
Het deel van de kruising Molendijk-Schuringsedijk tot en 

met het Flohilplein is weer open. Voor een groot deel zijn 

de werkzaamheden op dit gedeelte klaar. Op een later 

moment voert de aannemer nog de laatste 

werkzaamheden uit.  

Met de openstelling van fase 1 is het Flohilplein weer 

bereikbaar via de Molendijk en Schuringsedijk. U kunt 

echter nog niet doorrijden om via de Voorstraat en 

Burgemeester de Zeeuwstraat het centrum met de auto 

verlaten. Wilt u als bewoner, bezoeker of ondernemer 

gebruik maken van het Flohilplein, dan dient u via dezelfde 

weg ook weer het Flohilplein te verlaten. Om dit mogelijk 

te maken zetten wij drie parkeerplaatsen in de Voorstraat 

tijdelijk af. Door deze parkeerplaatsen vrij te houden 

kunnen voertuigen elkaar op dit punt passeren en 

gebruikmaken van het Flohilplein.  

Bezoekers van het centrum kunnen nu parkeren op  het 

Flohilplein, de Zomp, de Burgemeester de Zeeuwstraat, de 

parkeerplaats aan de Torenstraat en de Voorstraat (waar 

niet gewerkt wordt).  

Op 28 april startte de aannemer voortvarend met de werkzaamheden in fase 1. Net voor het Pinksterweekend stelt de 

aannemer de eerste fase weer open voor verkeer. Na de jaarlijkse Paardenmarkt start de aannemer met fase 2. Via deze 

nieuwsbrief informeren wij u over de werkzaamheden die plaatsvonden, nog volgen en waar u als bewoner, (horeca)

ondernemer, of consument rekening mee moet houden.  
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Welke werkzaamheden voeren we later 
uit? 

 Plaatsing definitieve openbare verlichting en 
straatmeubilair. 

 Planten bomen. De locaties van de nieuwe bomen 
maakte de aannemer klaar voor het planten van de 
nieuwe bomen. Omdat wij buiten het plantseizoen 
zitten vindt dat op een later moment plaats. De 
aannemer straatte deze locaties tijdelijk dicht. Om-
dat het bomenzand verschilt van het zand onder de 
bestrating kan op die punten lichte verzakking van 
het straatwerk ontstaan. De aannemer zorgt ervoor 
dat eventuele verzakking van alle straatwerk (niet 
alleen de boomgaten) tussentijds hersteld worden.   

 De plaatsing van de ondergrondse afvalcontainer 
gebeurt in fase 2. In verband met hoogteverschil-
len op de beoogde locatie is het noodzakelijk de 
ondergrondse container te plaatsen aan de andere 
zijde van het Flohilplein ter hoogte van nummer 
13-15. 

Welke werkzaamheden zijn gedaan? 

 Aanleg van een hemelwaterafvoerleiding op het 
Flohilplein en in de Voorstraat zodat hemelwater 
rechtstreeks wordt afgevoerd naar de 
Binnenhaven.  

 Aanleg van nieuw straatwerk op het Flohilplein en 
in de Voorstraat.  

 Verplaatsing Flohilbank. De Commissie Cultureel 
Erfgoed adviseert over een renovatie. 

 Kappen bomen in de Voorstraat en op het 
Flohilplein. 

 Aanleg tijdelijke verlichting in de winkelstraat. De 
gemeente legt een eigen lichtnet aan in het 
plangebied, hierdoor is alle bestaande verlichting 
afgekoppeld. De aannemer plaatste tijdelijke 
verlichting in het volledige plangebied, een deel 
van deze verlichting staat al op de plaats waar de 
nieuwe masten worden geplaatst. 

Parkeren Centrum Flohilplein 

Fase 1 gaat open voor verkeer 



Fase 2 | Donderdag 12 juni start Van den Berg met fase 2. 

Deze fase omvat het gedeelte tussen de Appelgaard/

Hoeve tot aan de kruising met de Kerkstraat-Heulbrug. 

De aannemer verwacht, wanneer alles volgens planning 

verloopt, in de week van 23 juni hier klaar te zijn. Tijdens 

deze fase is het Flohilplein open (zie ommezijde) en is ook 

de kruising Heulbrug – Kerkstraat bereikbaar. De 

gevolgen van de brand bij boekhandel Edel brengen wij in 

de volgende nieuwsbrief in beeld. 

 

Wat vindt er in deze fase plaats? 

 Verwijderen straatwerk, openbare verlichting en 

straatmeubilair. 

 Verwijderen oude elektriciteitskabel door Stedin. 

 Kappen bomen. 

 Vervangen huisaansluitingen riolering. 

 Aanleg van een hemelwaterafvoerleiding naar het 

Flohilplein toe zodat hemelwater rechtstreeks 

wordt afgevoerd naar de Binnenhaven.  

 Het aanleggen van nieuw straatwerk.  

 Plaatsing ondergrondse afvalcontainer . 

Start volgende fase Start fase 3 nog in juni! 

Fase 3 | Ook deze fase start op korte termijn. Deze volgt 

direct op fase 2 en omvat het gedeelte tussen de kruising 

Heulbrug/Kerkstraat en eindigt ter hoogte van de Shoeby 

en Radio Vos. Ook op dit wegvak voert de aannemer de-

zelfde werkzaamheden uit als in fase 2. Voor het door-

gaand verkeer is de kruising Heulbrug/Kerkstraat naar 

verwachting drie dagen afgesloten. Het vrijgeven van de-

ze kruising heeft prioriteit bij de aannemer. De afronding 

van deze fase vindt plaats in de eerste week van juli.  



Bevoorrading  

ondernemers 

In overleg | Van den Berg trad in 

overleg met veel ondernemers over 

de bevoorrading van hun panden 

tijdens de werkzaamheden. Bent u 

ondernemer en heeft u hierover nog 

geen afspraken, neem dan contact 

op met Rob Crezee via 06-22601984 

(aannemer) of kom naar het weke-

lijkse inloopspreekuur op maandag-

ochtend tussen 9:30 uur en 10:30 

uur op de voormalige gemeentewerf 

aan de Vlielanderstraat.  

 

Bevoorrading | De bevoorrading in 

fase 1 en fase 2 kan plaatsvinden via 

de Molendijk en Schuringsedijk. On-

dernemers worden verzocht hun 

toeleveranciers hierover te informe-

ren. Omdat het nieuwe straatwerk 

nog moet ‘inklinken’ vragen wij on-

dernemers hun leveranciers te ver-

zoeken niet te keren op het 

Flohilplein. Dit om sporen en be-

schadigingen in het nieuwe straat-

werk te voorkomen. Leveranciers 

kunnen achteruit de Voorstraat inrij-

den of boven aan de dijk parkeren en 

iets verder lopen met de producten.  

Omleidingsroutes | Er geldt tijdens 

de werkzaamheden een omleidings-

route voor gemotoriseerd verkeer. 

Omdat de aannemer de werkzaam-

heden in 6 fasen uitvoert, zijn per 

fase een aantal woningen en winkels 

voor korte tijd beperkt bereikbaar. 

  

Parkeren | Na de Paardenmarkt 

start de aannemer aan fase 2 van de 

uitvoering. Bij iedere fase van de 

werkzaamheden vervalt een aantal 

parkeerplaatsen voor een aantal we-

ken. De parkeerplaatsen die buiten 

deze fase vallen (bestaande of nieuw 

aangelegde) blijven bereikbaar. Het 

Flohilplein is tijdens deze fase vanaf 

de dijk bereikbaar. Bezoekers van 

het centrum kunnen parkeren op  

het Flohilplein, de Zomp, de Burge-

meester de Zeeuwstraat, de parkeer-

plaats aan de Torenstraat en de 

Voorstraat (waar niet gewerkt 

wordt). Meer informatie over de ver-

dere fasering en planning van de 

aannemer vindt u op 

www.cromstrijen.nl > Wonen en 

Leven > Projecten.  

 

Lijnbussen | De lijnbussen 164, 169 

en 669 worden omgeleid. De buslij-

nen 169 (richting Willemstad) en 

669 (scholierenvervoer) rijden vanuit 

de rotonde Numansdorp via de Hal-

linxweg richting de A29. Lijnbus 164 

(richting Zuid-Beijerland) maakt af-

wisselend gebruik van de haltes aan 

de Weth. van der Veldenweg en Hal-

linxweg. Vanuit de A29 (kruising Mo-

lendijk) maken de lijnbussen gebruik 

van de Beneden Molendijk, Konin-

ginneweg en Vlielanderstraat waar-

na zij de reguliere route vervolgen. 

Kijk voor exacte tijden van de dienst-

regeling op internet of op de halte-

borden. 

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Kassabonactie winkeliers Numansdorp 
 
De herinrichting van de winkelstraat in Numansdorp zorgde de afgelopen peri-

ode voor de nodige overlast bij het winkelend publiek. Omdat de herinrichting 

tot de decemberdagen gepland staat, kan  dit ook de komende maanden nog  

overlast veroorzaken.  

 

De winkeliers uit de kern Numansdorp organiseren in de periode van de herin-

richting (vanaf 24 februari tot de decemberdagen) een speciale kassabonnen-

actie waarmee zij het winkelend publiek tegemoet willen komen voor de over-

last in de winkelstraat.  

 

Hoe kunt u aan deze actie deelnemen? Stop voor € 100,00 aan kassabonnen 

(van winkeliers uit de kern Numansdorp) in een envelop en zet hierop naam, 

adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze envelop kunt u inle-

veren bij dierenwinkel Animo, schoen-, sleutelservice en lederwaren Bas van 

de Ree en De Lange Optiek. Elke maand vindt er een verloting plaats van € 350 

aan waardebonnen. Meer informatie vindt u in de deelnemende winkels. 



Informatiebrochure 
 
Wij stelden ook een speciale  

informatiebrochure op over de  

herinrichting van het centrum in 

Numansdorp. U kunt deze brochure 

verkrijgen bij het gemeentehuis,  

dierenwinkel Animo, schoen-,  

sleutelservice en lederwaren Bas van 

der Ree, De Lange Optiek, Albert 

Heijn, Plus supermarkt Numansdorp 

en de bibliotheken. U vindt de  

brochure ook op onze website.  

Verkeersmaatregelen omliggende  

straten 

Op 17 februari 2014 publiceerde de 
gemeente een verkeersbesluit met 
daarin maatregelen in het plange-
bied Voorstraat maar ook met ver-
keersmaatregelen in de omliggende 
straten. De bezwaren die wij tegen 
dit besluit ontvingen, stelden wij in 
behandeling van de Commissie Be-
zwaarschriften. Het instellen van de 
verkeersmaatregel is ondanks het 
ontvangen van bezwaarschriften 
mogelijk.  

Wat stelde de gemeente al in? 

 
 Eenrichtingsverkeer Toren-

straat noord (tot Hoekstraat) 
in de richting noord-zuid 

 Inrijverbod voor vrachtverkeer 
Torenstraat noord (tot Hoek-
straat) 

Wat voert de gemeente na de 

Paardenmarkt uit? 

 
 Inrijverbod voor vrachtverkeer 

uitgezonderd bestemmings-
verkeer Torenstraat, Groene-

weg en Havenstraat.  

 Verplichtte rijrichting vracht-
verkeer Torenstraat, Groene-
weg en Havenstraat.  

 Aanleggen straatjuwelen To-
renstraat. 

Verkeerstellingen | In weken 25 en 

26 voert de gemeente verkeerstellin-

gen uit op de Vlielanderstraat, Ko-

ninginneweg en Torenstraat. In 2013 

voerde de gemeente in dezelfde we-

ken ook verkeerstellingen uit, deze 

dienden als nul-meting. Met de 

nieuwe meting vergelijken wij het 

feitelijke aantal verkeersbewegingen 

en de gereden snelheid in de ge-

noemde straten tijdens de werk-

zaamheden in het plangebied Voor-

straat. Omdat in de weken 25 en 26 

tevens de doorgang in de Voorstraat 

afgesloten is en ook de kruising 

Heulbrug – Kerkstraat een deel van 

de tijd is afgesloten, zijn dit drukke 

weken voor de omleidingsroute.  

In de overgang van voorjaar naar zomer vinden diverse evenementen plaats die 
zich afspelen in het centrum van Numansdorp. Zo vond op 31 mei de Nauti-
sche Dag plaats. Dit evenement is zonder problemen verlopen. De aannemer 
rondt fase 1 voor het Pinksterweekend af, zodoende kunnen onderstaande eve-
nementen doorgang krijgen. De evenementen op een rij; 

 Maandag  9 juni - Doorkomst Roparun 

 Maandag 9 juni - Wielerronde  

 Woensdag 11 juni - Buitensluisse paardenmarkt   
Op 11 juni staat de gemeente Cromstrijen met een kraam op de Paardenmarkt. 
In de kraam vindt u informatie over het project Herinrichting Voorstraat 
Numansdorp, buurtpreventie en de vrijwillige politie. 

Evenementen  

Aanmelden digitale nieuwsbrief 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden informeren wij periodiek over de laatste stand van zaken via de  
digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar voorstraat@cromstrijen.nl. Uitgegeven 
nieuwsbrieven plaatsen wij ook op www.cromstrijen.nl. Wenst u  liever een papieren exemplaar dan kunt u dit ook  
via bovenstaand e-mailadres aangeven of door te bellen naar (0186) 656100 

Contact  
 
Heeft u tijdens de herinrichting  
vragen aan de gemeente of  
aannemer? Wilt u meer informatie 
over de werkzaamheden? Dan kunt  
u op verschillende manieren contact 
met ons opnemen.  

Uitvoerder  
Rob Crezee (06) 22601984  

Toezichthouder  
Johan Verschoor, (0186) 656176  

Directievoerder  
Ton Keijzers, (0186) 656175 

Projectleider/omgevingsmanager 
Wendy Jacobs, (0186) 656199  

U kunt ons ook via de e-mail  
voorstraat@cromstrijen.nl bereiken. 
Wij proberen uw vraag zo snel  
mogelijk te beantwoorden.  


