Informatiebijeenkomst Veerplein e.o.
VERSLAG
Woensdag 11 september 2019
Spektakel Zwijndrecht
Opening
Wethouder Jos Huizinga heeft de avond geopend. Projectleider Arend van Grootheest
vertelde over het proces dat doorlopen is en de meest gehoorde reacties tot nu toe. Daarna
presenteerde Adriaan Geuze van bureau West8 het voorlopig ontwerp. Zijn presentatie is
apart toegevoegd op de website.
Wat is er tot nu toe gedaan?
 De gemeenteraad heeft in december 2018 een visie op het gebied vastgesteld. Een
aantal van u is hier op voorhand bij betrokken tijdens de boottocht en middels de
inspraakprocedure voor de visie. Uiteindelijk zijn vier uitgangspunten vastgesteld:
o We hogen de kade op voor betere waterveiligheid.
o We maken een aantrekkelijk verblijfsgebied voor bezoekers, bewoners en
ondernemers.
o We maken het gebied autoluw, maar wel met de auto bereikbaar.
o We versterken de verbindingen met het omliggend gebied.
 Bureau West8 heeft een schetsontwerp gemaakt, waarover uw mening is gevraagd
met een enquête in mei 2019.
 Het schetsontwerp is door West8 verder verfijnd tot een voorlopig ontwerp. Hiervoor
liep de formele inspraakprocedure tot 25 september 2019. Tijdens de
informatiebijeenkomst op woensdag 11 september 2019 stond het voorlopig ontwerp
centraal.
De meest gehoorde reacties
Projectleider Arend van Grootheest stond kort stil bij de reacties die tot aan de
informatieavond het meest binnengekomen zijn. De meeste reacties gingen over het
Veilinggebouw op het Maasplein en het paviljoen op het Thorhoofd, het parkeren, het
uitzicht en de bomen, de toegankelijkheid voor mindervaliden en ouderen, de vlaggenmast
en het wachthuisje, het gebruik van het haventje en de locaties voor afvalinzameling en laaden losplekken.
Het vervolgproces
Alle reacties worden meegenomen in het ontwerpproces. Bureau West8 kijkt samen met de
gemeente hoe er een definitief plan gemaakt kan worden dat zoveel mogelijk tegemoet
komt aan de verschillende wensen. De planning is dat de gemeenteraad in het voorjaar van
2020 zal besluiten over het ontwerp dat uitgevoerd gaat worden. De uitvoering start op het
Maasplein.

In gesprek
De tweede helft van de avond stond in het teken van de reacties van de aanwezigen. Er
waren meerdere groepen aan tafels. Aan alle tafels kwamen dezelfde thema's aan de orde:
parkeren en verkeer, commerciële ruimtes, de inrichting van het Veerplein en de inrichting
van de openbare ruimte. Er zijn aantekeningen gemaakt aan iedere tafel. De reacties die aan
de tafels gegeven zijn, zijn te lezen in het document 'Reacties op het voorlopig ontwerp' dat
ook op de website is geplaatst. De vragen en opmerkingen uit de ingediende zienswijzen (tot
25 september 2019) zijn hieraan toegevoegd. Er zijn namelijk veel dezelfde reacties gegeven
en zo kunt u in één oogopslag de reactie van de gemeente daarop zien.
We hebben ons best gedaan alle reacties op te nemen in het document. Mist u uw vraag of
opmerking? Wilt u dit laten weten aan de projectleider? U kunt hem mailen via
veerplein@zwijndrecht.nl.
Afsluiting
De avond werd afgesloten door wethouder Jos Huizinga. Hij stond stil bij de plus- en
minpunten die door de aanwezigen per tafel op duimen geschreven is. Deze plus- en
minpunten neemt hij mee tijdens de besluitvorming over het ontwerp.








4x Wandelpromenade
Boulevard met routes voor wandelaars en fietsers
Mooie uitstraling
Mooie kade – terras met uitzicht op het water
Inrichting van het Veerplein
Bankjes langs het water




6x Markthal
3x parkeren

