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In relatie tot het verkeerscirculatieplan centrum en de Ridderkerklijn zijn in de periode juli 2008 tot januari 
2010 bijeenkomsten belegd met bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van belangengroepen. 
In deze bijeenkomsten zijn door de deelnemers zorg- en aandachtspunten geuit. Deze hadden betrekking op 
de –toen geplande- inpassing van de Ridderkerklijn door het centrum en op een (door de raad gevraagd) 
verkeerscirculatieplan. Op onderstaande data zijn bijeenkomsten geweest. 
 

 22 juli 2008 met ondernemers centrum; 
 12 oktober 2009 met beheerders, ondernemers en politie in het centrumoverleg;  
 19 november 2009 met bewonerswerkgroepen Centrum/Drievliet/Zand; 
 13 januari 2010 met bewonerswerkgroep Centrum; 
 18 januari 2010 met ondernemers Centrum. 

 
Onderstaand is verkort een overzicht weergegeven van geuite aandachtspunten. 
 
A. Uit overleg ondernemers centrum; 
 

1. Centrum moet goed bereikbaar blijven voor publiek 
2. Hogere prioriteit fiets akkoord, maar geen autootje pesten 
3. Bevoorradingsmogelijkheden moeten goed zijn 
4. Verkeersveiligheid in orde voor fietsers en overstekende voetgangers 
5. Verlengde Vlietlaan gewenst als alternatief voor afsluiten St. Jorisstraat 
6. “Voetgangersplein” tussen RABO en ING is akkoord, met aandachtspunten; 

 geen concurrerend ruimtelijk (horeca)programma op dat pleintje 
 bereikbaarheid garages moet goed zijn 
 dynamische parkeerverwijzing vanaf Dorpsring is noodzakelijk 

 
 
B. Uit overleg bewoners centrum; 
 

1. Dijkstructuur handhaven, dus geen nieuwe weg door dijk 
2. (Monumentale) bomen sparen 
3. Afwaardering Rotterdamseweg inpassen in plan 
4. Locatie haltes:  Geen halte ten koste van St. Jorispark 

Let op geluidoverlast voor omwonenden 
5. Afsluiten St. Jorisstraat: let op overlast omliggende straten, zorg voor alternatieven  
6. Zorg voor totaalvisie mbt horeca, groen, fietsroutes 
7. Behoud en/of versterk het groen 
8. Maak openbaar vervoer toegankelijk 
9. Koningsplein vrij houden voor evenementen 
10. Behoud St. Jorispark 
11. Haltes van Schoutstraat verplaatsen naar Koningsplein 

 
 
Op basis van de reacties en ingediende ideeën heeft het projectteam verkeerskundige en ruimtelijke analyses 
uitgevoerd en verwerkt in het eindresultaat. Enkele opmerkingen, vooral die over de haltes, hadden specifiek 
met de komst van de tram te maken. Uitgezonderd de suggestie om de Verlengde Vlietlaan in te zetten als 
alternatief voor een afgesloten St. Jorisstraat, zijn vrijwel alle aandachtspunten gehonoreerd in dit voorstel. 


