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TTrapveldje vernieuwd
Binnen de kern Schelluinen, zoals ons 
dorp tegenwoordig wordt aangeduid 
ontstaan soms hele mooie initiatieven 
door bewoners en, met hulp van de ge-
meente Molenlanden, worden die vaak 
gerealiseerd.

Over zo’n initiatief stuurden Brenda, Inge en 
Hanneke (volledige namen bij de redactie 
bekend) op ons verzoek het onderstaande 
verhaal waarin een trapveldje meer werd 
dan een leuk trapveldje. 

Na een tijdje in gesprek te zijn geweest met 
de Gemeente Molenlanden om het trapveld-
je aan de Jan Snouckstraat een opfrisbeurt 
te geven en een paar ontwerpen verder, was 
het tijd om het uiteindelijke ontwerp met de 
direct omwonende te delen. 

In het uiteindelijke ontwerp hebben we re-
kening proberen te houden met diverse 
leeftijdsgroepen die gebruik konden gaan 
maken van de speeltuin, uitdagende speel-
toestellen, maar ook zeker een plek waar 
ouders/ouderen elkaar kunnen ontmoeten. 

Gelukkig waren alle bewoners met zicht op 
de nieuwe speeltuin direct enthousiast en 
kon de Gemeente de aannemer vragen om 
alles te gaan bestellen. 

De aannemer heeft binnen twee weken de 
nieuwe speeltuin gerealiseerd en de speel-
tuin is prachtig geworden. Doordat er ge-
bruik is gemaakt van natuurlijke materialen 
valt de speeltuin mooi weg in de omgeving. 
Het was heel fijn om het rare jaar 2020 af te 
sluiten met iets nieuws, fris en positiefs. He-
laas was het door alle geldende maatregelen 
niet mogelijk om de opening van de speel-
tuin groots te vieren, maar dat mag de pret 
voor de kinderen niet drukken. De afgelopen 
tijd is er ondanks het weer volop gebruik ge-
maakt van de speeltuin.

Het is fijn om te zien dat er zo veel gebruik 
gemaakt wordt van de speeltuin, hopelijk 
kunnen we tegen de zomer als de maatre-
gelen versoepeld zijn weer onze buurtbar-
becue organiseren op het veld. Wij kijken er, 
net als onze buurgenoten in de Jan Snouck-
straat, naar uit.
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Zoals velen weten is De Dorps-
kamer een ontmoetingsplek voor 
jong en oud. Er worden door het 
team van De Dorpskamer re-
gelmatig verschillende activitei-
ten georganiseerd. Dit naast de 
wekelijks inloopochtenden voor 
koffie en thee en het maande-
lijks terugkerende succesvolle 
Repaircafé.
Afgelopen jaar was helaas een 
stil jaar, door het coronavirus. 
Vol goede moed nemen we daar-
om een kijkje in de toekomst.

Het nieuwe Dorpshuis gaat een 
plek bieden voor de Dorpskamer. 
Dat gaat een mooie open ruimte 
worden. Zo nodig is er voldoen-
de ruimte voor de anderhalve 
meter onderlinge afstand, maar 
laten we ervan uitgaan dat zoiets 
niet meer nodig is.
Wij willen, zodra dat mag en ver-
antwoord is, weer beginnen met 
de bovengenoemde activiteiten, 
zoals de inloopochtenden en Re-
paircafé. Daarnaast hadden en 
hebben wij plannen om work-
shops te gaan geven voor jong 
en oud. Ook de stekjesruilbeurs 
zal dan weer gehouden kunnen 
worden en hoe leuk was Hal-
loween!

Wij doen een oproep aan de inwo-
ners van Schelluinen om ideeën 
voor bijvoorbeeld workshops aan 
ons door te geven. Dit kan per 
mail of natuurlijk persoonlijk.  Elk 
idee dat de verbondenheid en ple-
zier in het dorp ten goede komt is 
welkom.
Verder willen wij ons team graag 
versterken met enthousiaste 
mensen die met ons mee willen 
doen en denken.

Totdat we in de nieuwe Dorpska-
mer kunnen kunt u ons vinden in 
De Bron op het Kerkplein. We zijn 
elke woensdagochtend open van 
10.00 uur tot 12.00 uur en elke 
eerste donderdag van de maand 
is er het Repaircafé van 15.00 uur 
tot 17.30 uur.
Overbodig te zeggen, dat we ge-
sloten blijven tot er groen licht is 
wat betreft het Covidvirus.

Wij zijn te bereiken via de volgen-
de mailadressen: 
dorpskamerschelluinen@outlook.
com of anjadirkse@gmail.com of 
hkoppen@kpnmail.nl
Hopelijk zien of horen we jullie 
snel en blijf gezond!

Vriendelijke groet, 
Team Dorpskamer

DDorpskamer
Schelluinen

Het Dorpsberaad heeft ons gevraagd iets te schrijven 
over de bouwwerkzaamheden van het Multi Functio-
nele Centrum als nieuwe dorpshart van Schelluinen. 
En dat doen wij met veel plezier want wij zijn er trots 
op dit bouwproject voor uw dorpsgemeenschap te 
mogen realiseren. 

Vanaf de start 
konden wij, he-
laas in een zeer 
natte periode, de 
grondwerken doen 
en de funderings-
palen slaan. Met 
name dat laatste 
hebben de mees-
te inwoners van 
Schelluinen wel 
kunnen horen. En 
voor de oplettende 
kijker was goed te 
zien hoe de palen 
bijna als vanzelf 
al door de zachte grond naar de stevigere onderlagen zak-
ten. Voor het kerstreces zijn de vloerplaten van de begane 
grondvloer gelegd. Momenteel worden de wanden gelijmd 
en de staalconstructie geplaatst en is gestart met het dich-
ten van het dak en de gevels. Dit noemen we de ruwbouw 
van het project. Rond mei starten we met de afbouw van 
het project. Dat is altijd een dynamische periode met veel 
verschillende bedrijven die de installaties komen aanleggen 
en bijvoorbeeld wand- en vloerbedekking aanbrengen. Voor 
hier teveel om op te noemen. 
 
Schelluinen is een kleinschalig en rustig dorp. Wij zijn ons 
ervan bewust dat een bouwproject als dit een behoorlijke 
impact heeft op de gemeenschap. Wij doen er van alles aan 
om overlast en verstoring te voorkomen. Maar zoals het 
spreekwoord luidt “waar gewerkt wordt vallen spaanders” 
en dat geldt ook voor de bouw van het MFC. Met name de di-
recte buren van de bouwplaats zullen overlast ondervinden, 
maar onze ambitie is dit zoveel mogelijk binnen de perken 
te houden. Toch hopen wij dat u ook van de bouwwerkzaam-
heden kunt genieten. Want het is natuurlijk prachtig om een 
gebouw als dit te zien verrijzen. Speciaal daarvoor plaatsen 
wij binnenkort een klein “Bouwuitzichtpunt” met een bankje. 
Coronaproof en op veilige afstand van de bouwwerkzaam-
heden.
 
Wij hopen u hiermee een beetje te hebben geïnformeerd 
over de bouwwerkzaamheden. Hiervoor brengen wij ook re-
gelmatig memo’s rond in de directe omgeving, die ook op de 
facebookpagina van het MFC Schelluinen worden geplaatst.
Wilt u deze memo’s digitaal van ons ontvangen geeft u dan 
even een berichtje aan d.sterrenburg@kuijpersbouw.nl. 
Daar kunt u ook terecht met vragen over onze bouwplaats.

BBouw MFC Schelluinen



Met het aanbrengen van de prefab kade-
muur, heeft De Kuiper Infrabouw een tweede 
mijlpaal bereikt bij de reconstructie van het 
centrum te Schelluinen. De laatste fase van 
dit multidisciplinaire project is gestart en zal 
naar verwachting medio april 2021 worden 
afgerond. 

EMVI
Gemeente Molenlanden heeft de intentie 
haar dorpskernen op te frissen door er A-
locaties van te maken. Daarom worden cen-
tra opnieuw ingericht en veiliger gemaakt 
voor verkeer. Zo ook in Schelluinen. Bij de 
EMVI-aanbesteding was De Kuiper Infra-
bouw de winnende inschrijver. De beoorde-
laars van de gemeente waardeerden in het 
plan van aanpak de zorg voor de omgeving 
het hoogst. Met name de toepassing van 
maatregelen die overlast voorkomen, waren 
doorslaggevend voor de hoge waardering.  
Uitvoering 

Het projectgebied omvat onder meer Kerk-
plein, Kerkweg en de Voordijk tot aan de 
Nolweg. Voorafgaand aan de reconstructie 
moesten nutsbedrijven in dit projectgebied 
werkzaamheden uitvoeren. Door beperkin-
gen vanwege corona zijn de werkzaamhe-
den later gestart dan gepland was.  

De werkzaamheden vanaf de Nolweg tot 
het Kerkplein zijn zo goed als gereed. In dit 
gebied is de oude bestrating verwijderd en 
zijn gebakken klinkers aangebracht. Voor de 
verkeersveiligheid zijn fietsstroken gemar-
keerd. Hiermee is de 1e fase afgerond.
Nabij de kerk is de riolering vervangen. De 
riolering lag gedeeltelijk onder een voorma-
lige begraafplaats, waardoor voorzichtigheid 
was geboden en de werkzaamheden plaats-
vonden onder archeologische begeleiding. 
De aangetroffen skeletten zijn geborgd en 
worden onderzocht. Op een later moment 
worden de skeletten herbegraven op een 
andere begraafplaats. 

Tweede Mijlpaal
Inmiddels is de door De Kuiper Infrabouw 
geprefabriceerde kademuur van 20 meter 
aangebracht. Hiermee is de tweede mijlpaal 
van dit project bereikt. Momenteel brengt De 
Kuiper Infrabouw het metselwerk van de ka-
demuur aan. De kademuur met het metsel-
werk vormt een geheel met het historische 
dorpsgezicht. Verder worden het Kerkplein, 
de Zandkade en de Kaatsbaan nog voorzien 
van de nieuwe inrichting. Met het aanbren-
gen van de twee fietsbruggen legt De Kuiper 
Infrabouw medio april 2021 de laatste hand 
aan dit multidisciplinaire project.

TTweede mijlpaal reconstructie Schelluinen

  IInitiatieven door en voor inwoners        
Wij zijn op de goede weg om ons dorp op 
te frissen en het leefbaar te maken voor 
de komende jaren. Daarvan zijn inmiddels 
mooie voorbeelden te zien, zoals valt te le-
zen in deze Schelluinen Centraal. 

Het is echter goed mogelijk dat er bij jou, 
als inwoner van Schelluinen, nog ideeën 
leven die je graag wilt realiseren. Daarvoor 
stellen we maximaal € 5.000,- beschikbaar. 
Meerdere kleinere bedragen, bijvoorbeeld 
twee keer € 2.500,-, kan ook zolang het 

maximumbedrag niet wordt 
overschreden.   

Schelluinse sportverenigin-
gen, wijkverenigingen of in-
dividuele inwoners kunnen  

een aanvraag. De enige voorwaarde is dat 
realisatie van het idee leuk of aantrekkelijk 
is voor Schelluinen en haar inwoners. Als 
het iets is wat gebruikt kan worden, dan 
moet dat voor een groot deel van inwoners 
toegankelijk zijn.
Aanvragen voor de aanschaf van sporttoe-
stellen of een barbecue voor een wijk, ko-
men daarom niet in aanmerking.
Wat wel? Dat laten we graag aan jullie fan-
tasie over.

Aanvragen, graag voorafgaande aan de 
uitvoering om teleurstelling of discussie 
te voorkomen, kunnen tot 1 mei 2021 
worden ingediend via:
dorpsberaadschelluinen@gmail.com. 
Dus ruim tijd om hierover na te denken.

De aanleiding voor het inrichten van een ambu-
lancepost in Schelluinen was de fusie van de ge-
meenten Zederik, Leerdam en Vianen. Voor die 
tijd waren er twee ambulanceposten: eentje in 
Gorinchem en eentje in Meerkerk. Beiden vielen 
onder de regio Zuid-Holland Zuid, het bestrij-
kingsgebied van de ambulancedienst. Doordat 
de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij de 
provincie Utrecht werd ingedeeld, viel de post 
Meerkerk niet meer onder Zuid-Holland. Daar-
om is deze post gesloten en is er, vanwege de 
goede ligging en ontsluiting, voor gekozen om in 
Schelluinen een nieuwe post te betrekken. Hier-
door kon ook de post Gorinchem vervallen.

De ambulancedienst Zuid-Holland Zuid bestrijkt 
een gebied dat globaal loopt van Gorinchem tot 
de Hoekse Waard. Naast Schelluinen zijn er ook 
posten in Papendrecht, Streefkerk, Dordrecht, 
Zwijndrecht en Klaaswaal. Uitgangspunt is een 
aanrijdtijd van 15 minuten. Men zit op een pres-
tatie dat 95% van de ritten daarbinnen valt, dus 
dat is heel goed. Overigens rukt men ook nog 
uit naar bijvoorbeeld Meerkerk. Provinciegren-
zen zijn namelijk niet bepalend, het gaat erom 
welke dichtstbijzijnde ambulance beschikbaar is 
bij een oproep.
Op de post Schellu
inen zijn gedurende 24 uur tien mensen actief, 
verdeeld over twee dagdiensten, een late dienst 
en een nachtdienst. Ze hebben hiervoor twee 
ambulanceauto’s en een piketauto tot hun be-
schikking. De ambulances zijn uiteraard voor de 
oproepen, met de piketauto gaat men bijvoor-
beeld naar cursussen.
Iedere ambulance wordt door een chauffeur en 
een verpleegkundige bemenst. De verpleegkun-
dige is medisch eindverantwoordelijk, de chauf-
feur heeft ook een medische achtergrond en as-
sisteert.

Opvallend is dat er minder vrouwen dan man-
nen werkzaam zijn op de ambulance, terwijl dit 
bij de ziekenhuizen andersom is. Het lijkt toch 
een beetje een mannenwereld zo’n ambulance-
dienst.
De medewerkers van de ambulancedienst wis-
selen continu: van dienst, van post en van col-
lega waarmee men werkt. Ook tijdens de dienst 
kunnen ze nog van post wisselen. Als bijvoor-
beeld in de post Papendrecht alle wagens naar 
een oproep zijn, dan kan men vanuit Schellui-
nen naar Papendrecht worden gestuurd. Op ie-
dere post moet namelijk altijd een ambulance 
beschikbaar zijn voor een oproep. Geen dag is 
voor hen dus hetzelfde.

Door de COVID is de werkdruk merkbaar ho-
ger geworden. Er zijn meer ritten en daarnaast 
wordt ook het personeel van de ambulances niet 
altijd gespaard door het virus. Daarbij komt dat 
men minder snel in het ziekenhuis terecht kan, 
de medewerkers beschermende kleding moeten 
aantrekken en na een rit met iemand met een 
COVID besmetting moet de ambulance hele-
maal worden schoongemaakt.

Over de nieuwe post is men erg tevreden. Er 
is een ruime stalling voor de auto’s, waar deze 
ook gewassen kunnen worden, er zijn verschil-
lende bergruimten, ruimte voor een pingpong-
tafel, ruime kleedkamers met douche en een 
huiselijke ‘woonkamer’ met keuken. Achter het 
gebouw heeft men ook een tuin, zodat men met 
lekker weer buiten kan zitten. Een hele verbete-
ring ten opzichte van de kleine post in Meerkerk.

De medewerkers van de ambulancedienst doen 
heel belangrijk werk. Wij wensen dat zij dit nog 
vele jaren met plezier vanuit Schelluinen kun-
nen doen.

KKijkje achter de schermen 
Sinds september 2020 
horen we veelvuldig si-
renes vanaf de Provin-
ciale weg N216 loeien. 
Dat is niet gek, als je 
weet dat de ambulance-
post op bedrijventerrein 
Remon vanaf die maand 
operationeel is.  Tijd om 
eens kennis te maken 
met de mensen die daar 
werken. In een leuk ge-
sprek kwamen de vol-
gende wetenswaardig-
heden naar boven.


