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Inleiding 
De openbare ruimte in de Van Arkelstraat en omgeving wordt heringericht. Dit 
betekent dat de bestrating, de verlichting en het groen worden vervangen. Het gaat 
hierbij om de straten Molenhoek, Molenkade, Graveland, Van Beijerenstraat, Van 
Arkelstraat, Tielmanstraat, Brederodestraat, Ocker Repelaerstraat (deels), Graafdijk-
Oost (deels) en Kerkweg. Wegens de coronacrisis vond de bijeenkomst over het 
voorlopig ontwerp via een livestream plaats. In dit verslag leest u een samenvatting 
van de avond. De livestream is ook terug te kijken via molenaarsgraaf.buurbook.nl  
 
De buurt omvat 231 huishoudens, ofwel zo’n 500 bewoners. Ruim 100 huishoudens 
hebben de livestream bekeken en zo’n 45 mensen hebben meegechat of -gestemd 
over de diverse besproken thema’s. Dit heeft geleid tot 174 reacties tijdens de 
livestream. 
 
Het doel van de bijeenkomst was meerledig:  

1. bewoners uitleg te geven over het proces en de planning 
2. uitleg te geven over het voorlopig ontwerp 
3. feedback te krijgen van bewoners op de diverse thema’s 
4. vragen te beantwoorden van bewoners 

 

Proces herinrichting 
Vorig jaar april heeft de projectleider een brief gestuurd naar bewoners om hen te 
informeren over de geplande werkzaamheden. Daarbij vroeg hij hen om knelpunten 
of suggesties door te geven als input voor het eerste ontwerp. Deze eerste reacties 
en het voorlopig ontwerp zijn op BUURbook geplaatst. Tijdens deze livestream is 
uitleg gegeven over het voorlopig ontwerp. Bewoners konden via interactie en chat  
reageren. De opgehaalde informatie wordt zo veel mogelijk gebruikt in het concept 
definitief ontwerp. Daarop kunnen bewoners opnieuw reageren. Ten slotte wordt er 
een definitief ontwerp vastgesteld. De start van de werkzaamheden staat gepland 
voor het eerste kwartaal van 2022. 
 

Uitgangspunten Voorlopig Ontwerp 
Zowel ideeën van de bewoners als uitgangspunten van de gemeente zijn 
meegenomen in het voorlopig ontwerp.  
 
Ideeën bewoners 
Bewoners hebben voorafgaand aan de bijeenkomst al diverse ideeën geopperd en 
laten weten welke problemen ze nu ervaren. Dit varieert van parkeerdruk tot 
verkeersveiligheid en toegankelijkheid. Ook werden er vragen gesteld over bomen, 
groen en verlichting. Verder kwam de aanleg van glasvezel en laadpalen aan bod. 
 
De gemeente plaatst zelf geen laadpalen en beheert deze ook niet. Ook laden vanuit 
lichtmasten is nog geen mogelijkheid. Er is een marktpartij (Allego) die palen plaatst 
en in beheer heeft. Daar kan men een paal aanvragen en Allego bekijkt dan of dit 
voldoet aan hun voorwaarden. 
 
Ook werd riooloverlast gemeld. In principe moet het riool nog jaren mee kunnen, 
maar als er overlast wordt ervaren, kan dit waarschijnlijk opgelost worden met 
onderhoud. Het riool wordt dus nagekeken en onderhouden waar nodig. De 
problemen kunnen verschillende oorzaken hebben. De gemeente gaat de 
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persleiding vanaf Brandwijk controleren. Het kan daar aan liggen of aan het gemaal. 
Een andere oorzaak kan zijn dat de stankklep van kolken in de straat niet goed meer 
is. Dit wordt gecontroleerd door de gemeente. Bewoners kunnen zelf ook checken of 
het probleem in hun eigen tuin ligt: het kan bijvoorbeeld zijn dat een 
huisaansluiting gescheurd is. Zo’n probleem moet door inwoners zelf opgelost 
worden. Daarom de oproep om bij overlast ook de aansluiting in uw eigen tuin te 
checken. 
 
Ten slotte zijn er ook vragen gesteld over het ophogen van de straat en de gevolgen 
voor privé-tuinen. De straten worden inderdaad opgehoogd, waardoor de tuinen van 
bewoners na de herinrichting lager dan de straat liggen. Het ophogen van privé-
tuinen wordt niet gedaan door de gemeente. Wel stelt de gemeente zand en grond 
beschikbaar voor het ophogen van de tuinen.  
 
Uitgangspunten gemeente 

• Meer groen in de wijk: helpt bij hittestress en opvangen van water 
• Klimaatadaptieve en duurzame inrichting: duurzaam materiaalgebruik  
• Beter te onderhouden openbare ruimte 
• Inrichting conform ‘zone 30’ of verblijfsgebied: zo inrichten dat 

automobilisten de juiste snelheid aanhouden 
• Inrichting conform CROW richtlijnen: CROW is één van de partijen die ervoor 

zorgt dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimte en het verkeer 
en vervoer goed geregeld is. De richtlijnen zijn opgesteld voor het 
toegankelijk inrichten van de openbare buitenruimte. 

 

Voorlopig Ontwerp (VO) 
Peter Branderhorst, werkvoorbereider bij Adcim te Sliedrecht vertelt over de 
technische uitwerking van de herinrichting. Hij is met een collega in de buurt 
geweest en vertelt wat hen is opgevallen in de buurt en wat bewoners daar tot nu 
toe over hebben geschreven. Samengevat: er zijn zettingen opgetreden, de 
bestrating is verzakt en verouderd en het groen heeft een opknapbeurt nodig. De 
beschoeiing en de kademuur langs de Graafdijk Oost zijn in slechte conditie en de 
inrichting van de wegen is soms onlogisch en verkeersonveilig. De trottoirs zijn 
smal en zitten vol obstakels. 
 
De reacties van de bewoners zijn door Adcim verdeeld in onderdelen om een beeld 
te vormen van de meest voorkomende knelpunten. De meeste opmerkingen gaan 
over de inrichting van de wijk. In het Voorlopig Ontwerp zijn dan ook aanpassingen 
aan de inrichting opgenomen. Hierbij is rekening gehouden met de reacties van de 
bewoners, voor zover dit kon binnen de kaders van de gemeente en de geldende 
richtlijnen. Aanpassingen op dit ontwerp zijn nu nog mogelijk, dus reacties zijn 
welkom, ook na de livestream.  
 
Inrichting 
Het Voorlopig Ontwerp verschilt met de huidige situatie op de volgende onderdelen:  
 
Graafdijk Oost/Molenhoek/Kerkweg krijgt een A+ inrichting 
Het asfalt wordt vervangen door hoogwaardig gebakken materiaal in de standaard 
kleuren van Molenlanden. De kruising Kerkweg wordt verbreed en wordt hiermee 
overzichtelijker. Er komen boomvakken, een drietal bankjes en een dorpsklok met 
temperatuurmeting op het plein. Verder komt er een symbolische scheiding tussen 
Molenaarsgraaf en Brandwijk door een grijze strook in de bestrating. Er komen 
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kruisingsvlakken in meerdere kleurstellingen. Ook wordt met een versmalling 
duidelijker aangegeven waar bebouwde kom begint. Deze inrichting zorgt dat de 
snelheid van automobilisten vermindert.   
 
Attentieverhogende kruisingsvlakken 
Op meerdere locaties komen kruisingsvlakken in afwijkende kleuren om de snelheid 
te verminderen en duidelijkheid te creëren over de voorrangssituatie (verkeer van 
rechts). De drempels worden ca. 8 cm hoog, dat is conform de Nederlandse 
richtlijnen. Dit zijn dus relatief flauwe drempels om schade aan de auto en trillingen 
te voorkomen. 
 
Inritconstructie Nieuwe dam en CPO Bas de Groot 
Op deze plaatsen wordt een inritconstructie gemaakt vanwege de verkeersveiligheid 
en overzichtelijkheid. De inritconstructie regelt de voorrang beter en werkt 
snelheidverlagend.  
 
Definitieve inrichting Ocker Repelaerstraat (eerste deel) 
Naar aanleiding van de opmerkingen over de beschoeiing in de Ocker Repelaerstraat 
wordt deze aangebracht tussen de brug en Graafdijk-Oost. Het asfalt wordt 
vervangen door klinkers, zodat dit beter aansluit op het tweede deel. Er komt een 
duidelijke scheiding tussen rijbaan, trottoir en (klimaatadaptieve) parkeervakken.  
 
Toepassen klimaatadaptieve parkeervakken 
Door de opwarming van de aarde ontstaat op locaties met veel verharding 
hittestress. Overdag wordt de verharding opgewarmd en deze houdt de warmte lang 
vast. Door gebruik van klimaatadaptieve vakken komt hittestress minder voor. Ook 
helpt het bij afvoering van regenwater. Tussen de parkeervakken liggen wel klinkers 
om goed uit in- en uit te kunnen stappen. De parkeervakken krijgen traaggroeiend 
gras. Dat is sterk en als er veel geparkeerd wordt (en dat wordt er in deze wijk) 
komt er weinig extra onkruid. 
 
Aantal parkeervakken 
In de bestaande situatie zijn er circa 196 parkeervakken (parkeervakken op de 
rijbaan niet meegerekend). In het nieuwe voorlopige ontwerp zijn mogelijkheden 
voor extra parkeervakken onderzocht. Er kunnen 14 parkeervakken bij komen, 
waardoor het totaal aantal parkeervakken in het voorlopig ontwerp komt op 210. 
 
Eerste reacties op het voorlopig ontwerp 
In een tweetal woordwolken kunnen bewoners aangeven wat ze goed vinden aan het 
ontwerp én wat er beter kan. Bij de reacties over wat goed is aan het ontwerp, 
springen deze woorden eruit: groene parkeervakken, goede kruisingen, veiligheid, 
30 km zone, aandacht voor groen en geen hoge drempels.  
 
Bij “wat kan er beter” wordt vooral aandacht gevraagd voor (het aantal en de grootte 
van) parkeerplekken.  Borden voor rechts, beter groen onderhoud en riolering 
worden springen er ook uit als wens. Overigens is bij wet geregeld dat borden voor 
rechts niet nodig zijn, omdat rechts in principe altijd voor gaat. Hier lijken dus 
weinig mogelijkheden voor.  
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Ook 1-richtingsverkeer valt op in de woordwolk, maar hieruit blijkt nog niet of 
bewoners voor of tegen zijn. Daar is ook nog een aparte poll voor en de uitslag is 
fifty-fifty. Ook na de stream kunt u op BUURboek een bericht plaatsen waarin u 
vertelt of u voor of tegen 1-richtingsverkeer bent. Maar belangrijker vinden wij om te 
weten waarom u voor of tegen bent. Dat horen we dus graag van u!  
 
In een andere poll kunnen bewoners aangeven of ze meer parkeerplaatsen of meer 
groen willen. De reacties zijn redelijk verdeeld, maar uiteindelijk staan er iets meer 
reacties bij parkeerplaatsen. 
 
Ook een vraag over laadpalen (als u die wilt, waar dan) wordt heel wisselend 
beantwoord. De mensen die een laadpaal zouden willen, wijzen plekken door een 
groot deel van de wijk aan.  
 
De uitslagen van alle vragen zijn terug te vinden in de bijlage bij de livestream op 
BUURbook. 
 
Ophoging 
Adcim heeft ook een tekening gemaakt met cijfers van de gemiddelde ophoging per 
straat. Aangezien het gemiddelde cijfers zijn, kan het in de straat ook wel een aantal 
centimeters verschillen, maar het geeft een indicatie hoe ver uw eigen tuin 
opgehoogd moet worden. Het advies is dan ook te wachten met het ophogen van de 
tuin nadat de herinrichting is uitgevoerd. Vooral in de Van Arkelstraat is een grote 
verzakking te zien, daar zal waarschijnlijk het meest opgehoogd moeten worden. De 
meeste bewoners (ruim 60%) geeft in een poll aan dat zij hun tuin sowieso willen 
ophogen. Voor hen is het goed om te weten dat de gemeente rond de herinrichting 
zand en grond beschikbaar stelt voor bewoners die hun tuin willen ophogen.  
 
Bomen en groen 
Het hangt er van af hoe veel er opgehoogd wordt, hoe veel bomen behouden 
kunnen blijven. Het uitgangspunt is dat zo veel mogelijk bomen behouden blijven. 
Aan de bewoners wordt gevraag welke planten en bomen zij graag zien in hun wijk. 
De meest gegeven antwoorden hier zijn: heel het jaar door groen, bloeiend groen, 
bodembedekkers en laagblijvend groen en planten die vlinders of bijen aantrekken. 
Ook bij een poll waar bewoners foto’s mogen uploaden van groen wat zij mooi 
vinden, zijn de bloeiende planten het meest vertegenwoordigd.  
 
Planning 
Dit jaar zijn er diverse werkzaamheden gepland in de buurt. In februari start de 
vervanging van de kademuur aan de Graafdijk Oost. Ook worden er 4 nieuwe 
woningen gebouwd in de Molenhoek. De aanleg van glasvezel staat ook op de 
planning voor dit jaar. Ten slotte gaan Stedin en Oasen onderhoud uitvoeren aan 
hun netwerk, vooral in de straten Graafdijk-oost, Molenhoek, Brederodestraat en de 
van Arkelstraat.  
 
Pas als al deze werkzaamheden afgerond zijn, kunnen wij beginnen met de 
herinrichting. Dit om te voorkomen dat de straat net na de herinrichting opnieuw 
open moet voor andere werkzaamheden. Naar verwachting kan de herinrichting 
begin 2022 van start. De oplevering staat gepland voor het 1e kwartaal van 2023. 
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Vervolg 
Er zijn veel vragen gesteld tijdens de livestream en deze zijn al zo veel mogelijk 
beantwoord. Vragen kunnen ook na de livestream nog steeds gesteld worden via 
BUURbook.  
 
Adcim gaat aan de slag met een concept definitief ontwerp. Dit ontwerp sluit zo veel 
mogelijk aan op wensen van bewoners én houdt rekening met de diverse 
technische, financiële en juridische randvoorwaarden die er zijn. Het ontwerp moet 
ook afgestemd worden met andere partijen, denk bijvoorbeeld aan de hulpdiensten.  
Naar verwachting is het concept definitief ontwerp rond april/mei klaar om op 
BUURbook te plaatsen.  
 
Voordat het definitief ontwerp vastgesteld wordt, kunnen bewoners reageren op het  
concept definitief ontwerp. Ook in de tussentijd is BUURbook beschikbaar voor al uw 
vragen en opmerkingen over de herinrichting, dus kijk regelmatig op 
molenaarsgraaf.buurbook.nl. Als u een account heeft, blijft u automatisch op de 
hoogte. 
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