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Een uniek winkelgebied
De Voorstraat en het zuidelijke deel van de 
Burgemeester de Zeeuwstraat vormen samen 
met de direct aanliggende straten (Hoekstraat, 
Kerkstraat en Heulbrug) het winkelgebied van 
Numansdorp. Het winkelaanbod in 
Numansdorp biedt voor ieder wat wils. Er zijn 
unieke en authentieke winkels waar u terecht 
kunt voor regionale producten en speciaalzaken 
waar men van heinde en verre op af komt. Maar 
u treft er ook moderne zaken en winkels van 
landelijke ketens. Juist deze combinatie van 
ondernemers maakt het centrum van 
Numansdorp uniek. De gemeente hoopt met 
de nieuwe inrichting een stevige 
kwaliteitsimpuls te realiseren voor dit gebied.

Andere route voor verkeer
Een belangrijke wijziging die plaatsvindt is het 
instellen van eenrichtingsverkeer in de richting 
noord-zuid in de Voorstraat. Daardoor ontstaat 
meer rust in de winkelstraat en speelt het 
gemotoriseerde verkeer niet langer een 
overheersende rol.

Samen met bewoners en ondernemers 
ontworpen
Voor het ontwerpen van een nieuw 
inrichtingsplan werkt de gemeente nauw samen 
met de bewoners en (horeca)ondernemers van 

de Voorstraat en het zuidelijke deel van de 
Burgemeester de Zeeuwstraat, maar ook met 
het Winkelcentrum Numansdorp en 
belangenorganisaties als de Senioren en 
Gehandicapten Adviesraad Cromstrijen en Veilig 
Verkeer Nederland. Onder meer via 
werkbijeenkomsten legden zij hun wensen neer 
en bespraken wij aspecten van het nieuwe plan. 
Uiteindelijk kregen de bewoners en (horeca)
ondernemers de gelegenheid om hun voorkeur 
uit te spreken over een aantal ontwerpen die de 
gemeente opstelde mede op basis van hun 
inbreng. Dit bepaalde de uiteindelijke keuze voor 
het definitieve plan.

De plannen voor de herinrichting van het 
centrum van Numansdorp zijn in 2013 onder 
leiding van wethouder Hans Flieringa gestart. 
Hoe kijkt hij terug op de voorbereiding van de 
plannen die de gemeente samen met de 
bewoners en (horeca)ondernemers 
organiseerde.  

“Het was hoog tijd om het winkelcentrum een 
facelift te geven. De voorbereiding voor de 
herinrichting van het winkelcentrum van 
Numansdorp is voorafgegaan door jarenlange 
discussie en dan komt er een moment dat je 
moet doorpakken. De gemeenteraad heeft dat 
goed begrepen. Tijdens de uitvoering is het 
onontkoombaar dat betrokkenen overlast zullen 
ondervinden. Maar het eindresultaat is de 
moeite waard. Er liggen in het nieuwe 
winkelgebied volop kansen die wij de komende 
maanden samen uitwerken.”

“Het wordt een winkelgebied met een plezierig 
verblijf. Dan denk ik aan evenementen op het 
Flohilplein, terrasjes waar het goed toeven is. 
Een duidelijke verbinding met de haven. Minder 
verkeershinder en voor de bewoners in het 
centrum minder last van (te) hard rijdend 
verkeer. Hiervoor treffen we de nodige 
verkeersmaatregelen in de omliggende straten. 
Met standplaatshouders kijken we naar een 
goede marktlocatie. Bezoekers gaan na de 
herinrichting naar Numansdorp om te genieten 
van alles wat het winkelgebied biedt.”
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Voor de dagelijkse boodschappen, voor een gezellig uitstapje of 
snel even een cadeautje kopen. Het winkelgebied in Numansdorp 
vormt het centrum van het dorp. De gemeenteraad besloot in 
mei 2013 om dit centrum een nieuw gezicht te geven. Samen 
met de bewoners en (horeca) ondernemers van de Voorstraat 
en het zuidelijke deel van de Burgemeester de Zeeuwstraat 
stelde de gemeente een inrichtings- en aankledingsplan op. 
Vanaf april start de uitvoering van dit plan. In deze eenmalige 
uitgave kunt u lezen hoe de winkelstraat eruit komt te zien, welke 
werkzaamheden er gaan plaatsvinden en wat u hiervan merkt.  
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Om de Voorstraat en het zuidelijke deel van de 
Burgemeester de Zeeuwstraat opnieuw in te 
richten moet er flink wat werk worden verzet. 
De gemeente gaf voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden opdracht aan Van den Berg 
aannemersbedrijf uit Heinenoord. In de week 
van 28 april 2014 starten de werkzaamheden 
die naar verwachting duren tot 15 oktober 
2014. De voormalige gemeentewerf aan de 
Vlielanderstraat gebruikt de aannemer als 
kantoor van waar ook de aanvoer van 
materialen plaatsvindt. 

De aannemer voert de werkzaamheden 
gefaseerd uit. Fase 1 wordt uitgevoerd in de 
periode van 28 april tot en met 6 juni. De 
volgende fasen starten op 12 juni. De laatste 
fase (fase 6) wordt in week 41 afgerond.

De werkzaamheden die de aannemer uitvoert 
bestaan uit:
-  Het aanleggen van een hemelwaterafvoer-

leiding (het hemelwater wordt zodoende niet 
langer via de riolering afgevoerd maar 
rechtstreeks naar de Binnenhaven);

-  Het verwijderen van het asfalt en vervangen 
van de bestrating;

-  Het verwijderen en daarna opnieuw  
aanleggen van onder andere de openbare 
verlichting en straatmeubilair zoals  

Werkzaamheden

.V.

zitbanken, bloembakken en prullenbakken;
-  Het verwijderen en in oktober/november 

2014 opnieuw planten van de bomen. 

Wat merkt u van de werkzaamheden?
De gemeente en aannemersbedrijf Van den 
Berg doen hun uiterste best om zo min 
mogelijk hinder te veroorzaken. Bij een 
herinrichting zoals deze is het niet te 
voorkomen dat er sprake is van enige overlast . 
Zo is er aan- en afvoer van de nodige 
materialen vanaf de opslaglocatie, maakt de 
aannemer gebruik van graafmachines en is er 
op alle werkdagen personeel aanwezig om 
werkzaamheden uit te voeren. Ook gelden 
omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer. 
Hierover leest u meer op de achterzijde van 
deze brochure.

Wat vond er voorafgaand aan deze 
werkzaamheden al plaats?
Omdat de gemeente met de herinrichting van 
de winkelstraat het gebied een kwaliteitsimpuls 
geeft, besloot de gemeente eigenaren van 
kabels en leidingen de gelegenheid te geven 
werkzaamheden uit te voeren in het 
winkelgebied. Na de herinrichting mogen in de 
winkelstraat de komende 10 jaar geen 
grootschalige werkzaamheden aan de 
ondergrondse infrastructuur plaatsvinden. 
Stedin en Evides besloten daarom begin 2014 
kabels en leidingen voor elektra, water en gas te 
verleggen en te vervangen. Omdat 
ondergrondse kabels en leidingen vroeger niet 
altijd in kaart werden gebracht, bleek tijdens de 
werkzaamheden van Stedin en Evides dat er 
onbekende leidingen aanwezig waren die wel 
verwijderd moesten worden. Naast het 
verleggen en vervangen van kabels en leidingen 
en het onderhoud aan de riolering, vervingen 
Stedin en Evides alle huisaansluitingen voor 
elektra, water en gas. De gemeente voerde 
daarnaast onderhoud uit aan de riolering. Dit 
onderhoud kon van binnenuit plaatsvinden 
zodat hiervoor geen ontgraving plaatsvond.
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Het inrichtingsplan
Rustig en herkenbaar  
In het nieuwe plan staat het gebruik van twee kleuren in de bestrating 
centraal. Het gebruik van deze kleuren en de wijze waarop deze worden 
toegepast, zorgen voor een rustige uitstraling van het gebied. Om meer 
een verblijfsgebied te creëren wordt alle bestrating op dezelfde hoogte 
aangelegd. Hierdoor blijft het gebied ook goed toegankelijk voor 
mindervaliden. Het winkelgebied heeft te maken met verkeer en moet 
gelegenheid bieden tot parkeren. Vandaar dat de bestrating gericht is op 
een duidelijke scheiding van trottoir, parkeerplaatsen en rijbaan. 

Ruimte voor evenementen  
De Voorstraat en Burgemeester de Zeeuwstraat spelen een belangrijke rol 
bij diverse evenementen binnen de gemeente Cromstrijen. Denk aan de 
jaarlijkse Buitensluisse paardenmarkt, de wielerronde en de doorkomst 
van de Roparun. Tijdens dergelijke evenementen sluit de gemeente vaak 
het gebied af voor verkeer. Maar het gebied moet ook een rol vervullen 
bij evenementen waarvoor een beperktere ruimte nodig is. Daarom 
besloot de gemeente het Flohilplein een dubbele functie te geven. Zo 
wordt dit plein ingericht als parkeerterrein en als evenementenplein voor 
kleinschalige evenementen. 

Authentieke uitstraling blijft behouden  
Het plangebied heeft een authentieke uitstraling, deels door de 
bebouwing en deels door de aankleding. Om dit te behouden 
hielden wij in de keuze voor de bestrating en voor de aankleding 
rekening met deze uitstraling. De bankjes, prullenbakken en 
lichtmasten passen bij deze uitstraling en vormen een geheel met 
de bestrating. Ook komen er weer bomen terug in de winkelstraat. 
De gemeente koos, op verzoek van de bewoners en ondernemers, 
voor een boom die geen vruchten draagt en die minder blad verliest, 
een zogenaamde zuiltulpboom. Om ondanks de authentieke 
uitstraling wel tegemoet te komen aan de behoefte van deze tijd, 
komen er een aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen op het 
Flohilplein. 

Volg ons op twitter 
  www.twitter.com/gemCromstrijen > #herinrichtingcentrumNdorp

Burg. de Zeeuwstraat

Voorstraat

Flohilplein



Contact
Heeft u tijdens de herinrichting vragen aan de 
gemeente? Of wilt u meer informatie over de 
werkzaamheden? Dan kunt u op verschillende 
manieren contact met ons opnemen. Wij 
proberen uw vraag zo snel mogelijk te 
beantwoorden. 

Projectleider: Wendy Jacobs
voorstraat@cromstrijen.nl
(0186) 656199

Twitter:
@gemcromstrijen 
#herinrichtingcentrumNdorp
Internet:
www.cromstrijen.nl > Wonen en Leven > 
Projecten.

www.cromstrijen.nl
info@cromstrijen.nl

 @gemcromstrijen

 
/gemeentecromstrijen

Bezoekadres
Buttervliet 1
3281 LK  Numansdorp

Postadres
postbus 7400
3280 AE  Numansdorp

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag:
9.30 – 12.00 uur
Dinsdag en donderdag:
16.00 – 20.00 uur
Op afspraak
Dinsdag, woensdag 
en donderdag:
13.30 - 16.00 uur

Telefonisch bereikbaar
(0186) 656100 
Maandag t/m donderdag 
8.30 - 17.00 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Storingsdienst gemeente 

(buiten kantooruren) 

06 20622750

Bereikbaarheid
In het centrumgebied speelt bereikbaarheid een grote rol. 

Er staan woningen, winkels, er is parkeergelegenheid en we hebben te 

maken met openbaar vervoer, de weekmarkt en evenementen. Ook in geval 

van calamiteiten moeten de hulpdiensten alle locaties kunnen bereiken. 

Samen met de aannemer zorgt de gemeente ervoor dat winkels, woningen 

en parkeerplaatsen bereikbaar blijven tijdens de werkzaamheden. 

Woningen
De woningen in het plangebied blijven te allen 
tijde bereikbaar. Ook voor de hulpdiensten. Het 
gebied is altijd via zowel de noord- als zuidzijde 
te bereiken. Alleen het gedeelte waarin gewerkt 
wordt, is beperkt toegankelijk. 

Winkels
De winkels binnen het plangebied blijven ook 
altijd bereikbaar. Omdat wij de werkzaamheden 
in fasen uitvoeren is slechts een klein deel van 
de winkels beperkt bereikbaar. Via bebording en 
kunststof loop- en rijplaten geven we een 
veilige looproute aan naar de winkels. De 
looproute is daarnaast ook toegankelijk voor 
bezoekers die minder goed ter been zijn en voor 
mindervaliden.

Bevoorrading van de horeca- en winkelpanden 
blijft mogelijk. Hierover vindt tussen 
ondernemer en aannemer afstemming plaats 
voordat de aannemer start in het betreffende 
werkgebied. 

Parkeren
Bij iedere fase van de werkzaamheden vervalt 
een aantal parkeerplaatsen gedurende een 
aantal weken. De parkeerplaatsen die buiten 
deze fasering vallen (bestaande of nieuw 
aangelegd) blijven bereikbaar. Daarnaast 
bestaat voor bezoekers van het centrum ook de 
mogelijkheid te parkeren op de bestaande 
parkeerplaats aan de Torenstraat en op de 
Zomp. 

Openbaar vervoer
De gemeente leidt de lijnbussen 164, 169 en 
669 om. De buslijnen 169 (richting Willemstad) 

en 669 (scholierenvervoer) rijden vanuit de 
rotonde Numansdorp via de Hallinxweg richting 
de A29. Lijnbus 164 (richting Zuid-Beijerland) 
maakt afwisselend gebruik van de haltes aan de 
Wethouder van der Veldenweg en Hallinxweg. 
Raadpleeg voor de exacte tijden de 
dienstregeling via internet of de halteborden. 
Vanuit de A29 (kruising Molendijk) maken de 
lijnbussen gebruik van de Beneden Molendijk, 
Koninginneweg en Vlielanderstraat waarna zij 
de reguliere route vervolgen.

Evenementen 
Evenementen die gepland staan tijdens de 
uitvoeringsperiode krijgen zoveel mogelijk 
doorgang. Deze evenementen vinden mogelijk 
wel op alternatieve locaties plaats, houdt 
hiervoor de gemeentelijke internetsite of de 
informatiepagina in de huis-aan-huiskrant Het 
Kompas in de gaten. De Buitensluisse 
paardenmarkt op woensdag 11 juni 2014 vindt 
wel plaats op de vaste locatie in de Burg. de 
Zeeuwstraat en de Voorstraat. De gemeente 
besloot bij de voorbereidingen van de 
herinrichting om de werkzaamheden hiervoor 
tijdelijk te onderbreken.

Weekmarkt
De weekmarkt op dinsdag en de losse kramen 
op donderdag en vrijdag vinden tijdens de 
werkzaamheden plaats op de parkeerplaatsen 
nabij de Zomp. Bezoekers kunnen zowel via het 
centrum (Zompbrug) als via de omleidingsroute 
(Koninginneweg en Molendijk) deze locatie 
bereiken. 

Op de hoogte blijven

Aanmelden digitale nieuwsbrief
Wilt u tijdens de herinrichting van het 
centrum van Numansdorp op de hoogte 
blijven van de werkzaamheden, planning, 
nieuws of bijzonderheden in het gebied? 
Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief. 
U ontvangt deze dan per e-mail op het door u 
opgegeven e-mailadres. Stuur hiervoor een 
e-mail naar voorstraat@cromstrijen.nl. 


