals horecaondernemingen of bedrijfjes
aan huis. Uitzondering hierop vormt het Palletbedrijf
van der Pol aan de Rijzendeweg. Daarnaast ligt er in
de polder een aantal agrarische bedrijven.

2.6. Infrastructuur
Dankzij de ligging aan de snelweg is Woensdrecht erg
goed bereikbaar. Antwerpen is slechts een half uur rijden en in Rotterdam is de automobilist binnen een
uur.
Gevolg van een langgerekt lintdorp zoals Woensdrecht
is dat veel verkeer dwars door het dorp over de
Dorpsstraat moet rijden. Hoewel het doorgaande verkeer beperkt is, ontstaan er soms onoverzichtelijke
situaties op deze weg. Dit is te wijten aan de geparkeerde auto’s op de weg in combinatie met een mix
van verkeerssoorten (landbouwverkeer, auto’s, fietsers, voetgangers).
Een andere onveilige verkeerssituatie is er volgens
sommige bewoners in het tunneltje onder de snelweg
A58. Hier moet het fietsverkeer door dezelfde smalle
tunnelbak als het autoverkeer. Ook de fietsroute naar
het centrum van Hoogerheide over Onderstal wordt
als onveilig ervaren.
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3. Wensbeeld
In dit hoofdstuk staat het wensbeeld van de bewoners
van Woensdrecht verwoord. Hier staan dus de doelen,
die de bewoners de komende jaren willen bereiken.
De oplossingen staan in hoofdstuk 4.
Algemeen wensbeeld
In het wensbeeld is Woensdrecht een rustig en
ontspannen woondorp. Binnen het dorp wenst
Woensdrecht een sterke sociale samenhang te behouden. De ruimtelijke inrichting van het dorp, de accommodaties en het verenigingsleven zijn daarom volop
gericht op spontane ontmoetingen.

transformeert het dorpsplein daarom van parkeerplaats naar aantrekkelijke ontmoetingsruimte.
Om de eigen identiteit van Woensdrecht te behouden
zet het wensbeeld in op het behoud en het versterken
van de belangrijkste identiteitsdragers. De kerktoren,
die als icoon al van verre af zichtbaar is, dient dan ook
behouden te blijven. Een andere belangrijke factor die
zeer identiteitsbepalend is zijn de hoogteverschillen.
Deze hoogteverschillen dienen beter zichtbaar gemaakt te worden.
23

Versterken lint als drager van het dorp
Herkenbaar dorp met een eigen identiteit

In het wensbeeld blijft de eigen identiteit van
Woensdrecht gewaarborgd. Om de herkenbaarheid te waarborgen dient voorkomen te worden dat
Woensdrecht vastgroeit aan Hoogerheide, en zodoende onderdeel wordt van het grotere Hoogerheide.
Bij een herkenbaar dorp hoort volgens de bewoners
ook een herkenbaar dorpshart. In het wensbeeld

In het wensbeeld blijft de Dorpsstraat de drager van
het dorp die de verschillende wijken van Woensdrecht
op een comfortabele manier met elkaar verbindt. De
wens is om de Dorpsstraat overzichtelijker en veiliger
te maken voor voetgangers en fietsers.

Aantrekkelijke ontmoetingsplekken

Woensdrecht heeft niet alleen veel maar ook veel soorten ontmoetingsplekken die verspreid liggen door het
hele dorp. Voor elke doelgroep is wel een passende
ontmoetingsplek, die verspreid door het dorp makkelijk bereikbaar is.
Ten behoeve van de levendigheid, het versterken van
de sociale samenhang en het tegengaan van vereenzaming, wensen de bewoners dat het makkelijker wordt
voor verschillende doelgroepen om elkaar spontaan
te ontmoeten. In het wensbeeld transformeert het
plein tegenover ’t Blickvelt tot een echt dorpsplein,
met ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en sociaalmaatschappelijke voorzieningen. Zodoende ontstaat
bovendien een echt dorpshart dat bovendien een visitekaartje vormt van het dorp!

het wensbeeld spelen de voorzieningen bovendien in
op de veranderde bevolkingssamenstelling, bijvoorbeeld door meer activiteiten en zorg voor ouderen.
Omdat de voorzieningen als ontmoetingsplek fungeren hebben ze een belangrijke functie als het gaat om
het in stand houden van de sociale samenhang. In de
toekomst wenst het dorp dat deze ontmoetingsplekken dan ook blijven bestaan en vooral toegankelijk zijn
of blijven.
De dorpsbewoners wensen ’t Blickvelt verder te ontwikkelen tot sociale ontmoetingsruimte van het dorp
en wenst het dorp de school te behouden midden in
het dorpshart van Woensdrecht. Hiervoor dient het
schoolgebouw vernieuwd te worden. De voorkeur is
om de school direct aan het dorpsplein te situeren.
Woningaanbod aansluiten op bevolkingsopbouw

Behouden en beter benutten van basisvoorzieningen

Het dorp wenst haar voorzieningen voor de toekomst
te behouden zodat het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. In

Woensdrecht wil een breed samengestelde bevolking
hebben. Voor ouderen is het belangrijk dat ook jongeren zich vestigen in Woensdrecht, zodat de basisschool, het verenigingsleven en de toekomstige (moderne) mantelzorg blijven bestaan.

Woensdrecht wenst ouderen te behouden voor het
dorp. Zij kunnen in de toekomst zorgen voor een belangrijke, blijvende impuls voor het verenigingsleven,
het draagvlak voor voorzieningen en zorgen voor een
rem op de bevolkingskrimp.
De wens is dat alle doelgroepen in een geschikte woning kunnen wonen die het beste aansluit bij de levensfase waarin men zich bevindt. Het woningaanbod
dient aangepast te worden zodat deze beter aansluit
op de met de veranderende bevolkingssamenstelling
gepaard gaande veranderende woonwensen. Het woningbouwprogramma moet doorstroming en het zo
lang mogelijk kunnen blijven wonen in het dorp mogelijk maken.
Behoud sterk verenigingsleven

Vergroten van betrokkenheid jongeren

Jonge mensen vormen de spil in het toekomstige
dorpse leven. Steeds vaker zien bewoners dat de
jeugd lossere verbanden aangaat met verenigingen
en moeilijker tot vrijwilligerswerk te bewegen is. Men
wenst ideeën te ontwikkelen om de jeugd betrokken
te houden en bekend te maken met alle verenigingen.
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Toegankelijk buitengebied

Voor de toekomst is er de wens om het verenigingsleven sterk houden. Daarvoor zal het de mensen blijvend betrokken moeten laten voelen bij het verenigingsleven en zal het verenigingsleven mee moeten
groeien met de veranderende behoeften die gepaard
gaan met de veranderende bevolkingssamenstelling.
Wens is dat de verenigingen hun activiteiten in de toekomst nog beter kunnen afstemmen of gezamenlijk
kunnen opzetten. Op deze manier kunnen ook weer
meer evenementenplaats vinden.

Wens is om het buitengebied beter toegankelijk te
maken vanuit het dorp zodat bewoners en toeristen
makkelijker een rondje kunnen lopen. Niet alleen het
natuurlandschap van de Noordpolder ten zuidoosten
van Woensdrecht, maar ook de landbouwpolders ten
westen en ten noorden van Woensdrecht en de wei-

landen tussen Hoogerheide en Woensdrecht worden
in het wensbeeld beter toegankelijk. Bovendien werkt
dit ook andersom; recreanten in het buitengebied
kunnen zo makkelijker eens een bezoekje brengen
aan Woensdrecht.

houden blijft en beter benut wordt. De ligging van het
dorp omgeven door landelijk gebied is hierbij een belangrijke voorwaarde. Wens is om de landschappelijke
zone tussen Woensdrecht en Hoogerheide open te
houden zodat Woensdrecht ook in de toekomst omgeven blijft door buitengebied.

Landelijk wonen met een uitzicht
Naast het meer toegankelijk maken van het buitengebied bestaat de wens om het buitengebied beter zichtbaar te maken. Hierbij spelen de uitzichtpunten een
belangrijke rol. Wens is om op deze plekken het weidse uitzicht in stand te houden, maar ook om meer met
deze plekken te doen, bijvoorbeeld als ontmoetingsplek of als ‘entree’ naar het buitengebied.
De inwoners willen dat de bestaande kwaliteit, het
vrije wonen met uitzicht op het landelijke gebied, be-
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Sociale leven

Aantrekkelijke
omgeving

Aantrekkelijk
wonen

Recreanten

4. Visie
In dit hoofdstuk wordt het wensbeeld van Woensdrecht
uitgewerkt in een visie op de toekomst. Om de visie
overzichtelijk te maken is themagewijs gewerkt. Er
worden dwarsverbanden gelegd tussen thema’s om
de integraliteit van onderwerpen te laten zien.
• dorpsopbouw en openbare ruimte;
• voorzieningen;
• sociale leven;
• wonen;
• buitengebied;
• verkeer en infrastructuur;
• werkgelegenhied.

4.1. Visie op hoofdlijnen: Aantrekkelijk
woondorp met een eigen identiteit

lokale verenigingsleven en de betrokkenheid van de inwoners heeft het dorp bovendien een eigen identiteit.
De eigen identiteit wordt onderstreept door de aanwezigheid van een eigen dorpshart, een eigen kerktoren
en eigen sociaal-maatschappelijke voorzieningen.
In de visie blijft de sterke sociale samenhang behouden, en is er volop ruimte voor ontmoeting. Dankzij
de vele ontmoetingsplekken zoals cafés, parkjes en
speeltuinen die verspreid liggen door het dorp is er
volop ruimte voor spontane ontmoetingen. Om ook
de ontmoetingen tussen verschillende doelgroepen
en/of gebruikers te stimuleren wordt het dorpsplein
de ontmoetingsplek in het dorp, waar jong en oud elkaar spontaan tegen het lijf kunnen lopen. Het dorpshart wordt hiermee het levendige, sociale hart van
Woensdrecht!

In de visie is Woensdrecht een aantrekkelijk woondorp
met een eigen identiteit. De bewoners wonen in een
aantrekkelijke omgeving, met uitzicht over het buitengebied. Dankzij de goede toegankelijkheid van het
buitengebied hoeven de bewoners de voordeur maar
uit te lopen om in het afwisselende landschap van de
Brabantse Wal te genieten van de rust en de natuur.

Om een aantrekkelijk woondorp te blijven verandert
de woningvoorraad mee met de bevolkingssamenstelling van het dorp. Voor de ouder wordende bevolking
komt een beter passend woningaanbod. Maar ook
voor starters en jonge gezinnen komen er meer geschikte woningen binnen het dorp.

Dankzij de groene buffer tussen Woensdrecht en
Hoogerheide ligt het dorp ruimtelijk zelfstandig en is
het ook herkenbaar als zelfstandig dorp. Dankzij het

In de visie heeft Woensdrecht niet alleen veel te bieden aan haar eigen bewoners, maar ook aan bezoekers. In de visie brengen de vele natuurliefhebbers en
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Visiekaart Woensdrecht - legenda

Dorpsplein als dorpshart

Uitzichtpunt behouden en versterken

Woningen nabij dorpshart zijn een geschikte
locatie voor senioren om te wonen.

Verbinding met buitengebied /
wandelroute

sportliefhebbers die de omgeving van Woensdrecht
aandoen ook een bezoek aan Woensdrecht. Het dorp
vormt met haar horeca, de spectaculaire uitzichtpunten en het aantrekkelijke dorpshart namelijk zelf ook
een logische bestemming om te bezoeken!

4.2. Dorpsopbouw en openbare ruimte
Aangename en verkeersveilige Dorpsstraat
De Dorpsstraat vormt de ruggengraat van
Woensdrecht. Niet alleen ontsluit deze weg alle wijken, ook liggen de voorzieningen van het dorp verspreid aan deze weg. De opgave voor Woensdrecht is
om de verblijfskwaliteit van de Dorpsstraat te verbeteren door de weg verkeersveiliger te maken. Hiervoor
dient gezocht te worden naar een alternatief voor het
grote aantal geparkeerde auto’s her en der op de weg.
Mogelijk biedt het beter aangeven van de parkeerplaatsen een oplossing omdat dan gereguleerd kan
worden waar wel en waar niet geparkeerd wordt.

Verbeteren fietsroute richting
centrum Hoogerheide (beter
verlichten of een nieuwe route)

Betaalbare levensloopbestendige woningen

Groene buffer tussen Woensdrecht
en Hoogerheide behouden en
beter benutten.
Geparkeerde auto’s op de Dorpsstraat
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Situatie Dorpsplein waarbij de doorgaande wegen aan de noordzijde en aan de oostzijde van het plein zijn weggehaald. Op deze manier ontstaat er een groter plein waarbij de school meer aan het plein komt te liggen.

Dorpsplein als een aantrekkelijk en sociaal dorpshart
De opgave voor Woensdrecht is om ter plekke van
het dorpsplein een aantrekkelijk, levendig en sociaal
dorpshart te creëren, dat bijdraagt aan goed functionerende voorzieningen en evenementen.

(zoals een ping-pong tafel of een jeu des boules-baan)
of om gewoon lekker uit te rusten op een van de bankjes. Het enige autoverkeer dat nog op het plein hoeft
te komen zijn de aanwonenden en het breng- en haalverkeer voor de basisschool.

Om dit te bereiken moet het dorpsplein heringericht
worden zodat het aantrekkelijker wordt voor ontmoeting en verblijf.

Voor de herinrichting van het dorpsplein zijn twee
mogelijkheden onderzocht. Voor beide varianten zien
de bewoners goede mogelijkheden.

In de eerste plaats dient hiervoor het aantal geparkeerde auto’s teruggedrongen te worden. Daarnaast
kunnen de wegen aan de noordzijde en aan de oostzijde van het plein doodlopend gemaakt worden door
ter plaatse van de basisschool de weg af te sluiten.
Zodoende ontstaat er op het plein meer ruimte voor
ontmoeting en is er bijvoorbeeld plek voor evenementen (zoals een markt of de kermis) voor sport en spel
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Een groen dorpshart
Inspiratiebron voor het groene
dorpshart is de tuin achter
’t Blickvelt. Deze tuin wordt
door de bewoners erg gewaardeerd maar is nauwelijks
zichtbaar. Daarom worden de
functies die nu in de tuin liggen (zoals een jeu de boulesbaan en een parkje) verplaatst
naar het dorpshart. Mogelijk
ontstaat op deze manier achter ’t Blickvelt ruimte voor een
aantal extra parkeerplaatsen.
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Een dorpsplein
Ook in deze variant staat de
verblijfskwaliteit centraal. In
deze variant wordt het plein
grotendeel verhard en vormt
hiermee juist een tegenhanger van de groene tuin achter
’t Blickvelt. Voordeel van een
plein is dat het beter bruikbaar
is tijdens evenementen. De
parkeerplaatsen die nu op het
plein liggen worden deels gecompenseerd aan de randen
van het plein.

Basisschool aan het plein
Omdat het gebouw van de basisschool enigszins verouderd is liggen hier kansen om de school beter te
betrekken bij het dorpsplein. Een heringericht autoluw dorpsplein is namelijk een prima plek om voor en
om na school te spelen. Bovendien kan zodoende een
goede voorziening getroffen worden voor ouders die
hun kinderen komen halen dan wel brengen. Bij een
(gedeeltelijke) herbouw of renovatie van de school
moet onderzocht worden of het mogelijk is om de ingang van de school te verplaatsen naar de pleinkant.
Zodoende kan de bezoeker van de school direct vanuit het plein de school in.
Een andere, meer ambitieuze optie, is om de school
te verplaatsen naar de noordzijde van het dorpsplein.

Dit is de locatie waar nu vier woningen staan van de
woningbouwstichting. Onderzocht moet worden wanneer deze woningen aan herstructurering toe zijn.
Wanneer dit het geval is kan op deze plek mogelijk de
nieuwe basisschool komen en op de lege plek van de
school kunnen nieuwe woningen gebouwd worden.
Op deze manier komt de basisschool direct aan het
plein te liggen waardoor het plein nog beter benut
wordt.
Uitzichtpunten versterken
De unieke ligging van Woensdrecht op de rand van de
Brabantse Wal wordt erg gewaardeerd en maakt het
dorp onderscheidend. Opgave is om dit gegeven beter te benutten door meer te doen met de plekken met
een weids uitzicht over de omgeving.

Situatie Dorpsplein waarbij de school verplaatst wordt zodat deze direct aan het plein ligt

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten benoemd:
• behouden van de uitzichtpunten, dus niet bouwen
op deze plekken;
• meer doen met het uitzicht, bijvoorbeeld door
aanvullende informatie te geven over het uitzicht.
Te denken valt aan een panoramatafel die toelicht
wat er te zien is, of aan een informatiebord met
daarop de geschiedenis van Woensdrecht of over
de Brabantse Wal;
• een aantrekkelijke verblijfsplek: het uitzichtpunt
zelf moet ook een aantrekkelijke plek zijn waar
het prettig verblijven is. Dit kan bijvoorbeeld
door er een klein ‘pleintje’ van te maken met
plek voor bankjes en bijvoorbeeld een picknicktafel. Zodoende is het uitzichtpunt ook een
ontmoetingsplek;

• entree van het buitengebied: naast het genieten
van het weidse zicht over de polder is de volgende
stap het beleven van deze omgeving. Opgave
is dat de uitzichtpunten ook een entree worden
van het buitengebied door middel van een pad.
Zodoende hoeft men niet alleen te ‘kijken’ maar
kan men het ook ‘aanraken’.
Herontwikkeling omgeving kerk met behoud (kerk)
toren als icoon
De kerk is een belangrijk icoon van het dorp en is al
van verre af zichtbaar. Wens is om dit icoon voor de
toekomst te behouden.
Omdat er bezuinigd moet worden op de kerktorens
en omdat de gemeente geen eigenaar is van de kerk
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Visualisatie van een mogelijke herinrichting van het uitzichtpunt aan de Rijzendeweg.

dienen er alternatieve functies voor de kerk gezocht
te worden. Gedacht kan worden aan het verhuren van
de kerk als kunstexpositieruimte, als kantoorruimte of
aan tijdelijke ondernemers.
Mocht hergebruik van de kerk onmogelijk of te duur
zijn dan kan onderzocht worden wat het oplevert als
het schip van de kerk afgebroken wordt en er zodoende woningen of appartementen gebouwd kunnen
worden (zie ook paragraaf 4.5. ‘wonen’, pagina 45).
Wijk Molenakkers groener en dorpser
Het dorpse, en groene karakter van Woensdrecht is
in de wijk rondom de Molenakkers nauwelijks zichtbaar. De uit de jaren ’60 stammende wijk voldoet in
een aantal opzichten niet meer aan de eisen die de
Woensdrechtenaren vandaag de dag stellen aan hun

De wijk Molenakkers grenst aan de groene buffer

woonomgeving. Op termijn is herstructurering mogelijk aan de orde. In dat geval doet zich de kans voor
om niet alleen de woningen zelf op te knappen (zie
paragraaf 4.5. Wonen), maar ook om een aantal verbeteringen aan de openbare ruimte aan te brengen:
• meer groen in de wijk, de wijk is nu erg stenig;
• de wijk ligt op de rand van een heuvel, het hoogteverschil kan worden benut bij de opbouw van het
wijkje;
• het aanliggende park kan beter zichtbaar en beter
toegankelijk gemaakt worden;
• meer variatie aanbrengen in de woningtypologie
(niet enkel rijenwoningen). Zie hiervoor ook de
paragraaf Wonen (paragraaf 4.5.).

De hoogteverschillen in de wijk Molenakkers kunnen beter benadrukt worden, bijvoorbeeld zoals in de wijk Monnikenhuize
(Arnhem)

4.3. Voorzieningen
De opgaven voor Woensdrecht op het gebied van het
voorzieningenaanbod liggen vooral in het optimaal
benutten van de huidige accommodaties in combinatie met het verbreden van de functies binnen deze
voorzieningen.
De kracht van de huidige voorzieningen, verspreid
over de Dorpsstraat, wordt in de visie van de bewoners in stand gehouden. De cafe’s zijn belangrijke
voorzieningen in het dorp en zijn dat mede door het
verenigingsleven.
De huidige opzet en exploitatie van maatschappelijke
voorzieningen in Woensdrecht is kwetsbaar. Dit komt
enerzijds doordat meerdere accommodaties verouderd zijn (gebouw Stompe Toren en basisschool De

Poorte) of monofunctioneel. Met een veranderende
bevolking en mogelijk veranderende wensen voor het
gebruik van voorzieningen is het belangrijk om voorzieningen flexibel te kunnen gebruiken. Bovendien
moet gezien de huidige bezuinigingen het gebruik van
voorzieningen gegarandeerd zijn.
Beter benutten en verbreden ’t Blickvelt
Opgave is om ’t Blickvelt verder door te ontwikkelen
tot de sociale ontmoetingsruimte van het dorp. De belangrijkste uitdaging is om nieuwe activiteiten, die de
komende jaren ontstaan, te bundelen in ’t Blickvelt.
Dit vraagt een flexibele invulling van het gebouw. Het
verbreden kan op meerdere manieren:
• Door nieuwe functies die aansluiten op de wens
van senioren. Deze potentieel groeiende groep
kan behoefte krijgen aan meer professionele zorg,
zoals dagbesteding of de praktijk van een wijkzus39

Het verouderde gebouw Stompe Toren

ter. Zorginstelling Tante Louise / Vivensis heeft
aangegeven dat er in combinatie met vrijwilligerswerk mogelijkheden zijn voor een zorgsteunpunt
in ’t Blickvelt. De combinatie tussen vrijwilligerswerk en professionele zorg is een belangrijk
uitgangspunt voor Woensdrecht, aangezien de
daadwerkelijke noodzaak van voorzieningen wordt
aangetoond als er een drive vanuit het dorp is.
• Door (kleinschalige) commerciële functies toe te
laten. Men kan ruimten verhuren aan voorzieningen, zoals een pedicure, een fysiotherapeut etc.

Basisschool De Poorte

• Nieuwe activiteiten door jongeren (zie paragraaf
4.4.). Ook is denkbaar dat met bepaalde budgetten (ZET budgetten) activiteiten voor jongeren
worden opgezet (‘laat jongeren zelf met ideeën
komen’). Ook kan een nieuw schoolgebouw
worden ontwikkeld in samenhang met gebruik van
bestaande ruimtes in ‘t Blickvelt. Op die manier
kan de verbinding tussen jong en oud in het dorp
gemakkelijker worden gelegd.

Voor een flexibeler gebruik van de ruimtes in
‘t Blickvelt is de financiering wel een belangrijke voorwaarde. Gezocht moet worden naar mogelijkheden
om de huurprijs binnen het bereik van verenigingen
te houden. Mogelijk doet zich deze kans voor indien
een deel van de ruimtes wordt benut ten behoeve van
activiteiten voor de basisschool.
Het beheer van ‘t Blickvelt kan niet alleen aan vrijwilligers worden overgelaten. De Brede Welzijnsinstelling
(BWI) kan hier een rol in spelen in samenwerking met
ondernemers en verenigingen.
Basisschool De Poorte
Opgave is om de basisschool toekomstbestendig te
maken en zo te behouden voor Woensdrecht. Het gebouw is met ruim 40 jaar verouderd en moet daarom
gerenoveerd of vernieuwd worden. Een vraag die
gemeentebreed speelt is hoe met het aantal en de
omvang van schoolgebouwen om te gaan gezien de
grote investeringsvraag en de afname van de hoeveelheid jeugd (ontgroening).
In de visie van Woensdrecht krijgt de basisschool een
flexibele schil van ruimtes die anderszins bruikbaar
zijn, zodat ingespeeld kan worden op veranderingen
in de toekomst. De basisschool maakt wel onlosmakelijk deel uit van het dorpse leven. In de toekomst
zelfs meer. De toenemende individualisering en blijvende betrokkenheid bij verenigingen wordt gevoed
vanuit de basisschool. De inzet om door samenwerking tussen de basisschool en ’t Blickvelt flexibeler
met ruimtes om te gaan en ze te delen biedt mogelijkheden voor de basisschool en diverse verenigingen
om samen activiteiten op te zetten.

Ruimtelijk gezien wordt dit bevorderd door een betere plaatsing van het (nieuw te bouwen) gebouw aan
het dorpsplein waardoor de school ook ruimtelijk gezien bijdraagt aan het creëren van een dorpshart (zie
paragraaf 4.2).
Voorzieningen voor ouderen
Voor ouderen is het van belang dat zij zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen en leven in Woensdrecht.
Een passend woonaanbod (zie paragraaf 4.5. Wonen)
en een passend zorgaanbod hoort hierbij. In de visie
worden de beschikbare formele zorgvoorzieningen
van thuiszorgorganisaties aangevuld met informele
zorg en mantelzorg. In de praktijk doet men een beroep op naasten, familieleden, buren of bekenden.
Met de afname van familiaire banden op dorpsniveau
voorziet men in de toekomst in een toenemende
vraag. De uitdaging is dan om op dorpsniveau informele en praktische zorgvragen te matchen met het
formele aanbod van zorginstellingen en het BWI.
Een mogelijkheid, aangedragen door Tante Louise /
Vivensis is zoals gezegd om een voorportaal in het
dorp in te richten en deze te bemannen met vrijwilligers, ondersteund door professionele ondersteuning.
Als een dergelijk voorportaal kan worden gecombineerd met andere voorzieningen zoals medische voorzieningen (zie voorgaande paragraaf over
’t Blickvelt) of activiteiten van (ouderen)verenigingen
is de signaleringsfunctie nog sterker.
Op technisch vlak is er ook nog grote winst te halen
door oplossingen op het gebied van de ICT in de zorg
in te zetten. Zo dragen domotica2 en spreekluisterverbindingen bij aan het langer zelfstandig kunnen
blijven wonen.

2. Bij domotica gaat het om de integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen
en leven. Bij domotica draait het dus niet alleen om integratie van techniek en bediening in de woning, maar ook om de
dienstverlening van buitenaf naar de woning.
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De opgave voor de toekomst is dat vooral de informele zorgstructuur sterk blijft. Hiervoor is de ondersteuning en inzet van diverse organisaties nodig.
Het tegengaan van eenzaamheid kan via de fysieke
inrichting van het dorpsplein of middels het activiteitenaanbod voor jong en oud worden bewerkstelligd.

bij vraagstukken die men deelt (zoals vergunningen,
boekhouding, website) of bij het organiseren van evenementen. Een eerste start kan zijn om bij nieuwe
evenementen elkaar op te zoeken of gezamenlijk een
ondersteuningsvraag te formuleren ten aanzien van
het werven of binden van vrijwilligers.

4.4. Sociale leven

Binden van de jeugd
Voor jongeren is de opgave om meer plekken voor
spontane activiteiten te realiseren.

De opgave voor het sociale leven is om te blijven
zorgen voor de onderlinge binding in het dorp. Het
sociale leven bepaalt of Woensdrecht een zelfstandig
dorp blijft met een eigen identiteit en dus niet wordt
gezien als wijk van Hoogerheide. En dat is niet vanzelfsprekend. Veel bewoners hebben door werk, voorzieningen en verenigingen (ook) banden buiten het
dorp.
Ook de jeugd verkent de sociale mogelijkheden buiten het dorp. In de visie van het dorp wordt dit ook
niet tegengegaan, maar is het dorpse sociale leven
met enkele sterke verenigingen juist een aanvulling.
Voor een sterk sociaal leven is het nodig om krachtige verenigingen te behouden met voldoende vrijwilligers, de jeugd te blijven interesseren, in te spelen
op de interesses van een veranderende bevolking en
misschien wel bovenal: te zorgen dat mensen elkaar
kunnen ontmoeten.
Sterke verenigingen met voldoende vrijwilligers
Een opgave die meerdere verenigingen delen is het
binden en behouden van vrijwilligers. De gemeente
wil de vrijwillige inzet stimuleren en heeft hiertoe
meerdere instrumenten ter beschikking. In de visie
van het dorp zoeken de verenigingen elkaar hiervoor
in de toekomst meer op. Dit kan voordelen opleveren

Spontane ontmoetingen zijn met name voor de oudere jeugd van belang, bijvoorbeeld door een eigen
ruimte. Hier moet de jongerenwerker dan een rol in
spelen, hij kan de wensen van de jongeren namelijk
vertalen. Mogelijk geschikte locatie hiervoor is een inlooppunt in ’t Blickvelt. Het is wel van belang dat er
eerst gekeken wordt naar het aantal jongeren en of er
daadwerkelijk behoefte is om in een gebouw bijeen
te komen.
Het is volgens de bewoners belangrijk dat er bij verenigingen verantwoordelijkheid gegeven wordt aan
jongeren, zodat ze betrokken blijven bij de vereniging. Overigens gebeurt dit al bij een aantal verenigingen, zoals de voetbalvereniging.
Nieuwe activiteiten
In de visie groeit het dorp mee met nieuwe behoeftes
en die kunnen heel breed zijn. Dit geldt voor jongeren, die zich in algemene zin minder snel binden aan
één club in het bijzonder. Een trend bij ouderen is om
meer activiteiten bij te wonen. Dit is een kans voor
verenigingen, door meer dan nu een omnivereniging
te zijn. Tijdens de bewonersavonden is deze behoefte
weliswaar onderstreept, maar verdient de uitwerking
ervan de komende jaren aandacht van de verenigingen in Woensdrecht.

4.5. Wonen
De belangrijkste opgave wat betreft het wonen in
Woensdrecht zal de komende jaren zijn om multifunctionele levensloopbestendige woonruimte aan te
bieden. Het betreft vooral een aanpassing van de woningvoorraad en niet zozeer een groei van de woning-

voorraad. Voor dorpsuitbreiding is namelijk geen plek
zonder dat het landschap rondom het dorp aangetast
wordt. Iets wat de Woensdrechtenaren niet willen.
Aanpassen van de woningvoorraad
Opgave is dat alle doelgroepen in een geschikte woning kunnen wonen die aansluit bij de levensfase
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waarin men zich bevindt. Hiervoor dient de doorstroming op de woningmarkt op gang gebracht worden.
Mensen die in een woning wonen die eigenlijk niet
geschikt voor hen is dienen ‘verleid’ te worden om
te verhuizen naar een woning die beter past bij de
levensfase waarin ze zich bevinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan senioren die in een reguliere woning
wonen die eigenlijk niet geschikt is voor hen omdat
de woning meerdere verdiepingen heeft en te groot
is. Door voldoende woningaanbod voor senioren te
generen kan deze doelgroep verleid worden om te verhuizen. Zodoende komen de reguliere woningen weer
vrij voor bijvoorbeeld gezinnen en wordt het voor senioren mogelijk om langer in Woensdrecht te blijven
wonen.
De grote groei van het aandeel senioren kan niet enkel
worden opgevangen met het ontwikkelen van nieuwe
woningen. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de senioren gehuisvest moet blijven in de bestaande woningvoorraad. De bestaande woningvoorraad zal dus
deels ook geschikt gemaakt moeten worden voor senioren en hulpbehoevenden. Aangezien slechts 28%
van de woningen in handen is van corporaties en 71%
in de handen van particulieren, ligt hier ook een taak
voor de eigen bevolking. Zij zullen zelf bewust moeten
worden van de toekomstige ontwikkelingen en daar
ook zelf actie op moeten ondernemen.
Woningen voor senioren
Voor senioren is het van belang dat voorzieningen
zoals ’t Blickvelt dichtbij zijn en dat deze makkelijk
te bereiken zijn. Dit maakt de wijk Molenakkers een
geschikte woonplek voor senioren. Als de woningstichting overgaat tot hersturcturering van (delen
van) deze wijk doet zich de kans voor deze woningen
levensloopbestendig te maken.

Betaalbare woningen
Voor Woensdrecht is het van belang dat starters en
jonge gezinnen, die dat willen, zich kunnen blijven
vestigen in Woensdrecht. Hoewel ook werk en opleiding belangrijke vestigingsfactoren zijn, heeft het
woningaanbod enige invloed op de keuze om te (blijven) wonen in het dorp. En daar ligt een knelpunt in
Woensdrecht. De visie gaat uit van enige doorstroming
(van senioren) op de woningmarkt, die als gevolg van
de realisatie van levensloopbestendige woningen op
gang zal komen. De woningen, die vrijkomen, zijn in
Woensdrecht vaak te kostbaar voor starters en senioren, waardoor het eerder mensen van buiten het dorp
zal aantrekken.
In de visie ligt de nadruk in het beperkte woningbouwprogramma daarom bij levensloopbestendige woningen, om de toekomstige vergrijzing op te kunnen
vangen. Deze woningen zijn namelijk ook geschikt
voor starters op de woningmarkt, zodat zeker voor de
korte termijn (deels) aan deze behoefte kan worden
voldaan.
Daarnaast kan de gemeente de vestiging van starters
en senioren faciliteren door een deel van het beperkte
woningbouwprogramma te reserveren voor betaalbaar bouwen door particulier opdrachtgeverschap
(PO) of collectief particulier opdracht-geverschap
(CPO). Nederland heeft na jaren van projectmatige
bouw de weg naar PO en CPO (her)ontdekt. Mede als
gevolg van de crisis maar ook om een grotere burgerbetrokkenheid bij de omgeving te krijgen. Inmiddels
zijn er voldoende projecten gerealiseerd die aantonen dat middels PO en CPO aanmerkelijk goedkoper
gebouwd kan worden. Dit vraagt wel een coördinatie
van een bouwprocesbegeleider die bij dit soort projecten vaak gezamenlijk wordt ingehuurd door de
initiatiefnemers.

Om woningen betaalbaar te houden hoeft niet alleen
aan financiële of juridische constructies gedacht te
worden. Ook met slimme bouwvormen kunnen de
woningen betaalbaar blijven:
• aan elkaar geschakelde woningen waarbij de middelste woningen voor starters/senioren zijn en de
iets ruimere hoekwoningen voor (jonge) gezinnen;

• de bouw van appartementen: wanneer onderzoek
uitwijst dat het schip van de kerk afgebroken moet
worden ten behoeve van woningbouw kan hier
gestapeld gebouwd worden op de contouren van
het voormalige schip van de kerk. Zodoende past
‘hoogbouw’ toch in het dorp en draagt het zelfs bij
aan het behoud van de kerk als icoon.
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De Petrus Donderskerk in Tilburg is een voormalige kerk en huisvest nu appartementen. De toren is behouden en doet
nu dienst als liftkoker. Het schip van de kerk is gesloopt ten behoeve van nieuwbouw in de vorm van het voormalige
schip.

4.6. Buitengebied
De belangrijkste opgaven voor wat betreft het buitengebied zijn het beter toegankelijk maken van het buitengebied en het aantrekkelijker maken van de groene
buffer tussen Woensdrecht en Hoogerheide.
Toegankelijk buitengebied
In de visie is Woensdrecht als compact woondorp op
de Brabantse Wal sterk verbonden met haar gevarieerde buitengebied. Om de toegankelijkheid van het
buitengebied te verbeteren zien de bewoners graag
dat het routenetwerk voor langzaamverkeer verbeterd
wordt en dat er bovendien meer verbindingen komen
vanuit het dorp naar het buitengebied.
Concreet worden hiervoor kansen gezien door het
Kerkepad richting Hoogerheide te verbeteren. Dit pad
is namelijk slecht begaanbaar. Ook ziet men graag dat
het Hollepaadje weer opengesteld wordt, dit paadje is
door de eigenaar ontoegankelijk gemaakt.
Een aantrekkelijke groene buffer
De groene buffer tussen Hoogerheide en Woensdrecht
zorgt ervoor dat Woensdrecht herkenbaar blijft als
zelfstandig dorp. Naast in stand houden is de belangrijkste opgave om deze buffer beter te benutten en de
landelijke uitstraling te behouden. Hiervoor dient er
gezocht te worden naar functies die bijdragen aan een
hoge maatschappelijke waarde van deze zone. Mocht
het huidige beheer komen te vervallen dan ziet men
kansen voor bijvoorbeeld een kinderboerderij, een
zorgboerderij of een seniorenboerderij. Ook is dit een
geschikte locatie voor meer ‘vrije’ speelplekken voor
de jeugd.

De groene buffer tussen
Woensdrecht en Hoogerheide

Recreant aantrekken
Belangrijk doel is de recreatieve aantrekkelijkheid van
Woensdrecht te vergroten. De randvoorwaarde hiervoor – een aantrekkelijke omgeving – is er namelijk.
De opgave is echter om de recreant ook het dorp in te
trekken. Naast het aantrekkelijk en herkenbaar dorpshart met cafés hebben de uitzichtpunten aantrekkingskracht op de recreant. Helemaal wanneer deze
uitzichtpunten ook letterlijk de toegang vormen tot

het dorp doordat er een pad of route naartoe loopt.
(zie ook paragraaf 4.2.).
Veilige fietsroutes vergroten de aantrekkelijkheid van
Woensdrecht voor recreanten. Cafés profiteren hiervan mee.
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4.7. Verkeer en infrastructuur
Woensdrecht heeft weinig problemen op het gebied
van bereikbaarheid. Het dorp ligt uitstekend ontsloten ten opzichte van (boven)regionale infrastructuur
en er is bovendien nauwelijks verkeersoverlast.

Een nieuw fietspad door de natuurontwikkelingszone
ten zuiden van het Kerkepad is een interessante optie
als het wordt gezien als een recreatieve verbinding.
De route via Onderstal blijft de kortste verbinding tussen de beide dorpen.

Belangrijkste opgave op het gebied van verkeer en infrastructuur is om de bereikbaarheid per fiets en de
(subjectieve) veiligheid van fietsroutes te verbeteren.
Naast de Dorpsstraat (zie paragraaf 4.2.) is de wens
dat de route richting Hoogerheide veiliger wordt.

Er ontbreekt op veel plaatsen straatverlichting op de route tussen Hoogerheide centum en Woensdrecht (Onderstal).

4.8. Werkgelegenheid
In de visie is Woensdrecht een levendig dorp. Enige
mate van bedrijvigheid draagt bij aan deze levendigheid en moet dan ook voor Woensdrecht behouden
worden.
Woensdrecht voelt zich nog steeds sterk verbonden
met het ‘platteland’ en de daarbij behorende bedrijvigheid. Een belangrijke opgave voor Woensdrecht is
zorgen dat het platteland en landschap vitaal blijft zodat het ook in economisch opzicht van belang blijft.
Vitale landbouw is de drager van het landschap. Voor
een hoge maatschappelijke waarde van het buitengebied is de relatie tussen dorp en buitengebied van
groot belang.

Drager van het landschap is een eigenstandige landbouw, maar er is daarnaast ruimte voor nieuwe functies op het vlak van verbrede landbouw en recreatie.
De visie gaat uit van verbrede landbouwfuncties en
functiegerichte recreatie. Dat wil zeggen voor bezoekers die heel gericht gebruik maken van recreatieve
voorzieningen in het gebied, zoals maneges, bezoekfuncties op boerderijen, zorgboerderijen, kinderopvangboerderijen etc.
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Intermezzo: prioritering van wensen tijdens de 1e dorpsavond
Op de eerste dorpsavond in ’t Blickvelt op 14 november 2011 hebben de aanwezige inwoners gesproken
over het wensbeeld voor Woensdrecht en de problemen en knelpunten die nu spelen in het dorp en haar
omgeving. Na deze in werkgroepen verzameld te hebben is er een lijst van wensen opgesteld. Aan deze lijst
hebben de aanwezige inwoners een prioritering gegeven. De volgende projecten hadden hierbij de grootste
prioriteit:

• 10 stemmen voor het behoud van de kerk(toren)
als icoon van Woensdrecht
• 11 stemmen voor het opknappen van de kerk en
haar omgeving
• 18 stemmen voor het dorpsplein op te knappen,
maak er een ontmoetingsplek van
• 21 stemmen voor een groene sfeer op het op te
knappen dorpsplein
• 7 stemmen voor het investeren in een ontmoetingsplek voor jong en oud ('t Blikvelt en basisschool De Poorte)

5. Leefbaarheidsagenda
5.1. Inleiding
Om de visie voor Woensdrecht te realiseren moeten
concrete projecten worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt de visie uit hoofdstuk 4 uitgewerkt in agendapunten. De agendapunten worden per thema in
een tabel opgesomd in de leefbaarheidsagenda (zie
paragraaf 5.2.). De integrale visie is ontleed naar sectorale agendapunten, bedoeld als checklist voor de
uitvoering. Het kan worden gezien als vinkenlijst voor
betrokkenen. Veel agendapunten kunnen echter integraal worden opgepakt. Een projectmatige aanpak bij
de uitvoering is dus essentieel.
De leefbaarheidsagenda heeft een dynamisch karakter.
Er kunnen de komende jaren projecten worden uitgevoerd en gewijzigd, afvallen en bijkomen. Belangrijk is
dat de doelen voor de leefbaarheid, waartoe de uitvoering van de projecten dient, worden behaald. De leefbaarheidsagenda wordt daarom na een bepaalde tijd
herzien en opnieuw opgemaakt en zal zich geleidelijk
los van het eindrapport verder ontwikkelen.

De leefbaarheidsagenda bestaat uit de volgende
onderdelen:
1. Het thema;
2. Het project (het agendapunt);
3. Uitwerking van het project in actiepunten;
4. Benoemen van betrokken partijen en een mogelijke trekker van het project;
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5.2. Leefbaarheidsagenda
Nr. Thema

Agendapunt

Uitwerking in actie / plan

1.

Herinrichting en ontwikkeling dorpsplein door
koppeling nr’s 3, 6, 7 en
10 en 19

Plan van aanpak opstellen:
Zie participanten
• Fasering, participanten,
projecten 3, 6, 7 en
communicatietraject
10 en 19
Plan van aanpak uitvoeren:
• Projecten benoemen
• Rolverdeling per deelproject
• Fasering deelprojecten
• Prioritering deelprojecten
• Koppeling met gemeentelijke
onderhouds-, meerjarenplannen

Ontwikkeling en verbinding (mobiele) voorzieningen, activiteiten en
verenigingen door koppeling van projecten nr’s 11
t/m 14 en 22.

Plan van aanpak opstellen:
Zie participanten
• Fasering, participanten,
projecten 11 t/m 14
communicatietraject
en 21.
Plan van aanpak uitvoeren:
• Projecten benoemen
• Rolverdeling per deelproject
• Fasering deelprojecten
• Prioritering deelprojecten
• Koppeling met gemeentelijke
onderhouds-, meerjarenplannen

Herinrichting dorpsplein tot aantrekkelijk
dorpshart

• Onderzoek en
inrichtingsvoorstel
• Concreet uitvoeringsproject
• Afstemming met omwonenden
en basisschool De Poorte en
’t Blickvelt
• Afspraken met gebruikers (verenigingen) over beheer, activiteiten en sociale controle

• Gemeente
• Bassisschool De
Poorte
• Gebruikers
’t Blickvelt
• Omwonenden
• Verenigingen
• Dorpsplatform
• BWI

Aangename en verkeersveilige Dorpsstraat

• Onderzoeken mogelijkheden
parkeren
• Maken herinrichtingsvoorstel

• Gemeente
• Aanwonenden

Algemeen

2.

3.

4.

Openbare
ruimte

Participanten

5.

Uitzichtpunten versterken • Onderzoek en
inrichtingsvoorstel
• Concreet uitvoeringsproject
• Afstemmen met omwonenden
en eigenaren (landbouw)grond

• Gemeente
• Dorpsplatform
• Omwonenden
en eigenaren
gronden
• Namiro

6.

Basisschool aan
Dorpsplein

• Ingang van school aan
Dorpsplein
• Mogelijkheden onderzoeken
herbouw school ter plaatse
van woningen aan noordzijde
dorpsplein

• Basisschool De
Poorte
• Gemeente
• Overkoepelende
Lowys
Porquinstichting
• Woningstichting

7.

Dorpshart en openbare
ruimte rondom centrum
toegankelijk voor
senioren

• Rekening houden bij herinrich• Gemeente
ting dorpshart met toeganke• Woningstichting
lijkheid voor senioren (zie ook
• BWI
projectnr. 1)
• Bij eventuele herinrichting / herstructurering wijk Molenakkers
rekening houden met toegankelijkheid senioren (zie ook
projectnr. 7)

8.

Behoud kerktoren als
icoon

• Financiële mogelijkheden
nieuwe bestemmingen en functies bekijken

•
•
•
•

9.

Openbare ruimte wijk
Molenakkers groener

• Herinrichten openbare ruimte
• Bekijken mogelijkheden aangrenzende groene buffer / park
beter te betrekken en te verbinden met wijk

• Gemeente
• Woningstichting

Kerkbestuur
Gemeente
Woningstichting
BWI

10. Voorzieningen Basisschool De Poorte
moderniseren /
herbouwen

• Onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden met diverse
verenigingen

• Basisschool De
Poorte
• Gemeente
• Overkoepelende
Lowys
Porquinstichting
• Verenigingen
• BWI

11.

Beter benutten en verbreden ‘t Blickvelt

• Ontwikkelen nieuwe functies
(zoals zorgfuncties) die aansluiten op de wens van senioren
• (kleinschalige) commerciële functies stimuleren in
’t Blickvelt
• Ontwikkelen nieuwe activiteiten
voor jongeren

• Dorpsplatform
• Verenigingen
• Welzijn Tante
Louise / Vivensis
• Stichting
Gebruikers
‘t Blickvelt
• Woningstiching
• Gemeente
• BWI

12.

Passend zorgaanbod
voor ouderen

• Formele zorgvoorzieningen van
thuiszorgorganisaties aanvullen met informele zorg en
mantelzorg
• Mogelijkheden onderzoeken
om de hulpvragen van senioren
(klussen, vervoer, boodschappen, huishoudelijke hulp) op
één plaats te verzamelen en
centraal door te geleiden naar
het gewenste aanbod. Vraag en
aanbod worden binnen het dorp
op elkaar afgestemd

• Welzijn Tante
Louise / Vivensis
• Ouderen
• Gemeente
• BWI

13.

Sociale leven

14.

15.

16.

Wonen

Ontwikkeling activiteiten
en stimuleren sociale
betrokkenheid ouderen
en jongeren

• Organisatie jeugdactiviteiten
• Inventariseren behoeften oudere
en jongere jeugd
• Mogelijk opzetten activiteitengroep in nauwe samenwerking
met de jeugd zelf
• Ontwikkelen nieuwe activiteiten
voor ouderen
• Jongeren betrekken bij organisatie evenementen d.m.v. ontwikkelen specifiek aanbod voor
eigen doelgroep
• Realiseren van het gewenste
aanbod
• Jongeren attenderen op schoolmaatschappelijke stages

• Dorpsplatform
• Gemeente
• Basisschool de
Poorte
• Vereningingen
• Jongenwerk
• Welzijn Tante
Louise / Vivensis
• ’t Blickvelt
• BWI
• CJG

Ondersteuning
vrijwilligers

• Ondersteuningsvraag in beeld
brengen
• Voorlichtingsactiviteiten ontwikkelen t.b.v. vrijwillige inzet in de
zorg en mantelzorgers
• Wervingsacties organiseren

• Welzijn Tante
Louise / Vivensis
• Gemeente
• Verenigingen
• Dorpsplatform
• BWI

Aanpassen woningvoor• Woningen Molenakkers aanpasraad aan ouder wordende
sen voor senioren
bevolking
• Gevarieerder woningaanbod
• Mogelijkheden onderzoeken voor gedeeltelijke
herstructurering
• Particuliere woningverbetering

• Woningstichting
• Gemeente
• Particuliere
woningeigenaren
• BWI
• Thuiszorg
West-Brabant

Ontwikkelen betaalbare
woningen achter de kerk
voor jong en oud

• Kerkbestuur
• Gebruikers gebouw de Stompe
Toren
• Gemeente
• Woningstichting

• Onderzoeken hoe woningen
betaalbaar kunnen blijven
• Concreet inrichtingsplan
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17.

Toegankelijkheid buitengebied vergroten

• Toevoegen wandelpaden
• Overleg met eigenaren grond

• Gemeente
• Particulier
initiatief,
• Agrariërs
en andere
grondbezitters

18.

Maatschappelijk belang
groene buffer vergroten

• Beter toegankelijk voor langzaamverkeer als wandelgebied
• Mogelijkheden vestiging van
nieuwe groen-recreatieve functies bekijken
• Landschap aantrekkelijker
maken
• Woningbouw uitsluiten door
middel van bestemmingsplan

• Gemeente
• Particulier
initiatief,
• Grondbezitters
• Sportvereniging

19. Verkeer

Berglaan ter hoogte van
basisschool de Poorte /
Dorpsplein afsluiten voor
doorgaand verkeer

• Toegankelijkheid school voor
kiss & ride waarborgen
• Onderzoeken wat de
gevolgen zijn voor de
verkeersdoorstroming
• Concrete uitvoeringsacties

• Gemeente
• Aanwonenden
• Basisschool de
Poorte

20.

Tunnel Langeweg onder
snelweg veiliger voor
fietsers

• Veilige inrichting afstemmen op
fietsers

• Gemeente
• Rijkswaterstaat

Kansen voor functiegerichte (recreatieve) activiteiten en
verbrede functies op
landbouwbedrijven

• Overleg met ondernemers in
het buitengebied (afstemming
van verbrede activiteiten, stimuleren van samenwerking en
arrangementen

•
•
•
•

21.

Buitengebied
en recreatie

Werkgelegenheid

Ondernemers
Verenigingen
Gemeente
BWI
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