Verslag PLANDEEL 3

RONDOM HET WINKELCENTRUM

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 reacties op de voorgenomen plannen voor herinrichting van plandeel 3, “rondom het
winkelcentrum”. We ontvingen 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 3, “rondom het
winkelcentrum”. Verder geven wij aan hoe het vervolg er uit ziet.
Reactie gemeente Hoeksche Waard
Algemene opmerking vooraf:
We zijn in overleg met de winkeliersvereniging (BIZ) over deze plannen. De uitstraling van het
winkelgebied willen we gezamenlijk verbeteren, door o.a. aanpassing van de bestrating (met name de
gele bestrating is gevoelig voor vervuiling), straatmeubilair, parkeergelegenheid, enzovoorts.
1. De bestaande parkeerhavens voor winkels ook schuin plaatsen. Minder gevaar met uitrijden van
voertuigen.
Reactie:
We proberen de parkeergelegenheid ten behoeve van het winkelcentrum te verbeteren. Het gebruik
van de parkeerplaatsen is hier afwijkend van de situatie bij Konijnendijk Mode/ Eendrachtshoeve.
Klanten parkeren bij het winkelcentrum doorgaans korter en moeten met een winkelwagentje
gemakkelijk en veilig bij hun auto kunnen komen. We onderzoeken of het schuin situeren van
parkeervakken de gewenste verbetering oplevert.
2. Groen, inrichting en waterberging
Er wordt gevraagd of er meer groen, zitbankjes en waterberging gerealiseerd kan worden:
“Opfrissen en meer eenheid lijkt mij een heel goed idee, en dan mag het ook wel wat gezelliger,
met wat bloemen/bloembakken waardoor het er mooi en fris uitziet.”
Een suggestie die gedaan is “om van de hele straat van de Akkerwinde tot aan het winkelcentrum
een mooie laan maken door dezelfde bomen te plaatsen zodat het een geheel wordt. Dit hoeven
geen hele grote bomen te zijn maar soort gelijke bomen zoals nu aan de zijkant van de
Eendrachtshoeve staan.”
Reactie:
Doel van het project is om van de straat meer een eenheid te maken, aantrekkelijk en eigentijds. Dit
wordt zichtbaar in de keuze voor bestrating, straatmeubilair, bomen en groen, enzovoorts.
Met betrekking tot de vraag over waterberging: De riolering wordt vernieuwd en klimaatbestendig
gemaakt. Regenwater van de bestrating en zo mogelijk dakoppervlakken wordt rechtstreeks naar de
Domineesvliet afgevoerd. Dit vermindert de kans op wateroverlast in de omgeving. De locaties van
mogelijke wateroverlast zijn bekend. Zo is er ook bij de herinrichting van de Oranjeweg recent rekening
mee gehouden.

3. Waarom dit plandeel?
Gevraagd wordt waarom dit gedeelte ook aangepakt wordt, omdat dit enige jaren geleden ook al
heringericht is. De huidige lay-out functioneert volgens mij goed en ook het meubilair is prima.
Reactie:
Verbetering van het openbaar gebied tussen Konijnendijk en het centrum is belangrijk voor het behoud
van de winkels in het centrum. Door het verbeteren van de ruimtelijke uitstraling en uitbreiding van
parkeermogelijkheden zal de verbinding met het centrum verbeterd worden. Tegelijkertijd wordt van
de gelegenheid gebruik gemaakt om ook in dit gedeelte de riolering te vernieuwen en klimaatbestendig
te maken om zo wateroverlast te voorkomen. En uiteraard: wat goed functioneert, behouden we.

4. Er wordt aandacht gevraagd voor de veiligheid van de fietser en voetgangers.
Reactie:
Het verbeteren van de verkeersveiligheid is een belangrijke (zo niet de belangrijkste)
randvoorwaarde bij de herinrichting van straten.
5. Uitbreiding winkelassortiment.
Er wordt aandacht gevraagd voor uitbreiding van het winkelassortiment. Er wordt aangegeven dat
er een winkel mist waar men cadeautjes en/of gebruiksartikelen kunt vinden.
Reactie:
Er is een kernwinkelgebied. Dit is het gebied waar AH en andere winkels gesitueerd zijn. Eventuele
nieuwe winkels zouden zich daar moeten vestigen. Het is aan een ondernemer om te besluiten zich hier
te vestigen. Ontwikkelingen met betrekking tot het al dan niet toevoegen van detailhandel en het
gebied aantrekkelijk(er) te maken worden besproken in de BIZ Zuid-Beijerland waar alle winkels en
dienstverlenende bedrijven deel van uit maken.

Vervolg
Wij gaan met de gemaakte opmerkingen aan de slag en gaan onderzoeken hoe we tot de meest
optimale uitwerking kunnen komen. Het Voorlopig Ontwerp zullen wij opnieuw presenteren.

