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• Opening Wethouder/voorzitter WIN 

• Toelichting en terugmelden resultaten van de 

eerste bijeenkomst. 

• Terugkoppeling behandeling commissie en raad 

• Wat staat in de planning? 

• Kwaliteitsimpuls (dorpsvisie) 

• Hoe verder? 

• Afsluiting 

 

 

 

 

Agenda 
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Wat hebben we gehoord? Verplaatsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: Bereikbaarheid en parkeerruimte is voldoende/kan beter 

       : Staat van de wegen en de verkeersveiligheid moeten beter, met stip 

  `   : Sociale veiligheid is voldoende 
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Wat hebben we gehoord? Verblijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie  : Schoon en speelvoorzieningen mag beter 

        : Recreatie- en overige voorzieningen, kunnen wel wat beter  

        : Aantrekkelijk scoort wel hoog en moet beter 
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Wat moet er eerst? 

• Staat van de wegen gaat het vooral om achterstallig onderhoud en stoepen die niet 

rolstoel- en kinderwagenproof zijn. 

• Verkeerveiligheid; vooral te hard rijden, onduidelijke inrichting, sluipverkeer, 

behoefte aan visie op verkeer en bereikbaarheid, slechte doorstroming Korte 

Waarder, behoefte aan handhaving. 

• Aantrekkelijkheid: veel lapwerk en behoefte aan meer samenhang en inrichting 
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Wat hebben we gehoord; standpunt 
gemeenteraad 

Terugkoppeling Raad: 

• Waardering voor het tussenresultaat  

• Toestemming om verder te gaan en bewoners te 

informeren over de resultaten 

• Geen toezeggingen, eind afweging vindt plaats in de raad  

• Aandacht voor klimaatsverandering (water op straat) 

• Blijf in gesprek, en werk aan vertrouwen 

• 16 mei commissie ruimte 

• 24 mei gemeenteraad 
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Wat staat in de planning? 

• Herstraten Gravinnenbuurt (trottoirs) 

• Verkeersveiligheid; snelheidsremmende maatregelen 

Hoge Rijndijk, Zuidzijde 

• Voorbereiding Korte Waarder (Buiten Bebouwde Kom), 

uitvoering 2018 

• Asfaltwerkzaamheden (Weijpoort, 2018) 

• Groot onderhoudswerkzaamheden: 

• Herstraten stoepen, inzet van straatploeg 

• Molendijk (afhankelijk van ontwikkelingen)  
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Korte Waarder (buiten de bebouwde kom) 
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Dorpsvisie/kwaliteitsimpuls 
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Dorpsvisie/kwaliteitsimpuls 
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Dorpsvisie/kwaliteitsimpuls 
 



Presentatie bewonersbijeenkomst Nieuwerbrug | 16 februari 2016 | Pagina 12 

Motie 4 
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Hoe gaan we verder? 

- Informatie verwerken in onderhoudsplan en 

rioleringsplan. 

- 16 mei commissie ruimte 

- 24 mei gemeenteraad 

- Terugkoppeling besluit via….? 
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Afronding en prioriteren 

 

 

 

 

 

 

 

• Stippen zetten waar gemeten moet worden 

• Staat van de wegen (herstraatploeg) 

• Verkeersveiligheid (knelpunten, top 3) 

 

 

 

https://www.google.nl/url?url=https://www.digitransfer.info/shop/overig/smiley&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjOsru6gezRAhVEDcAKHVw2B6QQwW4IMjAO&usg=AFQjCNGxSx1cqQfQxbhQZmRX27fDPq2GAg
https://www.google.nl/url?url=https://pixabay.com/nl/smiley-emoticon-gelukkig-gezicht-1635448/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjOsru6gezRAhVEDcAKHVw2B6QQwW4INDAP&usg=AFQjCNHtiCPRbOjuxd58Dp7fomFFpsBMkg
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Nieuwerbrug 
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Nieuwerbrug 
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