
Verslag PLANDEEL 2  IN DE MARIJKELAAN 

 

Inwoners van Zuid-Beijerland konden de presentatie van de plannen voor de herinrichting van het 

centrum van Zuid-Beijerland en de plannen voor de uitbreiding van Konijnendijk Mode online bekijken. 

Dit was mogelijk van vrijdag 26 juni tot en met woensdag 8 juli.  

 

Bedankt voor de vaak uitgebreide en gedetailleerde reacties op de voorgenomen plannen voor 

herinrichting van plandeel 2, “in de Marijkelaan”.  We ontvingen veel verschillende reacties en er zijn 

veel waardevolle suggesties gedaan. Een aantal aandachtspunten wordt meerdere malen genoemd.  

 

We hebben de reacties gebundeld tot thema’s of onderwerpen. In verband met de privacy zijn alle 

reacties anoniem verwerkt. Onderstaand vindt u een door de gemeente Hoeksche Waard opgestelde 

beantwoording van de belangrijkste opmerkingen bij de herinrichting van plandeel 2, in de 

Marijkelaan. Verder geven wij aan hoe het vervolg er uit ziet.   

 

Reactie gemeente Hoeksche Waard 

 

1. Bomen behouden of vervangen; meerdere meningen. 

Reactie:  

De bomen zijn oud en hebben mede daardoor veel last van dood hout en uitvallende takken. Ons idee is 

om de te planten of te behouden bomen in de Gr Sabinastraat door te zetten in de Marijkelaan, of deze 

mogelijk te verplanten. Het laanidee met bomen blijft zo behouden, terwijl de hinder van de bestaande 

bomen verdwijnt. 

 

2. Rekening houden met opritten. 

Reactie:  

Uiteraard houden we rekening met bestaande inritten. 

 

3. Veiligheid kinderen en fietsers, oversteekplaats thv kruispunt Tuinweg, verkeersremmende 

maatregelen  

Reactie:  

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijke (zo niet de belangrijkste) randvoorwaarde 

voor het opnieuw inrichten van straten.  

 

4. Behoud parkeerplaatsen 

Reactie:  

Parkeren in woonstraten is vaak een knelpunt. Bij verdere uitwerking proberen we in extra 

parkeerplaatsen te voorzien. We verminderen de bestaande parkeermogelijkheden niet. 

 

5. Creëer waterberging 

Reactie:  

De riolering wordt door ons vernieuwd en klimaatbestendig gemaakt. Regenwater van de bestrating 

en zo mogelijk dakoppervlakken voeren we dan rechtstreeks naar de Domineesvliet af. Dit vermindert 

zowel de kans op wateroverlast in de omgeving als de hoeveelheid te zuiveren afvalwater.  

 

Vervolg 

We gaan met de gemaakte opmerkingen aan de slag en gaan onderzoeken hoe we tot de meest 

optimale uitwerking kunnen komen. Een nader uitgewerkt Voorlopig Ontwerp zal weer voorgelegd 

worden. 


