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Beste Dorpsstraat bewoners, 
 
We nodigen U graag uit om samen ideeën uit te wisselen over de toekomst van de Dorpsstraat. 
 
Paspoort en Ontwikkelplan 
In oktober 2019 waren we bij elkaar waren in het VTC om te praten over het Dorps Ontwikkel Plan voor 
Wamel.  
Even de herinnering opfrissen: De gemeente West Maas en Waal heeft voor alle acht kernen van de gemeente 
een Dorpspaspoort (DP) gemaakt, bedoeld als inspiratie bij het maken van een Dorps Ontwikkel Plan (DOP) en 
het uitwerken van plannen. U kunt de dorpspaspoorten bekijken op de website van de gemeente.  
 
Dorpsstraat 
Samen Wamel heeft de toegeworpen handschoen opgepakt en een DOP gemaakt. U kunt dat bekijken via de 
website van Samen Wamel. 
De afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat contact gehouden met de gemeente over de uitwerking 
van het DP en de bewonerswensen zoals die verwoord zijn in het DOP van Wamel. Voor de Dorpsstraat is een 
werkgroep actief. Deze werkgroep heeft zich vanuit de het streefbeeld in het DP en de gewenste situatie in het 
DOP gebogen over bouwstenen voor de ontwikkeling van de Dorpsstraat.  
 
Plangebied 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat het deel van de Dorpsstraat dat herontwikkeld wordt zich uitstrekt vanaf de 
beide kerken (van de afslag naar de Waalbandijk tot de Stationsstraat). Natuurlijk hebben we ook aandacht 
voor de rest van de Dorpsstraat en de aangrenzende straten, maar die liggen niet in het plangebied. 
 
Samen verder werken aan de Dorpsstraat 
In 2022 gaat de gemeente aan de slag met plannen maken voor de Dorpsstraat. Als Samen Wamel willen we 
graag de bouwstenen aan u voorleggen en uw wensen inventariseren, zodat we samen als bewoners van de 
Dorpsstraat een inbreng kunnen leveren in de plannen van de gemeente. Hieronder de bouwstenen en 
aansluitend enkele vragen. 
 
Historisch karakter en allure. 
Nog altijd kent de Dorpsstraat een aantal historisch panden die er al stonden toen de Dorpsstraat nog de 
winterdijk vormde. Van het historische straatbeeld is niet veel meer over. Het streefbeeld is een straat met een 
historisch dorpskarakter waar het aangenaam vertoeven is zowel voor bewoners als voor passanten. 
 
Verblijfsfunctie 
Aangenaam vertoeven betekend dat de Dorpsstaat weer een woonstraat moet worden waar wandelaars en 
fietsers van harte worden uitgenodigd. Daarbij kan de Dorpsstraat een verassend onderdeel worden van de 
wandel- en fietsroute over de Waalbandijk met de mogelijkheid om op een terrasje te genieten van een 
consumptie. De auto is natuurlijk ook welkom maar vooral voor bewoners en bezoekers van bewoners en van 
de ondernemers in de straat. Ook de fietser is van harte welkom maar de snelheid moet er even uit. 
 
Het mag niet, maar kan wel 
Een knetterende motorfiets in de vroege ochtend, werkverkeer, personenauto’s en zelfs fietsers, er zijn weinig 
weggebruikers die zich aan de maximale snelheid houden. De weg geeft daar alle aanleiding toe. We moeten 
de Dorpsstraat zo inrichten dat weggebruikers zich vanzelf aan de maximale snelheid houden, de auto is dan 
gast en doorgaand verkeer kiest de van Heemstraweg. 
 
Verharding 
DP en DOP gaat uit van hoogwaardige klinkerverharding. Dat past perfect bij de allure die we de straat willen 
geven en helpt mee aan het beperken van de snelheid en past goed bij een straat met verblijfsfunctie. Door te 
bestraten van voortuin tot voortuin met hetzelfde klinkermateriaal en geen trottoirbanden aan te brengen 
ontstaat een staatprofiel dat past bij een historisch karakter. Klinkers lenen zich ook goed om accenten aan te 
brengen bij terrassen, zijstraten en het markeren van parkeerplaatsen.  
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Parkeren 
Een deel van de bewoners plaats de auto op eigen terrein. In de avonduren is er in de huidige situatie 
voldoende parkeerruimte op de Dorpsstraat. Op piekmomenten, zoals rond etenstijd, als het Trefpunt goed 
bezocht wordt, is het druk. De geparkeerde auto’s zijn ook als het rustig is, nadrukkelijk in beeld en dat oogt 
rommelig. Een goede inrichting en duidelijk maken waar wel en niet mag worden geparkeerd en plekken voor 
tijdelijk parkeren bij drukte brengt structuur en meer rust in de straat. Goed geparkeerde auto’s in combinatie 
met inrichting tempert de doorgaande snelheid en maakt de straat aantrekkelijker voor wonen en verblijven. 
 
Bomen 
Bij de gewenste inrichting kijken we terug naar het verleden waar straatbomen een bijdrage leverden aan de 
allure van de straat. Nu de zomers warmer worden kunnen bomen hittestress vorkomen. In de herinrichting 
spelen bomen dan ook een belangrijke rol. Goed geplaatst gaan ze ook helpen bij het afremmen van de 
snelheid en dragen ze bij aan een aangenaam verblijf. Natuurlijk houden we er rekening mee, dat 
zonnepanelen op daken niet in de schaduw komen te liggen. 
 
Inrichting bijzondere plekken 
Er zijn drie plekken op de Dorpsstraat die zich goed lenen voor extra accent, als plek waar je even stil blijft 
staan of blijft zitten.  

• Aan de westzijde, bij de gerestaureerde Hervormde kerk en de Dorpspomp.  

• In het midden bij Het Trefpunt.  

• Aan de oostzijde bij de Rooms Katholieke kerk.  
Het hele gebied tussen de kerken vraagt om een benadering van een langgerekt plein.  
 
Accenten 
Voor verlichting denken we aan armaturen die bijdragen aan de allure van de straat. Natuurlijk kiezen we voor 
energiearme verlichting. Objecten, zoals bloembakken (in combinatie met parkeren en of terrassen) en 
accenten in het klinkerwegdek kunnen snelheid remmen zodat de langzame weggebruiker (voetganger en 
fietser) veilig gebruik kan maken van de Dorpsstraat. Goed geplaatste snelheidsremmers kunnen een bijdrage 
leveren aan voorkomen van doorgaand verkeer. We denken daarbij nadrukkelijk niet aan drempels maar 
bijvoorbeeld aan bakken met beplanting. In het verleden liep er een tramlijn door de Dorpsstraat. We zien 
graag een verwijzing naar deze historie in het straatprofiel.    
 
 
Vragen 
Wij zijn benieuwd naar de ideeën van alle bewoners van de Dorpsstraat. Graag ontvangen wij uiterlijk 22 
november 2021 een reactie op deze bouwstenen. Dat kan door schriftelijk te reageren naar Samen Wamel 
Dorpsstraat 43 6659CB Wamel. Vindt u het plezierig als we even langskomen voor een gesprek, schroom niet 
om een afspraak te maken. Even een berichtje naar samenwamel@gmail.com of in de brievenbus, Dorpstraat 
43 (Gerdy van Kessel) 
We lezen of horen ook graag van u of u het op prijs stelt een keer met alle bewoners bij elkaar te komen om te 
praten over de toekomst van de Dorpsstraat. Bij voldoende belangstelling gaan we dat organiseren. 
 
Hartelijke groet, 
 
Samen Wamel 
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