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Geachte Gemeenteraad,

Als aanvulling van ons schrijven 10 juni 2016 geven we u een eerste overzicht van de 
schade die de uitvoering van de Visie Herinrichting Kerkbuurt Oost tot gevolg zal hebben.
De schade van het plan zal bestaan uit:

• Waardedaling vastgoed van alle panden, daar het betreffende stuk Kerkbuurt niet 
meer tot de winkelpromenade behoort.

• Waardedaling huuropbrengst van de winkelpanden aldaar, daar de verhuurde ruimte 
niet meer behoort bij de winkelpromenade Kerkbuurt.

• Waardedaling van de woningen aldaar, omdat de verkeersveiligheid op straat voor de 
woning sterk zal afnemen.

• Waardedaling woning en winkelpand doordat de inbraakgevoeligheid groter zal 
worden. De beschermende werking van de verkeerspoller zal vervallen.

• Waardedaling door overlast vrachtverkeer c.q. bevoorradingsverkeer 24/7.
• Waardedaling door groter onveiligheid op straat door een groter hoeveelheid 

vrachtverkeer.
• Waardedaling door meer geluidsoverlast door permanent verkeer 24/7 op betreffend 

stuk Kerkbuurt.
• Waardedaling door grotere mate van vervuiling van de aangrenzende panden door 

toestaan personen- en vrachtverkeer
• Waardedaling door grotere mate van luchtvervuiling c.q. fijnstof gehalte.

Onze leden wonen en/of zijn eigenaar van Kerkbuurt 20-38 en 9-29 brengen u van 
bovenstaande op de hoogte. En vragen u dringend af te zien van uw plan verkeer toe te 
staan op betreffend stuk Kerkbuurt.
hoogachtend

J.D. Bakker, voorzitter
Namens de BKO

Geachte Gemeenteraad,

Het huidige aanbod van winkels, de branchering, is niet compleet, maar verder 
afbreken is een slechte zaak. 
De gedeeltelijke openstelling voor verkeer houdt in dat de winkels op dat deel 
slechter gaan draaien en op den duur zullen verdwijnen. Wetende dat de winkels 
niet gaan verhuizen naar het blijvende wandeldeel, genereert dit een verdere 
verarming van de branchering. Ook het aantal winkels wordt minder, waardoor de 
overblijvende winkels het nog moeilijker gaan krijgen in de sterk veranderende 
toekomst.

De plannen binnen het liggende Raadsbesluit zijn derhalve te riskant en zullen slecht 
uitpakken voor het totale centrum. Dit zal leiden tot:
• Verdwijnen van winkels vanaf Vermaas t/m De Vries
• Minder horeca 
• Minder gevarieerde branchering
• Geen verplaatsing naar huidige leegstand in wandeldeel Kerkbuurt
• ‘Waterbuspubliek’ vindt slechter Winkelpromenade Kerkbuurt
• Verpaupering Kerkbuurt in verkeersdeel
• Grotere inbraakgevoeligheid in verkeersdeel
• Verlies van parkeerplaatsen
• Grotere onveiligheid voor wandelend publiek
• Onveiliger gebied voor wonen

M.a.w. een sterfhuisconstructie voor het betreffende deel en een verarming van het 
overblijvende deel.

Opmerkingen en aanbevelingen
• Niemand kan winst bij korter maken voorcijferen
• Bestaande winkels niet een plan opleggen dat onomkeerbaar is
• Fysieke winkels nemen niet af, leegstand/beschikbaarheid wordt zelfs minder
• Nichemarkt creëren
• ‘Clicks’ naar Kerkbuurt halen en ‘Bricks’ aan ‘clicks’ toevoegen
• Samenwerking en communicatie toekomstgericht maken
• Geen ruimere openingstijden
• Half marktgebied ‘heel’ maken via toerisme
• Telkens een vierjarenbeleid gezamenlijk uitstippelen

A.T. de Vries, voorzitter
Namens de OVK
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Vervolg uitslag enquête (tegen) 
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Vervolg uitslag enquête (tegen) 

Vervolg uitslag enquête (Voor) 
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Verklaring van niet 
verhuizen
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Ontbreken verkeersbesluit
(4, INSPREKEN ALS AT DE VRIES BEHEER)

Zie Bijlage Verkeer

Welke onderzoeken zijn gedaan voorafgaan aan de Visie
(4. INSPREKEN ALS AT DE VRIES BEHEER)

Zie Bijlage Verkeer

Woonerf
De portefeuillehouder beweerde vorige jaar bij hoog en bij laag dat er niet gefaciliteerd 
werd voor woningbouw. Nu wordt er een realisatie van een woonerf voorgesteld. Is dat niet 
faciliteren voor woningbouw? (retorisch)

Winkelerf
Bij een winkelerf is er een parkeerbehoefte. Wordt de juiste parkeerbalans gehaald in dit 
raadsvoorstel. Ons inziens totaal niet. En mocht het wel zo zijn, zouden we graag de 
onderliggende berekening eerst toetsen voordat dit raadsvoorstel wordt goedgekeurd

Veiligheid niet van belang bij College
In het verleden is er de bewuste keuze voor een onveilig verlichtte Kerkbuurt gemaakt.
Kort geleden is de fietser ‘zomaar’ toegelaten op de Kerkbuurt zonder de wettelijk eisen op 
dat gebied. Gaan we nu zelfs onveilig en gevaarlijk verkeer forceren in een gebied wat 
ongeschikt is voor doorgaand verkeer? Zelfs zonder eerst een verkeersbesluit te nemen? 
(retorisch)

Realiteitswaarde van liggend Raadsvoorstel
De Visie van Rho is opgesteld vanuit algemene Retail ontwikkelingen alleen is de vraag of 
het doel gehaald zal worden. Gaan winkels verhuizen/ zich vestigen in overblijvend 
wandeldeel van de Kerkbuurt?
Wat zal er in de praktijk van terecht komen? (retorisch)
Hoe reëel is het te veronderstellen dat de winkels in het beoogde verkeersdeel gaan 
verplaatsen. Veel deze winkels zijn al decennia gevestigd in dat deel, beschikken over ruime 
kwalitatief hoogwaardige panden en zijn niet instaat de hogere huren/lasten te betalen. 
Vanuit het verleden is er de ervaring dat het niet gelukt is de huidige winkel strips 
Rembrandtlaan en Thorbeckelaan te verplaatsen naar de Kerkbuurt. Als winkels aangeven 
niet te zullen gaan verplaatsen is liggend raadsvoorstel gedoemd te mislukken. Het 
overblijvende wandeldeel wordt er niet door versterkt. 
Als dát de realiteit is, dát de realiteitswaarde van het raadsvoorstel is, is het dan niet 
doelmatiger onze prioriteit te leggen bij het versterken van het gehele centrum. De gelden 
besteden aan verbetering van de verblijfswaarde van het gehele centrum.

Dijkvisie
Op Kerkbuurt West moeten de winkels ook al verdwijnen, waar is dit College toch mee 
bezig? (retorisch)

(INSPREKEN ANNE DE VRIES VOORZITTER OVK)

Geachte raadsleden,

We hebben het raadvoorstel in zijn geheel beoordeeld en menen u de volgende zaken te 
moeten aanreiken. Hierbij een samenvatting van de hoofdzaken.

Geen consensus 
De gemeente heeft dhr. Kees de Jong als mediator aangesteld
OVK heeft de gespreken als constructief ervaren met deze integere persoon. Echter bij 
onderhandelingsmiddelen had hij de verkeerspollerpositie niet in zijn ‘bezit’ meegekregen 
van het College. Er is dus nooit sprake geweest van een open en reëel overleg. Opdracht 
was verkeer moet door de Kerkbuurt Oost. Het werkelijk consensus zoeken (opdracht 
amendement) is in de praktijk een farce gebleken

Geen draagvlak bij OVK, BKO, alle winkels Kerkbuurt
(2. INSPREKEN VOORZITTER BKO DIK BAKKER)

Diverse onderzoeken hebben alleen maar tegenstemmers opgeleverd tegen het gehele 
raadsbesluit.  Bezwaren lijst al naar de raad gezonden toelichten.

Geen doorgaand verkeer Kerkbuurt gewenst door Oosterbrugbewoners (enquête)
Van de 47 bewoners in de dat gebied hebben er 46 tegen verkeer door de Kerkbuurt 
gestemd.

Geen doorgaand verkeer Waterkeringsweg gewenst door Middeldiepstraat bewoners 
(enquête)
(3. INSPREKEN ANJA DE ROOIJ, NAMENS KOM AAN TAFEL)

Alle bewoners van Middeldiepstraat/Gantelweg zijn tegen doorgaand verkeer door de 
Waterkeringsweg

Verklaring van Niet Verhuizen naar wandeldeel Kerkbuurt
Doel liggend raadsvoorstel gaat niet bereikt worden aangezien alle betrokken winkeliers 
verklaren niet te verhuizen naar wandel Kerkbuurt (zie bijlage Verklaring van Niet Verhuizen)

Waarde WOB procedure
Wat is de waarde van die procedure als de VVE Oosterbrug de tekeningen van  KB 12-18  
medio juni/juli onder ogen krijgt en de OVK wordt voorgehouden dat er nog geen 
tekeningen zijn. September krijgen zij pas tekeningen onder ogen. 
(zie notulen overleg BKO/VVE) 8



(Vervolg)
Vergrijzingscijfer
Algemeen is dit cijfer niet negatief voor de Kerkbuurt.
De praktijk geeft zelfs een mooi bewijs dat de Kerkbuurt hier zelfs nog beter presteert dan 
het cijfer.

• De Kok wordt Decolicious
• Sjeun blijft Sjeun met nieuwe eigenaar Joris
• De Lichtschicht is de Lichtzaak geworden
• Juwelier Verhoef weer Baartman

Algemene cijfers contra Kerkbuurt
De algemene cijfers lijken slecht uit te pakken wat betreft het voortbestaan van het 
verblijfswinkelcentrum “Op de Kerkbuurt”. Met nadruk lijken want, waar in het verleden de 
economie draaide op harde cijfers, waarin het individu alleen met eigen belang bezig is. 
(het draaide op objectieve onderzoeksmodellen zonder moraal, amoreel) Blijken inmiddels 
mensen en consumenten niet alleen materiele zaken belangrijk te vinden, maar ook 
kwaliteit, emoties en relaties. Ze hechten aan rechtvaardigheid. Niet een overheid die 
teveel de touwtjes in handen heeft, want dan is er sprake van dwang en hiërarchie.
Maar mensen die zich vrijwillig verbinden aan elkaar en zo een gezamenlijke identiteit 
creëren.

Er groeit een economie van emoties en relaties!
Dat proces past uitstekend bij de vele familie- c.q. onafhankelijke bedrijven die de 
Kerkbuurt reeds bezit. Een kostbaar bezit! Want die ondernemingen zijn instaat de 
meerwaarde van klantcontact en klantenbinding verder uit te bouwen. De nichemarkt die 
we voor ogen hebben en die al deels aanwezig is, sluit daar uitstekend bij aan. Als we 
gezamenlijk die weg nú kunnen inslaan, zullen we een voorsprong hebben op de 
omliggende centra en tegen macro economische cijfers in een levensvatbaar en 
levensbehoudend centrum realiseren / in stand houden. Zolang we elkaar tegenwerken 
kunnen we dat ‘pad’ niet volgen en ons centrum behouden. Nogmaals laten we stoppen 
met winkels uit te sluiten op macro economische gronden en geloven in eigen kracht, 
waarde en samenwerking. Eerste stap is de verkeerspoller laten staan waar die staat en 
werkelijk gaan samenwerken.

Straatstenen of sociaal media
Wat een gemis dat er in dit raadsvoorstel nergens gesproken wordt over de invloed van de 
sociale media. Dat zegt iets over dit voorstel, iets zeer negatiefs…  iets…… “Uit de tijd zijn”

Onderdeel waarom filiaalbedrijven zich hier niet vestigen
Wat moeten potentiele bedrijven niet denken van deze discussie? (retorisch)
Een College dat geen gehoor wil geven aan geluiden van de huidige winkeliers en inwoners. 
Daar wil je je bedrijf toch niet vestigen !

KVO deelname onder protest
(Zie bijlage van protest ingebracht tijdens het overleg/schouw op 23 september 2016)

Waarde amendement
Consensus met de winkeliers was destijds een eis voor uitvoering, waarom wordt over die 
belofte gewoon heengestapt.
Wordt nu zonder consensus van direct betrokkenen dit gewoon uitgevoerd. Betrokkenen 
die vóóral mede bepalen of dit plan gaat slagen én of het winkelcentrum “ op de 
Kerkbuurt” in Sliedrecht zal blijven voortbestaan.

Keuze van verfraaiing Kerkbuurt OVK
(5. ANNE DE VRIES ALS A.T. DE VRIES BEHEER)

Twee maal entree tekening toelichten, tekening Kom aan Tafel toelichten

Loskoppeling toegankelijkheid Kerkbuurt 
We geven u nu slechts een geluid mee wat in Sliedrecht heerst: 

“het College misbruikt mindervaliden op een zeer ongepaste manier in dit raadvoorstel. Het 
is slechts in dit raadsvoorstel verwerkt om te zorgen dat er moeilijker tegen het totale 
raadsvoorstel wordt gestemd. De raadleden zouden dan tegen voorzieningen voor minder 
validen stemmen.” 

We adviseren de toegankelijkheid uit dit raadsvoorstel te halen

INSPREKEN MARTIJN VERMAAS ALS 6E PERSOON
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Geachte Raadsleden,

Ik zal u overzicht geven van de inzet van onze Bewonerscommissie Kerkbuurt Oost dit jaar. 

Het voorjaar hebben we gebruikt om ons in te lezen en in te leven op de algemene, maar ook 
persoonlijke belangen. Als belanghebbende aan de Kerkbuurt kwamen we daarna tot de 
conclusie om als BKO te starten, door te gaan en vol te houden, met steeds het doel om 
doorgaand verkeer op ons stukje Kerkbuurt te weren.
Onze bezwaren tegen doorgaand verkeer met het oog op veiligheid, comfort en leefbaarheid, 
hebben we in een eerder schrijven kenbaar gemaakt aan de raad en het college. (17 juni 
2016)

Maar alleen tegen zijn is voor ons geen optie. 
We willen wel degelijk ook meedenken en meewerken aan een oplossing in deze kwestie. 
Temeer omdat de portefeuillehouder de opdracht van u als gemeenteraad heeft 
meegekregen om consensus te zoeken.
Wij dachten een middel te hebben gevonden in het ontwikkelen van plannen waarin we onze 
visie op het gebied willen laten zien. Het is bedoeld als praatstuk, wellicht (nog) niet van dien 
aard dat alle betrokken partijen zich erin kunnen vinden, maar wel een start, op zoek naar de 
eerder genoemde consensus. Het zijn de tekeningen 1-4 die op 21 juli van ons heeft 
ontvangen.

Deze tekeningen waren ingegeven door de opvatting: 
“Als de bouwer hier woningen wil bouwen, mag hij zelf ook een bijdrage leveren, aan de 
problemen die hij in dit gebied veroorzaakt: Problemen Gantelweg, Waterkeringsweg en 
Kerkbuurt”.
Diverse opties van ontsluiting over zijn bouwterrein aan de orde geweest. 
Het resulteerde in tekening 5 die we begin augustus met een begeleidende brief onder de 
aandacht van alle omwonenden hebben gebracht.

Het effect was er: 
We raakten als BKO met bijna alle betrokken partijen in gesprek.  
En in die gesprekken hebben zowel de OVK, als de VVE-Oosterbrug als ook de 
vertegenwoordigers van de Middeldiepstraat hun zegje kunnen doen over hoe zij de invulling 
van het gebied zien. Het zal u niet verbazen dat in onze gesprekken ook het bouwplan 
Kerkbuurt 12-18 een prominente plaats innam. 

Vragen die onder meer aan de orde kwamen zijn:
Hoe zit het met de parkeernorm en parkeerbalans als doorgaand verkeer wordt toegestaan? 
Zijn dat niet zaken die eerst uitgezocht dienen te worden?
Ons inziens is het dan ook onbegrijpelijk dat het bouwplan Kerkbuurt 12-18  niet in het 
raadsvoorstel is meegenomen.

(NSPREKEN DIK BAKKER VOORZITTER BKO)

Over dat bouwplan hebben we trouwens nog wel een onopgehelderde vraag.
Hoe kan het dat vertegenwoordigers van VVE-Oosterbrug de bouwtekening van mei 2016 al in 
eind juni/begin juli hebben gezien en dat wij die pas begin september onder ogen hebben 
kregen terwijl er een WOB was ingediend door de OVK? 

Onze gesprekken waren constructief.  Er werd naar elkaar geluisterd en wat vooral steeds 
duidelijker werd:
Niemand verkeer wil door “Kerkbuurt Oost”
De OVK en BKO niet dat moge duidelijk zijn,
Maar ook de VVE niet. 
En ook de Middeldiepstraat niet vanwege de toenemende verkeersdruk op de 
Waterkeringsweg. 

Enfin, U hoort het;  alle omwonenden houden de verkeerspoller het liefst op de plaats waar hij 
nu staat. 
Dat was het resultaat van al onze overlegrondes en dat is uitgewerkt in tekening 6.

De discussie over het wel of niet verplaatsen van de verkeerspoller naar locatie Vermaas, bleek 
dus uiteindelijk het middel om er samen uit te komen en geen doel. 
Die discussie heeft er juist toe geleid dat alle betrokkenen zich er unaniem voor uitspreken om 
Kerkbuurt-Oost te verfraaien, consumentvriendelijk en vooral ook autovrij te houden.  

Beste gemeenteraad, 
Dat is de stand van zaken op dit moment en het woord is straks aan u.
Vindt u met ons dat het college nog een kans verdient en onze reikende hand op 
samenwerking te moet grijpen? 
Of riskeert u een langdurig conflict en een moeilijk werkbare situatie met bewoners, 
ondernemers en/of eigenaren van de Kerkbuurt waarin het wederzijds vertrouwen tot een 
minimum gedaald is.

Begrijp ons goed.
We zijn tegen autoverkeer!
Én onder bepaalde voorwaarden niet tegen de bouw Kerkbuurt 12-18 !

Onze insteek is samen optrekken.
Tekening 7 ligt al klaar.

Wij vragen u om onze woorden ernstig ter harte te nemen en dit raadvoorstel af te keuren. 
Daarmee wordt ruimte en tijd te gecreëerd om in gezamenlijk overleg aan een Kerkbuurt te 
werken 
waarin wonen, werken, winkelen en toegankelijkheid voor iedereen, mogelijk is. 
Ik huiver als ik denk aan de verkeersonveiligheid, de luchtvervuiling, de waardedaling van 
panden, verminderde huuropbrengsten en het grotere gevaar voor inbraak in Kerkbuurt-Oost  
en moet er niet aan denken dat dit raadsvoorstel over twee weken aangenomen kan worden.

Dank voor uw aandacht.
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Beste Raadsleden van Sliedrecht,

Ik wil u graag meenemen in een vraagstelling. 

De vraagstelling is: Horecaplein of Verkeersknooppunt?

De twee zaken in deze vraagstelling vertalen zich als volgt:
• Een gezellig verblijven en samenzijn in een mooie rustige omgeving met de 

mogelijkheid om goed en sfeervol te eten……………….. of
• Verstopt zitten in en achter bevoorradingsverkeer, opzij springend voor scooters en e-

bikes. Waarbij je je zeker als minder valide Kerkbuurt-bezoeker absoluut  onveilig zult 
voelen op het verkeersknooppunt “Waterkeringsweg/Kerkbuurt

• Ik kan me zo voorstellen dat u als rechtgeaarde Sliedrechter nu zegt ……..natuurlijk ben 
ik voor de eerste optie ..... en toch …..

• U lijkt te kiezen voor de andere optie: Het verkeersknooppunt!
• Wellicht als ik u een opsomming geef van de zaken die u misschien over het hoofd 

heeft gezien, krijgt u weer het totale plaatje voor ogen.
• Wat gaat u opzij zetten?
• Jonge ondernemers die hun nek nog durven uitsteken in deze toch wel lastige tijden. 

Zij hebben in de afgelopen 9 jaar een goed lopende horeca gelegenheid in Sliedrecht 
toegevoegd.

• Dit met een uitstraling die perfect past bij het dijkpand.
• Deze uitspanning is nu nog  veilig en gemakkelijk te bereiken met daarbij een gezellig 

en ruim terras . En laten we eerlijk zijn als horeca onderneming heb je een gezellig en 
makkelijk bereikbaar terras nodig om je exploitatie rond te krijgen.

• Juist het terras is de plek waar (nu nog) minder validen, oudere mensen, jonge 
gezinnen, oma’s en opa’s met kleinkinderen een heenkomen vinden om wat te drinken 
of te eten in de zon of schaduw

NB: Ter informatie deze doelgroep is een heel andere dan die van “De Heeren van 
Sliedregt “– merendeels zakenlieden

• Het laatste punt: Als de gemeente ook een focus heeft voor minder valide mensen 
(roltrap idee) dan is dit terras juist te plek waar men een middagje Kerkbuurt Winkelen 
kan starten. Omdat het terras nu een eenvoudige plek is om te bereiken. Veilig en 
rustig.

Dit laatste punt brengt mij op een onderwerp waarover u echt geïnformeerd moet 
worden. Als u (zoals het voorstel schets) een verandering gaat aanbrengen in een huidige 
vastgestelde verkeerssituatie dan moet dit voorstel via een Verkeersbesluit worden 
ingediend, welke separaat als raadsvoorstel goedgekeurd moet worden. Zeker als dit 
voorstel een verandering kan gaan worden in de huidige vastgestelde veiligheid. 

Mocht u hier bewust van willen afwijken, kan er bij een incident een behoorlijk zware 
aansprakelijkheid bij de gemeente worden neergelegd. Als via de Onderzoeksraad voor de 
Veiligheid blijkt dat de procedures niet gevolgd zijn, terwijl u als gemeenteraad er wel op 
gewezen was, zal dit grote gevolgen hebben voor:

De Burgemeester en voor de schatkist van de gemeente i.v.m. een schadeclaim.
Kijkend naar de voorliggende plan lijkt het erop dat het beoogde gebied wordt omgezet in 
een andere verkeerszone met meer gevaar en minder veiligheid. Om nog maar de zwijgen 
van het verlichtingsniveau en spreiding van Openbare Verlichting welke ooit is vastgesteld 
in de gemeentelijke regelgeving.  Daarbij opgeteld dat er auto’s met uitlaatgassen komen, 
lawaai makende vervoermiddelen en zoekende automobilisten wordt dit gebied eerder 
onveilig dan dynamisch.

Mijn laatste pleidooi aan u:
Wij hebben in Sliedrecht al genoeg last van onze overbuurman Dupont/Chemours en 
zitten niet te wachten op een terras met een groot fijnstofgehalte bij de koffie….. Ik heb 
liever een lekker stuk eigengemaakte appeltaart.!!

Het volgende wil ik U als tip nog meegeven:
• Als u serieus van plan bent om ons centrum aantrekkelijker te maken dan levert de 

HORECA daar altijd een goede bijdrage aan. Nu lijkt het erop dat U eerder de Horeca 
ter plaatse het leven onmogelijk wilt  maken i.p.v. het te bevorderen met rust, ruimte 
en veiligheid.

Mag ik u vragen dit raadsvoorstel in zijn geheel af te keuren?

Bedankt voor uw aandacht.

(INSPREKEN ANJA DE ROOIJ, namens Kom aan tafel
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Geachte Raadsleden,

De visie herinrichting Kerkbuurt ligt weer voor ter beoordeling. U heeft reeds kennis genomen van 
de liggende vragenlijst met antwoorden van het college. Daar zouden we weer op kunnen 
aansluiten, echter we hebben ervoor gekozen die te laten liggen voor een eventueel latere fase.

Dit inspreken heeft een andere insteek. Het betreft Veiligheid, Verkeer en Onderzoeken Rho

Allereerst een algemene opmerking over het gekozen bureau Rho. Een ‘afstammeling’ benoemen 
we het van BRO (zij schreven de vorige visie)
Rho geeft openlijk aan dat met de nu liggende visie geschreven door hen invulling geeft aan het 
liggende amendement. 

Een rapport met weinig overtuigingskracht en zelfvertrouwen. Dit leiden we af uit het feit dat ze 
stellen dat het restende wandeldeel beter ‘kán’ gaan functioneren met een korter deel autovrij. 
Welke onderzoeken zijn hieraan vooraf gegaan? Met welke uitkomsten, waaruit blijkt dat die 
stelling juist is?

Er wordt ook gesproken over hét centrum van Sliedrecht. Hoe komt Rho daarbij? Zijn de 
uitkomsten van de onderzoeken zodanig dat dat vaststaat? Is er een integrale studie gemaakt 
waarin ook het BWplein is meegenomen? Wij zijn namelijk van mening dat BWplein (het 
boodschappenplein) en Kerkbuurt (de winkelpromenade) samen Hét Centrum vormen. 

Het wandelgebied te lang, dat vinden we ook geen steekhoudend argument. Wat is te lang? De 
beleving van een centrum wordt bepaald door de staat van het vastgoed, door de diversiteit van 
de branchering, het specialisme wat er in de winkels te vinden is. Het lijkt vreemd te stellen dat 
de bezoekers die vanaf de waterbus komen dus ‘Spek en Bonen’ niet zouden bezoeken? Visa 
versa zou dan een fietsenmaker Kramer niet meer bij het centrum horen? 

Wordt er niet met twee maten gemeten? Hoe komt het dat zeer kort geleden, in de tijd dat de 
visie al bestond, er vergunning werd afgegeven voor uitbereiding van het aantal vierkante meter 
winkelruimte  buiten het wandeldeel Kerkbuurt. Notabene werd horeca ruimte vrijgegeven voor 
woondecoratie ‘Decolicious’ en het oude postkantoor voor een stoffenzaak ‘De Stoffenkraam’   
Niet bepaald consistent beleid!

Door al deze redenen kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat Rho is gevraagd een visie 
te formuleren die lijkt op een weldoordacht plan, maar slechts een vertaling is van de wens van 
het College. Hoe komt het immers dat Rho voor het oostelijk deel nu wel ruimte ziet voor winkels 
waarvoor je met de auto voor de deur moet kunnen komen? En in welke panden moeten die dan 
komen?

Dat de entrees Oost en West onduidelijk vormgegeven zijn is een slecht argument. In de beoogde 
nieuwe situatie is de entree Oost volledig ‘verstopt’ ver weg van de PC Hooftlaan. Beiden zijn nu 
namelijk zeer herkenbaar qua verkeersfunctie, namelijk: 
1 je mag er niet komen met de auto en 
2 ze zijn gelegen aan de parkeerroute rondom de Winkelpromenade ‘Op de Kerkbuurt’.

Bij zulke gebieden moet er dan ruim parkeren voor de deur aanwezig zijn, want anders werkt het 
niet. Rho stelt dat als die parkeerplaatsen bezet zijn de alternatieve parkeerplaatsen gemakkelijk te 
vinden zijn. 
Daardoor ontstaat er een zinloos ritje over de Kerkbuurt, waarna men als nog moet uitwijken naar 
de reeds bestaande parkeerplaatsen rond de Kerkbuurt. 

Rho lijkt er vooral op uit te zijn twee winkelgebieden te creëren, waarbij het oostelijk deel met de 
beoogde openstelling ervan voor autoverkeer      geen bestaansrecht meer zal blijken te hebben. 
Daarna moeten de winkels aldaar verleid worden te verhuizen naar het restende winkeldeel. 
Bijvoorbeeld een Vermaas, bezitter van meerdere panden gaat écht niet verhuizen naar het 
wandeldeel. De andere winkel kunnen en willen niet verplaatsen. Die branches gaan dus verloren 
voor het totale winkelaanbod. De horeca van ‘Kom aan Tafel’ wordt letterlijk vermoord. Een terras 
aan die verkeersonveilige hoek is vragen om ongelukken. Fietsers van alle kanten, auto’s die 
zoeken en niets vinden, dus zomaar ergens de auto neerzetten, geen handhaving, 
bevoorradingsverkeer dat ook die bocht gaat benutten om het wandeldeel te bevoorraden buiten 
de venstertijden om.

Verkeerstechnisch klopt het hele plan niet. Is er überhaupt een verkeersplan gemaakt voor deze 
visie? Het lijkt van niet! 
Een rijbaan van 3,5 meter is te smal voor eenrichting autoverkeer en fietsers in twee richtingen. 
Minimale wegbreedte is 3,85 meter die CROW aanbeveelt voor die situatie, idealiter wordt zelfs 
4,4 meter aanbevolen en dit is zeker noodzakelijk bij z’n complex gebied met een gemengde 
verkeersfunctie. Door een te smalle rijbaan zullen de fietsers uitgaanwijken naar het ‘trottoirdeel’, 
om niet in aanraking te komen met de auto’s. Gevolg voetgangers in de verdrukking. Nu geven de 
goten een informele wegindeling. In de beoogde situatie lijken de voetgangers ruimte krijgen met 
de aangegeven indeling van het profiel. Maar dat zal straks in de praktijk niet het geval zijn.

Verder in de visie spreekt Rho van woonerf? Schrijffout? We nemen aan dat hier Winkelerf 
bedoeld wordt. Er mag maximaal 15 km per uur gereden worden. In het plan wordt dat niet 
afgedwongen qua weginrichting. Is de politie op basis van artikel 24 van het BABW om advies 
gevraagd over het benodigde verkeersbesluit? De politie kan onmogelijk positief adviseren! 
Waardoor er een elk geval geen bereidwilligheid zal zijn om te handhaven.

Rho zegt dat de intensiteiten laag zullen blijven en allen bestemmingsverkeer. Een riskante 
aanname! Zijn er berekeningen gemaakt van de verkeersgeneratie? En hoe zeker is het dat er geen 
sluipverkeer komt? Nooit meer dan 200/250 motorvoertuigen per etmaal?
Dat lijkt ons een naïeve bewering!

Dat de parkeerkoffer Waterkeringsweg beter gebruikt gaat worden is niet juist en tegenstrijdig. Het 
is een koffer omdat het nu een parkeerterrein is aan het einde van een doodlopende weg. 
Wanneer er nu doorgaand verkeer gaat rijden wordt het verkeersonveiliger, en dus minder 
aantrekkelijk.

Het éne extra parkeervak op de bocht bij Kom aan Tafel is gecreëerd omdat de winkelconcentratie 
daar het grootst is…. Onvoorstelbaar dat Rho dit zo durft te schrijven. Bestaat er een trouwens een 
berekening van de Parkeerbalans in dit beoogde ‘nieuwe’ stukje Winkelerf?  Daarnaast wordt de 
bochtstraal van 3 meter is veel te krap voor autoverkeer, laat staan bevoorradend vrachtverkeer. 
Dit wordt verkeerstechnisch in de praktijk een grote misser.

Het gehele rapport van Rho doen we af met mening: 

“ Dit is geen Visie, maar een Plantoelichting ! “
Eerst een VERKEERSBESLUIT nemen zou zeer op zijn plaats zijn

Dank voor uw aandacht

(INSPREKEN A.T. DE VRIES BEHEER B.V.
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Tekening met datum 
toevoegen WOB

Waarde WOB procedure
Wat is de waarde van die procedure als de VVE Oosterbrug de 
tekeningen van  KB 12-18  medio juni/juli onder ogen krijgt en de 
OVK wordt voorgehouden dat er nog geen tekeningen zijn. 
September krijgen zij pas tekeningen onder ogen. 
(zie notulen overleg BKO/VVE)
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Geachte Raadsleden,

Deze laatste keer inspreken ga ik de nadelen van de faciliteiten van het liggende 
raadsvoorstel belichten en een ons betere invulling uitleggen.

Eerst een …..

Korte toelichting bezwaren op liggend Raadsvoorstel
In dit raadsvoorstel kleven aan alle keuzes de meeste bezwaren. 
Extra bankjes zullen niet geplaatst kunnen worden door alle bezwaren die er tegen zullen 
ontstaan. Bezwaren idvv angst voor overlast van hangjeugd. 
Bomen in bakken op straat niveau zullen vernield worden en de Kerkbuurt voortdurend een 
verpauperde uitstraling geven. Banieren hangen in de weg omdat openbaar groen alleen 
veilig hoog in de OV kan worden geplaatst. 
Banieren hebben minder verfraaiend effect dan een ‘Dak van Verlichting. 
Huidige bewegwijzering voldoet
Consumenten onderzoek zal het zoveelste zijn zonder nut
Toegankelijkheid (lift ea) lijkt ons slechts een politiek instrument om de tegenstemmers van 
verkeer door Kerkbuurt in een dilemma te brengen.

Een feit is dat de Openbare Verlichting van de Kerkbuurt niet voldoet aan de wet, dus………

Onveiligheid verlichting Kerkbuurt
Bij de vorige herinrichting Kerkbuurt (medio 2000) werd er bewust gekozen voor een 
onveilig hoeveelheid licht van de OV
(zie rapporten Selux) Die lichtopbrengst en lichtspreiding zou aanzienlijk verbeteren als er 
ipv banieren gekozen wordt voor sfeer verlichting gespannen over de gehele Kerkbuurt in 
de ‘donkere’ periode van het jaar. Tevens heeft z’n dak van licht een grote 
aantrekkingskracht op de consument

Voorstel: …..

Pollercompromis veranderd naar huidige positie
Onderzoeken in het gehele gebied hebben opgeleverd dat alle omwonenden de wens 
hebben dat de verkeerspoller op de huidige positie blijft staan

Plan B
Mocht dit raadsvoorstel uitgevoerd zijn en niet blijken te werken, wat is dat plan B (en C en 
D etc.) ???
Er zijn economen die vraagtekens zetten bij het voortbestaan van verblijfswinkel cnetra in 
Nederland kleiner dan 50000 inwoners. Dus ook Sliedrecht.
Daarom moeten we scherp blijven, flexibel zijn en creatief zijn.

Toekomstvisie.
(INSPREKEN BEWONER ANNE DE vRIES

In óns meerjaren plan kunnen we voortdurend anticiperen op de steeds veranderende 
markt. Vier jaar lang, acht jaar lang keer op keer kijken “wat heeft de Kerkbuurt”  nodig 
volgend jaar.

Dit liggende raadsvoorstel is het één keer investeren en dan hoeven we niet meer aan te 
kloppen. Die tijd is over. Daarom vragen we u vier jaar lang jaarlijks 50.000 euro te 
investeren, en wij zullen de marktkennis, het optimisme, flexibiliteit en de moed leveren 
nog winkeliers te willen zijn. Met dat geld is het volgende mogelijk:

Keuze van soorten verfraaiing Kerkbuurt
Oosterbrugzijde 

• Meer groen haagjes bij de trap tussen 40 en 60 cm hoog.
• Trapleuningen
• Veel elementen die onrustig beeld geven, verwijderen.
• Kunst Groot Nieuws plaatsen
• Reclame zuil op entree Kerkbuurt
• Hanging baskets groen

Waterkeringsweg
• Een betere invalide parkeerplaats
• Meer ruimte voor horecaterras
• Veel onrustige elementen verwijderen
• Kunstwerk Lelie plaatsen
• Hangingsbaskets
• Dak van licht 
• Verlichte boom

Grote kerkzijde
• Hanging baskets
• Reclamezuil op entree Kerkbuurt
• Dak van licht
• Verlichte boom

Allemaal simpel te realiseren en zeker doeltreffend!
En dat zijn wel wensen die voortkomen uit de winkeliers zelf

U kunt alles straks rustig nalezen in ons Glossy Bezwaar

Ik beloof u dezelfde zorgvuldigheid 
en inzet als bij het project mijn 
speeltoestel

Bedankt voor uw aandacht.
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PARKEERBALANS NIET GEHAALD

DRIE KEER ONVEILIGE KEUZE

ALLE BURGERS TEGEN

GEEN REALITEITSWAARDE

TOCH EEN WOONERF

DWANG EN HIERARCHIE

GEEN CONSENSUS

STRAATSTENEN I.P.V. KLANTEN



Oosterbrugzijde
• Meer groen haagjes bij de trap tussen 40 en 60 cm hoog.
• Trapleuningen
• Veel elementen die onrustig beeld geven, verwijderen.
• Kunst Groot Nieuws plaatsen
• Reclame zuil op entree Kerkbuurt
• Hanging baskets groen
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Oosterbrugzijde Oosterbrugzijde

Tekening 6 Tekening 7
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Waterkeringsweg
• Een betere invalide parkeerplaats
• Meer ruimte voor horecaterras
• Veel onrustige elementen verwijderen
• Kunstwerk Lelie plaatsen
• Hangingsbaskets
• Dak van licht 
• Verlichte boom
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(INSPREKEN BEWONER ANNE DE vRIES Waterkeringsweg
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Grote Kerkzijde
• Hanging baskets
• Reclamezuil op entree Kerkbuurt
• Dak van licht
• Verlichte boom
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Ruimte voor aantekeningen
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BKO en OVK hebben deze inspanning 
geleverd om juist een betere toekomst 

voor de gehele Kerkbuurt te creëren 

Sliedrecht, 15 november 2016 ©
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