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De afgelopen jaren is er hard gewerkt in Langbroek. Het sportcomplex van SVL werd verplaatst en 
daarmee kwam er ruimte voor nieuwe woningen en voorzieningen. “Ik ben erg trots op wat er is 
gerealiseerd. Op de prachtige sportaccommodatie en de woningen voor en door onze inwoners,” 
vertelt Gerard Minnaar. “Maar dat betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Er is nog 
genoeg te doen in Langbroek,” aldus SP-lijsttrekker Jeroen Brouwer en wethouder Jan Burger. 

“Ik ben trots 
op ons dorp 
en wat is 
gerealiseerd” 
“Ja, het was weer even geleden 
dat we hier gebouwd hebben. Ik 
weet nog dat we twintig jaren 
geleden 80 huizen wilden 
bouwen in de buurt rond Klein 
Jagersteijn. Dat werden er 
uiteindelijk minder dan de helft. 
Het moest dus wel weer,” aldus 
Gerard Minnaar. 

Hij is geen onbekende in 
Langbroek. De oud-wethouder is 
al jaren voorzitter van SVL. In het 
dorp waar hij, als voormalig 
Hagenees, zich thuis voelt. “Wij 
wonen hier vanaf 1973 met 
plezier. Onze kinderen ook en de 
kleinkinderen bouwen huizen in 
de wijk Oranjehof. Kan het 
mooier,” lacht hij. 

Nieuwe woningen zijn  
belangrijk 

Als wethouder maakte hij de 
samenvoeging mee van Cothen, 
Langbroek en Wijk bij Duurstede. 
Drie kernen met een eigen 
karakter. Hij zag ook de 
problemen. “De midden-stand 
verdween, zoals in vele dorpen. 
SVL vervult als vereniging een 

belangrijke functie, maar onze 
accommodatie was verouderd. En 
er was een grote wens om 
zorgwoningen te bouwen.” 

 

Gerard Minnaar, Hagenees die 
Langbroekenaar werd 

Minnaar vindt het geweldig hoe 
Langbroek een nieuw hart heeft 
gekregen. “Woningen voor en 
door Langbroekers, bijvoorbeeld 
bij de CPO-groepen. Onze 
kleinzoon bouwt mee en kan zo 
hier blijven wonen. Nieuwe 
woningen en jonge gezinnen zijn 
belangrijk voor de voorzieningen. 
Misschien is dit zelfs een impuls 
voor de middenstand. Er is een 
dienstencentrum voor iedereen 
en in de nieuwe sporthal wil SVL 
met volleybal starten.” 

Ze kijken hun ogen uit 

Gerard Minnaar is trots op de 
nieuwe accommodatie van SVL. 
“We maken hier echt reclame. In 
de eerste klasse komen clubs die 
hun ogen uitkijken en spelers uit 
de omgeving komen hier graag 
spelen. Natuurlijk is er wel eens 
wat, maar het is en blijft een 
prachtige vereniging.” 

Wat Minnaar betreft zijn de 
veranderingen voor een groot 
deel te danken aan de inzet van 
wethouder Jan Burger. “De SP is 
een partij die luistert naar de 
mensen en zich echt inzet voor de 
belangen van de inwoners. Dat 
heb ik in de praktijk mogen 
ervaren. De laatste jaren heb ik 
telkens SP gestemd en ik zet me 
deze keer graag in als lijstduwer.” 

Doorpakken in Langbroek 

Ook de komende jaren is er 
volgens hem genoeg te doen: “De 
provinciale weg wordt opgeknapt. 
Het kruispunt Langbroekerdijk 
vraagt aandacht. Er zijn daar veel 
fietsers. Leerlingen uit de hele 
gemeente gaan door Langbroek 
naar Doorn. Die moeten veilig 
kunnen oversteken.” 

En dan is er volgens Minnaar nog 
de zorg. “Belangrijke 
basisvoorzieningen moeten hier 
beschikbaar zijn. Ik wil graag 
samen met de partij de komende 
tijd doorpakken in Langbroek,” 
besluit hij. 
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‘Zelfbouwers’ in 

Oranjehof 

Barry van Leeuwen voetbalde 

jarenlang met zijn broers Bob en 

Matty in het eerste van SVL. Hij 

nam het initiatief om met 

vrienden ‘zelfbouwer’ te worden: 

“We hoorden van een CPO-groep 

in Cothen en hebben de 

gemeente gevraagd of dat hier 

ook kon. Zij vonden dat een goed 

idee en zo zijn we aan de slag 

gegaan,” blikt hij terug. 

 

Nieuwe woningen in Langbroek 

gebouwd door ‘zelfbouwers’ 

Zij wisten nog niet precies wat 

CPO-bouwen was, maar zagen 

snel de voordelen. “We konden 

de kosten laag houden en mee-

bepalen wat we wilden,” laat Van 

Leeuwen weten. Zo werd er voor 

en door starters in de nieuwe wijk 

Oranjehof gebouwd. 

Inmiddels staan er de eerste 

tientallen woningen. “Het is echt 

een succes. En juist omdat we 

alles samen hebben gedaan, 

hebben we nog meer gevoel voor 

de buurt en onze buren 

gekregen,” aldus Van Leeuwen.

___________________________________________ 

Investeren in toekomst 

van Langbroek 

“Waarom investeren in Langbroek van belang is? 

Jongeren kunnen daardoor hier een woning krijgen 

en ouderen zolang mogelijk in hun eigen omgeving 

blijven wonen. Maar ook blijven scholen 

aantrekkelijk, sporten om de hoek mogelijk en 

andere voorzieningen als een dorpshuis, een 

supermarkt en kinderopvang hebben een toekomst. 

We hebben het over de leefbaarheid van 

Langbroek,” aldus SP-lijsttrekker Jeroen Brouwer. 

“Daar hebben we ons de afgelopen tijd voor inge-

zet,” vult wethouder Jan Burger hem aan. “Belangrijk 

is bovendien dat dit gebeurt samen met inwoners en 

belanghebbenden. Zo is de Omniumgroep van grote 

waarde geweest, maar ook al die anderen die zich 

inspannen voor de toekomst van Langbroek.” 

De komende jaren staan er verschillende zaken op de 

agenda. “Er is nog genoeg te doen. Zoals de 

verkeersveiligheid en oversteekbaarheid van de 

N227,” aldus Brouwer. Dit najaar gaat de provincie  

___________________________________________ 

de weg aanpakken. “We moeten er voor zorgen dat 

daarbij de juiste dingen worden gedaan.” 

Inmiddels opent het nieuwe dienstencentrum haar 

deuren. “De Piet de Springerschool is al van start 

gegaan in het gebouw. Maar hier hoort dus ook een 

supermarkt.  Daarmee zijn we met veel partijen druk 

in de weer geweest,” vertelt Burger. “Andere zaken 

die de komende tijd spelen? Het verouderde gebouw 

van de School met de Bijbel. Geschikte voorzieningen 

voor mensen met een zorgvraag. Er is genoeg om 

samen aan te pakken,” eindigt hij. 

 

Het nieuwe sportcomplex van SVL in Langbroek 
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