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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 ZWAMMERDAM
Zwammerdam

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Meer verbinding tussen Ipse de Bruggen en het dorp Zwammerdam: verbeteren van de verbinding tussen Ipse de Bruggen en dorp Zwammerdam waarbij rekening is gehouden met de wensen en behoeften van beide kanten
A

Een ruimtelijke
visie ontwikkelen
van Ipse de Bruggen en het dorp
zodat Ipse en het
dorp planologisch meer een
geheel worden
en er ruimte ontstaat voor nieuwbouw.

Nieuwbouw en
verbetering aansluiting tussen
landgoed en
dorp.

2019-2020

Inwoners en werknemers
van Ipse de Bruggen de
kans bieden om in het
dorp te wonen en betere
planologische aansluiting
Ipse de Bruggen en het
dorp.

Gemeente
en Ipse de
Bruggen

Gemeente

Niet van
toepassing

B

Gebruik maken
van burendag en
NL Doet om
gezamenlijk in
het dorp of landgoed iets op te
knappen, schoon
te maken.

Samen praktisch
aan de slag,
samenwerken
bevorderen,
meer begrip
creëren.

2019

Een aantal gerealiseerde
kleine projecten die een
duidelijk resultaat zijn
van een gezamenlijke
aanpak.

Ipse de
Bruggen en
Belangenvereniging
Zwammerdam

Belangen
Vereniging
Zwammerdam en Ipse
de Bruggen

€ 1.000

A

Ontwikkelen van
een supermarktje
op de plek van
de “Sjop”.

Een kleinschalige
winkel aanbieden
voor alle inwoners van het
dorp.

2019-2020

Ouderen zelfstandig
kunnen laten winkelen,
cliënten gelegenheid geven
om zakgeld uit te geven,
samenwerking Ipse de
Bruggen en dorp
verbeteren en verbeteren
pakketdiensten Zwammerdam.

Ipse de
Bruggen en
Belangen
Vereniging
Zwammerdam

Ipse de
Bruggen

€ 7.500
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 ZWAMMERDAM
Zwammerdam

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

A

Rijksstraatweg 5
integreren in het
dorp door ontwikkeling wandelroute en
sport- en speelmogelijkheden.

Verbetering wandelmogelijkheden in het
dorp, verbetering speelvoorzieningen in
het dorp.

2020-2021

Gezondere leefstijl, meer
sociale cohesie, samenwerking Ipse de Bruggen
en het dorp verbeteren.

Ipse de
Bruggen,
Belangen
Vereniging
Zwammerdam en
gemeente

Ipse de
Bruggen

Niet van
toepassing

2019

Meer aanbod en gebruik
van deze voorziening
zodat inwoners zelfstandig thuis kunnen blijven
wonen en zich betrokken
voelen.

ZC Zwammerdam en
gemeente

Belangen
Vereniging
Zwammerdam

€ 300

Zorgcoöperatie: ondersteuning van een bewoners initiatief
A

Zorgcoöperatie
2.0.

Verbreding
draagvlak, diensten en gebruik
Zorgcoöperatie.
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 ZWAMMERDAM
Zwammerdam

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Behoud maatschappelijke voorzieningen: de basis voorzieningen zijn genoeg aanwezig om de leefbaarheid in stand te houden
A

Ontwikkelen van
een kleine supermarkt. Zie hierboven.

Dagbesteding
voor Ipse.

2019

Faciliteren kleine boodschappen.

Ipse de
Bruggen en
gemeente

Ipse de
Bruggen

€ 7.500

A

Ontwikkelen van
een afhaalpunt
van de bibliotheek.

Zorgen dat
ouderen en
kinderen iets te
lezen hebben.

2019

Ouderen blijven geestelijk
actiever, kinderen leren
beter lezen en ontwikkelen daardoor geen taal
achterstand.

Rijn en
Venen

Gemeente

Nader te
bepalen
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 ZWAMMERDAM
Zwammerdam

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Toerisme en recreatie: promoten van de Limes lijn om het toerisme en recreatie in Zwammerdam te bevorderen
A

Realiseren van
een aanleg
steiger.

Meer reacreatiemogelijkheden
op de Limes.

2019

Route en aanlegsteiger.

Provincie
Zuid Holland
en Limes en
gemeente

Waterrecreatie.nl

€ 10.000

A

Betere beweg
wijzering in het
dorp.

Makkelijk je weg
kunnen vinden in
het dorp (ook als
buitenstaander).

2019

Wandelaars van de Limes en
Pelgrimspad route, fietsers
zoeken nu regelmatig naar
voorzieningen door betere
bewegwijzering kun je “toeristen” de voorziening
makkelijker laten vinden.

Gemeente

Gemeente

€ 5.000

A

Wegen en parkeervoorziening
Historisch centrum Zwammerdam opknappen.

Kwaliteit historisch karakter
van Zwammerdam verbeteren,
duidelijkere
parkeerricht
lijnen zodat
handhaving
mogelijk is.

2020

Toeristisch aantrekkelijker
maken centrum, veiligere
inrichting door minder
foutparkeren, toekomstbestendig maken centrum
door aanpassing riolering,
aanleg warmtenet en aanleg glasvezel.

Gemeente

Gemeente

Nader te
bepalen

A

Plaatsen
ooievaarsnest.

Verbetering
flora en fauna
beleving.

2019

Aantrekkelijkheid van het
gebied vergroten.

Gemeente
en buurt

Gemeente

€ 500

A

Bankje bij Gouwe
tussen spoor en
regelstation.

Recreatie
moment.

2020

Wandelaars en fietsers
faciliteren.

Gemeente

Gemeente

€ 1.500
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 ZWAMMERDAM
Zwammerdam

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Duurzaamheid: aandacht voor duurzaamheid bij ondergrondse infrastructuur, de mfa duurzaam en energieneutraal en aandacht voor operatie
steenbreek
A

Het verbeteren
van de biodiversiteit van het
terrein van Ipse
de Bruggen.

Bijenlandschap.

2019

Aantrekkelijker landgoed
met meer aandacht voor
biodiversiteit en klimaat.

Gemeente
en Ipse de
Bruggen

Gemeente

Nader te
bepalen

A

Vervangen
bloembakken
Gouwestraat.

Aantrekkelijkheid gebied vergroten.

2019

Bewoners weer actief
betrekken bij hun
omgeving en de buurt
verfraaien.

Buurt en
gemeente

Buurt en
gemeente

€ 2.500

Bewegen jong en
oud.

2019

Diversiteit in bewegen
voor jong en oud.

Gemeente,
inwoners en
doelgroepen
Belangen
Vereniging
Zwammerdam.

Gemeente
en Belangen
Vereniging
Zwammerdam

€ 25.000

Outdoor sport en spel bevorderen
A en B

Realiseren van
sporttoestellen
in het Ziendepark.
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 ZWAMMERDAM
Zwammerdam

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Veilige leefbare buurten: whatsApp groepen, AED, aanpak tegen afval dumping, buurtpreventie, sociale netwerken.
A

Het plaatsen
van een AED
Noordzijde
Zwammerdam.

Overlevingskans
slachtoffers.

2019

AED dichterbij en tijd om
AED in geval van nood te
brengen en verkorten met
3-4 minuten.

Comite AED

Belangen
Vereniging
Zwammerdam

€ 1.000

A

Het plaatsen van
een smileybord
die de snelheid
aangeeft waar
nodig.

Bewustwording.

2019

Op speelse wijze de
snelheid omlaag
brengen.

Gemeente

Gemeente

Nader te
bepalen
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 ZWAMMERDAM
Zwammerdam

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Verbeteren fysieke en digitale bereikbaarheid: gemeente voert een actieve lobby bij de provincie voor verbetering van openbaar vervoer en faciliteert waar nodig glasvezelondernemers voor betere internetverbindingen
A

Aanleg van een
glasvezelnetwerk
voor het Buitengebied en dorp.

Concurrentie
op breedband
verbeteren, toekomstvastheid
breedband in
Zwammerdam
verbeteren.

2020

Glasvezel aanbod in
geheel Zwammerdam.
(gebruik maken van
project om centrum
Zwammerdam te voorzien
van nieuwe riolering).
Ontsluiten buitengebieden
via glasvezel en zo voor
bedrijven en inwoners een
groter werkgemak met
internet.

Glasvezel
Buitenaf en
gemeente.

Glasvezel,
Belangen
Vereniging
wammerdam
en gemeente

Nader te
bepalen

A

Trottoir
Gouwestraat
doortrekken.

Verbeteren
veiligheid van
voetgangers.

2020

Er is een duidelijke grens
tussen openbaar en
privaat terrein bewoners
kunnen veilig langs de
straat lopen.

Gemeente

Gemeente

€ 8.000
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UITVOERINGSAGENDA 2019-2020 ZWAMMERDAM
Zwammerdam

Project = A
Activiteit = B
Evenement = C

Beschrijving

Doel

Tijdpad

Resultaat/Effect

Uitvoerders

Actiehouder

Kosten

Infrastructuur: diverse reconstructies
A

Lindehovenstraat
veilige inrichting.

Verkeer
afremmen in
de Linde
hovenstraat.

2019-2020

Huizen beschadigen niet
meer doordat de verkeersheuvel die er nu ligt wordt
weggehaald, in plaats
daarvan wordt de weg
op een aantal plaatsen
versmald zodat het
verkeer wordt afgeremd.
Snelheid verlagen.

De Lindehovestraat en
gemeente
en LTO en
Cumula.

Gemeente

Nader te
bepalen

A

Opdracht maken
voor Kerkstraat,
Plein, Brugstraat,
Swadenburgerdam.

Vervanging
riolering en
herinrichten
openbaar
gebied.

2019-2020

Goed functionerend rioolstelsel en heringerichte
openbare ruimte.

Gemeente
Belangen
Vereniging
Zwammerdam en
inwoners.

Gemeente

Nader te
bepalen

A

Inrichting rond
afvalbrengstation
herbezien.

De juiste
beplanting op
de juiste plaats.

2020

Verbetering openbare
ruimte.

Gemeente

Gemeente

€ 2.500

