
Inwoner(s) van Nieuwerbrug 

De laatste jaren is Nieuwerbrug flink op de schop gegaan. Op de Korte Waarder en Molendijk kun je 

elkaar niet meer passeren behalve bij de wisselvakken (sjonge wat was dat wennen hè). Het centrum 

is nu een karakteristieke omgeving met klinkerstraatjes en authentieke lantaarnpalen. De Hoge 

Rijndijk is aangepast: de auto’s staan nu in parkeervakken in plaats van op het trottoir, omringd door 

haagjes en nieuwe bomen. Het plein bij het Wierickehuis is vernieuwd, kortom er is van alles 

gebeurd. 

Het begon allemaal in 2010. Na enkele enquêtes onder de bewoners had de WIN een bont 

wensenlijstje en ontstond het idee om al die wensen en suggesties nu eens in één samenhangend 

beeld te vatten, in plaats van ieder jaar weer de straatploeg langs te laten komen. Dit moest een veel 

breder project worden, waarin budgetten werden samengevoegd om veel meer slagkracht te 

krijgen. Plannen over de leefbaarheid van ons dorp, de verkeersproblematiek en - nieuw - de sfeer 

van Nieuwerbrug moesten niet langer per stoeptegel of parkeerplaats worden besproken, maar in 

een breed en toekomstgericht beeld van ons dorp en zijn directe omgeving worden geplaatst. 

Hieruit is de Dorpsvisie voortgekomen en - belangrijk: de Gemeente is gaan meedenken en 

meedoen. 

Het betekende onvermijdelijk ook een meerjarenplan met overlast door afzettingen, omleidingen, 

discussies over wijzigingen, meningsverschillen en herhaaldelijke bewonersbijeenkomsten. 

Natuurlijk zijn er altijd wel bedenkingen of bezwaren tegen onderdelen van het plan in te brengen; je 

kunt het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken. Maar door de inspraakrondes in het 

Wierickehuis heeft toch iedereen zijn zegje kunnen doen en zijn daar ook mooie compromissen uit 

voortgekomen.  

Het resultaat mag er zijn: Nieuwerbrug, een dorp om trots op te zijn! We krijgen complimenten van 

fietsers en wandelaars en ook andere dorpen kijken belangstellend naar onze aanpak. Als we nu ook 

nog onszelf aan de 30 km limiet gaan houden en de hondenpoep opruimen, dan is het plaatje 

nagenoeg perfect. Voor wie dan nog niet tevreden is, bedenk: het is allemaal niet voor de 

eeuwigheid. Laat je horen en wie weet wat er nog meer mogelijk is. Want er staan nog meer dingen 

op stapel waarvoor we graag de vruchtbare samenwerking met de Gemeente, zoals die in de 

afgelopen tijd is ontstaan, in stand houden.  

Het was de bedoeling om het einde van dit project met een spetterend dorpsfeest te vieren. Helaas 

gooide corona roet in het eten. Een 'feestelijke heropening van het dorp' zit er nu niet in. Om het 

toch niet stil voorbij te laten gaan hebben we als afsluiting en herinnering een boekje gemaakt met 

oude en nieuwe ansichtkaarten van ons dorp: een foto van vroeger en een foto van hoe het er nu 

uitziet. Je kunt de ansichten versturen, bewaren of weggeven, ieder huishouden krijgt een 

exemplaar.  

We hopen dat dit kleine gebaar bijdraagt aan de dorpsgeest die wij hebben mogen ervaren in de 

afgelopen jaren en die het resultaat door de inbreng van velen van jullie mede heeft bepaald. 

 

Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug https://www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/ 

Wil je meer weten over de WIN, lijkt het je leuk om mee te denken of zomaar een keer een 

vergadering bij te wonen? Kijk dan op de website hoe je dat regelt.  

https://www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/

