Input bewoners/betrokkenen startbijeenkomst Reconstructie Kerkstraat/Oude Lijnbaan

donderdag 14 februari 2019

Tips/aandachtspunten
Bij sommige woningen loopt het hoofdriool over particulier terrein
Vooropname woningen
Neem de ervaringen (wateroverlast) uit de Polderstraat mee
Kerkstraat heeft heel veel niet onderheide woningen

Positieve eigenschappen Kerkstraat/Oude Lijnbaan
ALGEMEEN:
Stabiele ondergrond
De goede bereikbaarheid
Dorpse karakter/uitstraling van de straat
Aanwezigheid Oude Torenhof
Oude muur/hekwerk Oude Torenhof; mooie uitstraling
De Kerkstraat voelt veilig
De ruimtelijke inrichting
Het mooie brede middelste gedeelte van de Kerkstraat
Uitstraling typerende bebouwing zoals rug-aan-rugwoningen/karakteristieke panden
De uitstraling/aanwezigheid van de school
Bewoners
De rust; alleen bestemmingsverkeer
Evenementen (bijv. Paardenmarkt)
Het beeldje van W.F. de Jong

BESTRATING:
Uitstraling oud gebakken klinkers; deze geven de authenticiteit. Hergebruik de bestrating
Gebakken klinkers
De hobbelige structuur van de oude klinkers maken drempels overbodig (= positief)
Maar één laag drempeltje; hier ondervindt men geen last van
Minimale geluidshinder door de bestrating
Het ontbreken van trottoirs
Offer het grind aan het einde van de straat niet op voor trottoirs
Grind

AFVALINZAMELING:
Aanbiedplaats minicontainers handhaven (NB: opmerking Oude Lijnbaan)

PARKEREN:
Het parkeren voor de deur
Het aantal parkeerplaatsen in de Kerkstraat

GROEN:
De bomen
De wit beschilderde stammen van de bomen
Behoud de boom (moeraseik) naast Kerkstraat 41
Beukenhaag t.h.v. Kerkstraat 65 en 67

VERLICHTING:
De sfeervolle locatie van de verlichting onder de bomen

STRAATMEUBILAIR:
Paaltjes met kettingen
Paaltjes voor huisnummer 98 t/m 130 graag behouden

VERKEERSSTROMEN:
Huidige verkeersrichtingen (NB: verzoek Oude Lijnbaan)
Afslagmogelijkheid li/re komend vanuit de Oude Lijnbaan
Het éénrichtingsverkeer aan het begin van de Kerkstraat (t.h.v. nrs 2 t/m 38)
Bocht in de weg

TOEGANKELIJKHEID ALBLAS:
Toegankelijkheid Alblas t.h.v. Kerkstraat 87 en 89
Speelplaats; wel renoveren

Elementen die voor verbetering vatbaar zijn
ALGEMEEN:
Internet --> glasvezel (mantelbuis?)
Aan de uitstraling van de woningen kan door bewoners veel worden gedaan
Knap het monument op (W.F. de Jong)

BESTRATING:
Geen drempels i.v.m. stalen funderingen/niet onderheide woningen
Verwijder overbodige inritbanden
Graag bredere trottoirs
Het ontbreken op sommige stukken van trottoirs
Maak de Kerkstraat aantrekkelijk(er) voor mindervaliden/vele wandelaars door bredere trottoirs
Liever ook in trottoirs gebakken klinkers
Verwerk natuurstenen trottoirbanden
Verbreed het trottoir voor Kerkstraat 2 t/m 10 t.k.v. rijbaan; werkt ook snelheidsremmend
Opsluiting grind ontbreekt
Handhaaf de grindvakken, maar verbeter de inrichting
Meer en grover grind
Onderhoud grind
Bestrating en grind moeten op hetzelfde niveau liggen
Ook grind t.h.v. Kerkstraat 89 t/m 165
Kerkstraat 108 is moeilijk bereikbaar door oplopend grindpad
Het toegangspad t.h.v. Kerkstraat 135 t/m 145 heeft te lijden onder wortelopdruk

AFVALINZAMELING:
Zoek betere, geschikte en ruime opstelplaatsen voor de minicontainers (bijv. achter Kerkstraat 47)
Graag ondergrondse afvalmogelijkheden voor glas en plastic
Extra ondergrondse container in Kerkstraat i.v.m. te lange loopafstanden

PARKEREN:
Kerkbezoekers veroorzaken parkeeroverlast
Er wordt veel op het trottoir geparkeerd
Liever niet parkeren in het grind; middengedeelte open laten
Behoud (liever: breid uit) de parkeerplaatsen tussen Kerkstraat 10 en 38
Gele stoeprand of bordje 'parkeren niet gewenst' thv Kerkstraat 47 i.v.m. rolstoelgebruik
Parkeren in de bocht voor Kerkstraat 84 t/m 90
Uitrit Kerkstraat 95
Parkeerinrichting t.h.v. Kerkstraat 149
Schuinparkeren langs de weg levert misschien meer parkeerplaatsen op
Creëer meer parkeerruimte

Creëer duidelijke parkeervakken

GROEN:
De bomen geven overlast (te groot --> snoeien?/luis/glazenwasser :-) )
De bomen geven overlast (hars? Luis? --> bestrijden)
Onderhoud bomen
Tussen Kerkstraat 10 en 38 is boom weggehaald. Breng hier iets voor terug
Plaats nieuwe bomen t.h.v. Kerkstraat 113 t/m 119
Plaats 2 nieuwe bomen t.h.v. Kerkstraat 130

VERLICHTING:
Liever authentieke duurzame warme verlichting
Openbare LED-verlichting; Oude Lijnbaan graag in dezelfde stijl als de Kerkstraat
Openbare verlichting bijvoorbeeld in de stijl van de Dordtse binnenhavens
Smeedijzeren lantaarns (Anton Pieckgehalte)
Houten lichtmasten
Locaties lichtmasten
Verlichting
Bij Kerkstraat 47 staat een lantaarnpaal in de voortuin

STRAATMEUBILAIR:
Creëer het authentieke karakter van de Kerkstraat ook aan het begin van de straat
Meer eenduidigheid in paaltjes met kettingen
De betonnen paaltjes (met kettingen) zijn gevaarlijk en van slechte kwaliteit
Het hek t.h.v. Kerkstraat 135 t/m 145 verwijderen

VERKEERSSTROMEN:
De huidige éénrichtingsverkeer-cyclus
Instellen éénrichtingsverkeer in Kerkstraat
Stel éénrichtingsverkeer in t.h.v. Kerkstraat 40 t/m 48
Maak mensen meer bewust van de toegestane snelheid
Evt. slingers die de snelheid remmen
Bebording rijrichting is soms onduidelijk
Weer vrachtauto's aan het begin van de straat (d.m.v. versmalling/onaantrekkelijke inrichting)
Verbeter overzichtelijkheid vanuit pad vanaf Dirk (naast Kerkstraat 38)
Bevoorrading winkels zo veel mogelijk aan de Plantageweg
T.h.v. Kerkstraat 89 is de verkeerssituatie onoverzichtelijk
Bocht aanpassen t.h.v. Kerkstraat 109 - 113
De weg is te krap voor HVC t.h.v. Kerkstraat 113-119
T.h.v. Kerkstraat 100 zijn dagelijks logistieke activiteiten die ruimte nodig hebben
Verwijs beter naar parkeermogelijkheid begraafplaats (t.h.v. Van Eesterensingel/Vreeken)

TOEGANKELIJKHEID ALBLAS:
Verfraai de openbare toegang naar de Alblas t.h.v Kerkstraat 87 en 89
Richt een open ontmoetingsplaats in tussen Kerkstraat 87 en 89
De inrichting/het doel van de huidige speelplaats aan de Alblas (spelen/parkeren?)
Speeltuin
De huidige speelplaats aan de Alblas van parkeerplaatsen voorzien

RIOLERING/ONDERGRONDS
Rioolproblemen (door verzakkingen en lengte; parallelriool?) huizen bij elkaar
T.h.v. Kerkstraat 52 en 54 liggen sceptic tanks

