Cromstrijen nieuwsbrief
Herinrichting Voorstraat | juli 2014
Op donderdag 12 juni startte aannemer Van den Berg met fase 2 van de herinrichting van de Voorstraat in Numansdorp. Inmiddels is ook de afronding van fasen 3 en 4 in zicht evenals een onderbreking van de werkzaamheden door de bouwvak. De bouwvak is van 31 juli tot 22 augustus. Via
deze nieuwsbrief informeren wij u over de werkzaamheden die plaatsvonden, nog volgen en waar u
als bewoner, (horeca-)ondernemer of consument rekening mee kunt houden.

Fase 2 gaat open voor verkeer
Het deel van de kruising Molendijk-Schuringsedijk tot en
met de kruising Voorstraat-Kerkstraat-Heulbrug is weer
open voor verkeer. De herstratingswerkzaamheden op dit
gedeelte zijn klaar. Op een later moment rondt de
aannemer de laatste werkzaamheden af met het
aankleden van de straat.

Afronding fase 3 en 4
Van den Berg startte, na afstemming met de winkeliers,
gelijktijdig met de uitvoering van de fasen 3 en 4. Het
gaat daarbij om het weggedeelte vanaf de kruising met
de Kerkstraat en de winkel van Gall & Gall. De
werkzaamheden zijn binnenkort afgerond en bestonden
uit:

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


Aanleg nieuw straatwerk in de Voorstraat en
kruising Kerkstraat-Heulbrug.



Kappen bomen op de Voorstraat.



Aanleg tijdelijke verlichting in de winkelstraat.

Voorstraat tijdens werkzaamheden fase 4.

Start fase 5
Voordat de werkzaamheden stoppen voor de bouwvak,
voert de aannemer nog de werkzaamheden van fase 5
uit. Deze werkzaamheden starten op 21 juli en hebben
betrekking op de kruising Hoekstraat – Voorstraat –
Burgemeester de Zeeuwstraat en een deel van het
trottoir aan de winkelzijde van de straat. De kruising is
tijdens deze werkzaamheden afgesloten. Fase 5 rondt de
aannemer af op 30 juli.
Wat vindt er in deze fase plaats?

Verwijderen straatwerk, openbare verlichting en
straatmeubilair.


Verwijderen oude elektriciteitskabels door Stedin.



Waar nodig vervangen huisaansluitingen riolering.



Aanleg van een hemelwaterafvoerleiding.



Aanleggen van nieuwe bestrating.

Hoe is het centrum bereikbaar
tijdens de bouwvak?
Tussen 31 juli en 22 augustus vinden er door de bouwvak
geen werkzaamheden plaats in de Voorstraat en
Burgemeester de Zeeuwstraat. Van den Berg zorgt ervoor
dat het werkmateriaal uit de straat verwijderd wordt en
dat de straat en het trottoir voor iedereen toegankelijk is.
Dit betekent ook dat de weg open is voor doorgaand
verkeer.
In onderstaande afbeeldingen gaven wij aan hoe de
verkeersstromen lopen in fase 5, tijdens de bouwvakantie
en in fase 6. Fase 6 start op 25 augustus en betreft het
overige deel van de Burgemeester de Zeeuwstraat. Door
middel van attentieborden wijzen wij de weggebruikers
op de gewijzigde situatie.
De vaste omleidingsroute voor het doorgaande verkeer,
via de Vlielanderstraat en Koninginneweg, blijft tijdens
alle fases in stand. Ook de lijnbussen blijven de route
rijden die zij de afgelopen maanden hanteerden.

Verkeersstroom fase 5
t/m 30 juli

Kassabonactie winkeliers Numansdorp
De herinrichting van de winkelstraat in Numansdorp
zorgde de afgelopen periode voor de nodige overlast bij
het winkelend publiek. Omdat de herinrichting tot eind
oktober gepland staat, kan dit ook de komende maanden
nog overlast veroorzaken. De winkeliers uit de kern
Numansdorp organiseren in de periode van de herinrichting (vanaf 24 februari tot de decemberdagen) een
speciale kassabonnenactie waarmee zij het winkelend
publiek tegemoet willen komen voor de overlast 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 inleveren 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.

Verkeersstroom tijdens bouwvak
31 juli t/m 22 augustus

Verkeersstroom fase 6
vanaf 25 augustus

Restauratie Flohilbank
De aannemer verplaatste samen
met kraanverhuur Tuk de Flohilbank
naar de achterzijde van het
Flohilplein om zo een ruimtelijk en
open plein te krijgen. De Commissie
Cultureel Erfgoed (CCE) bracht advies
uit over de restauratie van de bank.
Aannemer Van Brakel Totaalbouw
kreeg opdracht om de restauratie,
zoals de CCE adviseerde, uit te voeren. Voor 30 juli zorgt zij ervoor dat
de bank opnieuw gevoegd wordt,

het beton gerepareerd en de zitting
en rugleuning vernieuwd worden.
De bomen en struiken aan de achterzijde van de Flohilbank haalde
Van den Berg weg. Omdat er veel
dood hout in de bomen zat, moesten deze gekapt worden. Wij maken
op dit moment een nieuwe inrichting van dit deel achter de
Flohilbank waarbij wij rekening houden met de woningen aan de overzijde van de Binnenhaven.

Blauwe lijnen en witte ribbel-tegels
In het winkelgebied geldt ook in de
nieuwe situatie een parkeerschijfzone. Deze blauwe zone houdt in dat
de parkeerduur is gemaximaliseerd
op 2 uur en een geparkeerd voertuig
altijd voorzien moet zijn van een
blauwe schijf met correcte tijdsaanduiding.
De blauwe zone valt op door een
blauwe lijn in de bestrating. Deze lijn
ligt aan de lange of korte zijde van
het parkeervak en tegen de rijbaan.
Waar voorheen sprake was van een
felblauwe steen, komt nu een donkere tint blauw om de zone aan te
wijzen.

De nieuwe bestrating wordt op sommige punten onderbroken door witte geribbelde stenen. Deze stenen
markeren oversteekplaatsen voor
visueel gehandicapten. De geribbelde stenen markeren een punt waar
men over kan steken zonder hinder
te ondervinden van obstakels zoals
een geparkeerd voertuig of een fietsenstalling. De tegels zijn uitsluitend
een hulpmiddel bij het oversteken
en zijn niet bedoeld om de looproute te markeren. Hiervoor maken visueel gehandicapten gebruik van de
overige bestratingselementen.

Overige bestrating
Voor de overige bestrating kozen we
voor twee kleuren: een rood-bruin
en een rood-paarstint. Door de kleur
rood als uitgangspunt te hanteren,
ontstaat een rustige uitstraling van
het gebied. De verschillen in de bestrating maken ook onderscheid in
de verschillende functies van de
weg.
Zo kozen we voor grote tegels om
het voetpad te markeren, die overigens wel dezelfde kleur hebben als
de bestrating tussen rijbaan en trottoir. De rijbaan kent een roodpaarstint en wordt extra geaccentueerd door de banden aan weerszijden. De parkeerplaatsen hebben een
rood-bruintint en worden omlijnd
met een rood-paarse kleur. Daarnaast beschikken de parkeerplaatsen
nog over de eerder genoemde blauwe lijn aan één zijde van de parkeerplaats.

Verkeersmaatregelen omliggende
straten

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.

Op 17 februari 2014 publiceerden wij
een verkeersbesluit met daarin verkeersmaatregelen voor het plangebied Voorstraat, maar ook in de omliggende straten. Maatregelen die de
wij reeds uitvoerden in de omliggende straten;


Eenrichtingsverkeer Torenstraat noord (tot Hoekstraat)
in de richting noord-zuid.



Inrijverbod voor vrachtverkeer
Torenstraat noord (tot Hoekstraat).

Bezwaarschriften

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.

Wij ontvingen bezwaren tegen de
genomen verkeersbesluiten. De
Commissie Bezwaarschriften behandelde deze bezwaren en bracht
advies uit aan de gemeente.
Het college volgde dit advies op en
verklaarde de bezwaren ongegrond.
Dit houdt in dat de werkzaamheden
voor de herinrichting van de winkelstraat en het uitvoeren van de
verkeersmaatregelen in de omliggende straten ongewijzigd door
gaan.
Degene die bezwaar indienden
hebben nog de mogelijkheid om dit
besluit bij de rechtbank aan te
vechten.



Inrijverbod voor vrachtverkeer
Torenstraat, Groeneweg en
Havenstraat.



Aanleggen straatjuwelen Torenstraat (wegversmalling
met verkeerspalen).



In overleg met bewoners besloten we om de extra parkeervakken in de Koninginneweg en Vlielanderstraat niet
aan te leggen.

Schouwronde
Wij organiseren na de bouwvak een
schouwronde in de omliggende
straten. Wethouder Flieringa komt
in de omliggende straten kijken naar
de verkeersmaatregelen die reeds
uitgevoerd zijn. Op dat moment
hebben bewoners van omliggende
straten ervaren hoe de verkeersstromen gaan na afloop van de werkzaamheden. Tijdens de bouwvak
gelden deze verkeersstromen al. Op
dat moment zijn ook de resultaten
van de verkeerstellingen die wij uitvoerden in de weken 25 en 26, beschikbaar. Bewoners ontvangen een
uitnodiging om tijdens de schouwronde met de wethouder mee te
lopen en met hem in gesprek te
gaan over de verkeerssituatie in de
straat.

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

