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Nieuwsbrief Klankbordgroep Oost-Gorinchem  

Maart 2022 

 

Het is weer even geleden dat we een nieuwsbrief hebben geschreven, toch heeft de 

Klankbordgroep niet stil gezeten. Er spelen best wel veel dingen in Gorinchem-Oost: 

Denk aan het Dalemplein in Hoog Dalem: het plein en omgeving krijgen steeds meer vorm, de 

Brede school is opgeleverd en in gebruik genomen. Het Gastenhuis met woningen voor 

dementerenden is klaar en er komen nog een zorgcentrum en een kerk. Deze laatste is nu in 

aanbouw en dat schiet al aardig op. Ook de appartementen in de Dalemse Veste krijgen steeds 

meer vorm. 

Verder zijn er plannen voor het kruispunt Componistenstraat met de Lingsesdijk. Dit kruispunt 

wordt na de zomer veranderd. 

De werkzaamheden aan de Waal- en Merwededijk zijn begonnen. De inrichting van de weg op de 

dijk houdt de gemoederen behoorlijk bezig. 

 

Dalemplein 

De Klankbordgroep heeft met de Gemeente gesproken over de inrichting en de ontsluiting van het 

Dalemplein. De vrees is dat veel ouders, ondanks dat ze dichtbij wonen, de kinderen met de auto 

naar school brengen. Dit geeft veel verkeersdrukte die op het kruispunt met de Laag Dalemseweg 

wel eens gevaarlijk kan worden. Hier moeten kinderen met de fiets en te voet oversteken terwijl 

auto’s van twee kanten het plein op- en afrijden. Er is niet veel ruimte, dat zorgt er ook voor dat er 

niet veel alternatieven zijn. De Gemeente heeft er voor gekozen om de auto’s slechts van één 

kant, de Laag Dalemseweg, toegang te geven tot het plein. Er wordt in verschillende fases naar de 

eindsituatie toe gewerkt. In de omgeving blijven ook nog enige tijd bouwactiviteiten want op de plek 

van de oude school komen woningen. 

 

Componistenstraat / Lingsesdijk 

Het kruispunt Componistenstraat met de Lingsesdijk wordt aangepast. Dit kruispunt staat al jaren 

op de lijst van gevaarlijke kruispunten. Het is hier in de spits heel druk met fietsers, maar zonder 

dat we het in de gaten hebben is het er ook heel druk met auto’s. 

De gemeente heeft een plan gemaakt waar de Klankbordgroep vragen bij heeft. De 

Klankbordgroep heeft een alternatief. Helaas ziet het er niet naar uit dat ons alternatief in het 

inspraaktraject meegenomen wordt. Er kan daardoor niet gekozen worden uit alternatieven, wat 

het meedenken van bewoners en gebruikers zou stimuleren. Sinds dit kruispunt in onze enquête 

een paar jaar geleden als belangrijkste knelpunt naar voren kwam, spant de klankbordgroep zich 

in voor een verbetering. Dat moment lijkt nu gekomen. Daar zijn we heel blij mee. We roepen 

iedereen op om mee te denken en hun suggesties aan ons te laten weten.  

Er volgt op korte termijn meer informatie, volg ons op 

https://samengorinchem.nl/pagina/klankbordgroep-oost-gorinchem 
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Waaldijk- Merwededijk (Gastvrije Waaldijk) 

De voorbereidingen voor de dijkversterking hebben intussen 5 jaar gekost. De werkzaamheden 

zijn nu echt begonnen. Veel mensen staan ’s-morgens op met het geluid van de werkzaamheden 

nabij Fort Vuren op de achtergrond. Er wordt door de Graaf Reinald Alliantie (Het Waterschap) en 

de gemeente vaak gezegd en geschreven dat de bewoners betrokken zijn geweest. Dat klopt voor 

de verzwaring van de dijk, de waterveiligheid. 

Er is echter nooit met bewoners noch met gebruikers gesproken over de inrichting van de weg op 

de dijk! 

De Klankbordgroep is al bijna een jaar heel actief om de Alliantie en de gemeente te bewegen tot 

een goed en veilig ontwerp. Ook maken we ons hard voor een inspraaktraject.  

Hiervoor heeft de KBG de Gemeenteraad benaderd door op de zeepkist te klimmen. Er zijn vragen 

gesteld door de Raad, enkele politieke partijen hebben er zelfs iets over in hun programma 

opgenomen. Helaas lijkt het er nog steeds op dat bewoners en gebruikers niet veel te zeggen 

krijgen over de inrichting van de dijk. Dit terwijl zij er de komende 40 jaar gebruik van maken. 

In die 5 jaar lange voorbereidingsperiode zijn er enorme ontwikkelingen geweest en inzichten 

ontstaan over met name langzaam verkeer. Er wordt ook door de ANWB onderschreven dat een 

geloofwaardige inrichting bijdraagt aan de veiligheid. Een bord met 30 km en wat drempels of 

hobbels maakt het niet geloofwaardig dat je op de dijk maar 30 km/u mag rijden.  

Door mensen uit Gorinchem Oost wordt de dijk veel gebruikt om te wandelen, fietsen, recreëren. 

Het is dan ook niet veilig als automobilisten denken dat ze hier 50 of 60 km/u mogen rijden. Een 

voorbeeld van nieuw langzaam verkeer is de Bliekenbike. Deze wordt door de gemeente op 

dezelfde pagina van “De Stad Gorinchem” aangeboden en is een prachtige illustratie van nieuwe 

gebruikers van de dijk, waar het autoverkeer rekening mee zal moeten houden.  

Hoe veel automobilisten en motorrijders omgaan met de maximum snelheid op de dijk, weten 

vrijwel alle wijkbewoners die nu al regelmatig van de dijk genieten. De Klankbordgroep pleit voor 

een geloofwaardige inrichting. Daarom spreken wij niet over een “Gastvrije Waaldijk” maar over 

“de Auto te gast” op de Waaldijk. Wij vragen dan ook aan alle gebruikers in Gorinchem van de 

Waaldijk en Merwededijk om deel te nemen aan: 

de informatieavond op woensdag 23 maart over de versterking van de Waaldijk 

(en natuurlijk de Merwededijk) 

Geef u op via de volgende link: 

  https://www.gorinchem.nl/waaldijk 

 

Wij raden u aan om deze digitale bijeenkomst, die start om 19:30 uur, bij te wonen en met behulp 

van de mogelijkheden, maar zeker ook via de e-mail, te reageren. Of u nu een andere inrichting 

wenst of het juist eens bent met de voorstellen, laat het in ieder geval weten. 

De ‘auto te gast’ op de dijk zorgt er voor dat de automobilist zich ook te gast voelt, dit biedt meer 

ruimte voor voetgangers en fietsers en maakt de dijk een stuk veiliger (zie hieronder de door de 

Klankbordgroep aangepaste schets). Het gaat ons niet precies om deze oplossing, maar vooral om 

de richting van denken, waarbij er meer ruimte geboden wordt aan het langzame verkeer. Maakt u 

zich ook zorgen over de gebruiksmogelijkheden van de nieuwe dijk, laat dan van u horen, ook als 

u niet in de gelegenheid bent om deel te nemen op 23 maart! 
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Voorstel van de Alliantie en de Gemeente 

 

 

Voorstel van de Klankbordgroep 

 

 

Speelruimteplan 

Al enige tijd is de gemeente bezig met de uitvoering van het Speelruimteplan. Op diverse locaties 

worden de speelgelegenheden gerenoveerd en verbeterd. Bewoners en gebruikers van de 

speelplaatjes worden betrokken bij de voorbereiding. Deze aanpak door de gemeente is een goed 
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voorbeeld hoe bewoners betrokken worden bij de plannen van de gemeente. Dat zou ook voor 

andere plannen opgepakt moeten worden is onze wens. 

 

Participatiebeleid gemeente Gorinchem  

De gemeenteraad heeft in december 2021 het Participatiebeleid vastgesteld. Hierin staan de 

ambities die de gemeente zichzelf stelt als het gaat om samenspel met de stad (in de brede zin 

van het woord). 

Op dit moment wordt gewerkt aan een werkboek voor de organisatie van de gemeente. De 

Klankbordgroep Oost-Gorinchem heeft hierbij een inbreng mogen leveren, die meegenomen wordt 

met de verdere uitwerking van dit dynamische handboek. Onderdeel hiervan is ook een 

uitnodigende leidraad voor initiatieven in de gemeente om die in stappen verder te brengen.  

Ook de gemeente zelf heeft plannen, waarbij de openbare ruimte opgebroken moet worden. 

Handig is om inwoners bij de voorbereiding (nog voor het bestek) te betrekken als het gaat om het 

tegelijk kunnen oplossen van knelpunten (bijvoorbeeld aanpassen groenvoorzieningen, in- en 

uitritten en parkeerplaatsen). 

 


