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Samenvatting en conclusies
In dit rapport doen we verslag van de Evaluatie van het Verkeersplan Binnenstad, uitgevoerd in opdracht
van Stadsontwikkeling. De evaluatie is gebaseerd op de Startnotitie die in augustus 2005 in de Raadscommissie R&E is besproken en akkoord bevonden. Die Startnotitie bevatte een gedetailleerd plan van
aanpak voor de evaluatie. In deze samenvatting laten we de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek
de revue passeren en trekken we op basis daarvan een aantal conclusies.

Conclusies
Algemeen
De doelstellingen om het doorgaand verkeer door de Binnenstad te weren en een
autoluw gebied te creëren zijn bereikt. Door de knips en vaste afsluitingen is
doorgaand verkeer niet meer mogelijk en met de pollers is een autoluw gebied
gecreëerd. Ook is de leefbaarheid in (delen van) de Historische Binnenstad op een
aantal aspecten (verkeers-/geluidsoverlast, verkeersveiligheid) duidelijk verbeterd.
Datzelfde geldt voor het verblijfsklimaat in het Kernwinkelgebied. En met het autoluwe gebied is - hoewel vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en sommige
bewoners hier anders over denken - met name voor bezoekers van buiten de stad
een nieuw aantrekkelijk verblijfsklimaat annex het Kernwinkelgebied gerealiseerd.
Een algemene conclusie is ook dat het Verkeersplan Binnenstad naast diverse positieve effecten ook diverse minder positieve effecten met zich mee heeft gebracht. De meningen over het Verkeersplan Binnenstad zijn dan ook - nog steeds
- verdeeld. In hoeverre men negatieve effecten ondervindt is wél sterk afhankelijk
van waar men woont of gevestigd is (was) en met welke beperkingen men concreet te maken heeft. Wat de belanghebbende organisaties (Brandweer, GGD,
Politie, SVD e.d.) betreft dient benadrukt te worden dat de meeste - op wat kleinere knelpunten en onvolkomenheden na - goed uit de voeten kunnen met het
Verkeersplan. In die zin is de noodzakelijke bereikbaarheid dus gehandhaafd.
Een laatste algemene conclusie uit deze evaluatie is dat de werking van het systeem op zich op een aantal punten nog kan worden verbeterd. Duidelijk is overigens ook dat daar van gemeentezijde voortdurend aan wordt gewerkt.
In het hiernavolgende werken wij deze algemene conclusies langs de lijn van de
geformuleerde hoofdgroepen van onderzoeksvragen in een aantal deelconclusies
verder uit.

Leefbaarheid
Effecten op andere delen van de Binnenstad
De leefbaarheid in (delen van) de Historische Binnenstad is zoals gezegd op een
aantal aspecten (verkeersoverlast, verkeersveiligheid) duidelijk verbeterd. Dit is
echter op sommige aspecten ten koste gegaan van de leefbaarheid in vooral Schil
Oost. Het doel van het Verkeersplan mag dan zijn bereikt, het kan niet anders
dan dat er meer kilometers worden gereden dan voorheen. Dit heeft met name op
de parallelle wegen/straten in de Schil geleid tot een toename van de verkeersdruk en in relatie daarmee tot een verminderde (beleving van de) verkeersveiligheid en een afgenomen waardering van de leefomgeving in Schil Oost. Gemiddeld genomen heeft het Verkeersplan Binnenstad daardoor - zo blijkt uit de verkeersongevallen- en verkeersoverlastregistraties en uit opeenvolgende metingen
van de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid - op de leefbaarheid van de Binnenstad
als geheel geen effect gehad. Dit laat onverlet dat de opgetreden verschuiving
van verkeer van kwetsbare straten in de Historische Binnenstad naar straten die
onder de hoofdstructuur vallen vanuit verkeerskundig oogpunt als wenselijk kan
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worden aangemerkt.
Geluids- en verkeersoverlast Historische Binnenstad
De geluidbelasting in de Historische Binnenstad is op veel plaatsen flink gedaald.
Dat mag verheugend worden genoemd. In de Prinsenstraat is puur als gevolg van
de afgenomen verkeersdruk sprake van een daling van de berekende geluidbelasting met 1,6 db(A). Het Verkeersplan pakt dus ook voor de Prinsenstraat gunstig
uit. Daar bovenop komt echter wel een negatief effect van de herinrichting: de
gebruikte gezaagde kinderkoppen blijken bij eenzelfde verkeersdruk tot een 1,3
db(A) hogere geluidsproductie te leiden dan het oude wegdek. Wel zijn de gezaagde kinderkoppen 1,8 db(A) stiller dan de standaard kinderkoppen. In de Prinsenstraat zijn ook meer klachten over onvoorziene, ongewenste effecten van de
herinrichting. En ondanks de afname van het verkeer lijkt de doorstroming in de
avondspits richting stad uit, afgaande op opmerkingen van bewoners en eigen
waarnemingen, te wensen over te laten. Strikt genomen zijn dit echter zaken die
weinig tot niets te maken hebben met (de evaluatie van) het Verkeersplan.
Ook in relatie tot het Verkeersplan Binnenstad blijkt minder verkeer tot hogere
snelheden te leiden. Hoewel de Binnenstad grosso modo voldoet aan de inrichtingseisen voor 30-km gebieden, kan hiermee de gewenste snelheidsbeperking
kennelijk niet (geheel) worden afgedwongen. Uit de metingen blijkt dat in het autoluwe gebied ook veel bestuurders met een ontheffing zich niet aan de maximum snelheid houden.
De Nieuwstraat werd tot voor kort gebruikt als sluiproute om poller Vest te omzeilen. Dit leverde veel overlast voor bewoners, maar is nu door het uitgeven van
transponders aan belanghebbenden onmogelijk gemaakt. Ook wijzen bewoners
op overlast als gevolg van het gebruik van de Nieuwstraat als aan- afvoerroute
voor een aantal marktwagens. Er zijn inmiddels maatregelen getroffen om de
overlast hiervan zo veel mogelijk te beperken.
Bewegingsvrijheid bewoners
Menig bewoner van de Historische Binnenstad voelt zich als gevolg van het Verkeersplan beknot in zijn/haar bewegingsvrijheid. Aan de andere kant zijn er ook
bewoners die vinden dat er eigenlijk nog te veel verkeer is. Dit is een onlosmakelijk met de aard van het Verkeersplan samenhangend dilemma.

Economische Positie
Kernwinkelgebied
Voor het trekken van definitieve conclusies over de gevolgen van het Verkeersplan voor de economische positie van de gehele Binnenstad is het nog wat te
vroeg. Niettemin kan op dit moment wel worden geconcludeerd dat de economische positie van het Kernwinkelgebied door de invoering van het Verkeersplan
met uitzondering van de kop van de Vriesestraat en Voorstraat West zeker niet is
verslechterd. In het grootste deel van het Kernwinkelgebied is het vestigingsmilieu ook niet zozeer veranderd en het verblijfsklimaat is verbeterd.
Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat
Hoewel het nieuwe verblijfsklimaat zeker wordt gewaardeerd, is in het gebied
Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat als gevolg van het veranderde bereikbaarheidsprofiel ontegenzeggelijk wél sprake van verandering van het vestigingsmilieu. Dit heeft ook geleid tot het vertrek van een aantal bedrijven en/of toekenning van schadeclaims en daarmee erkenning van geleden economische schade.
Door de kleinere populatie potentiële vestigers is de verhuurbaarheid van verkoopruimte verminderd. En door het uitblijven van herinrichting functioneert dit nieuwe
vestigingsmilieu nu suboptimaal. Dit laatste geldt ook voor de kop van de Vriesestraat. Herinrichting van deze autoluwe gebieden zit nu in de pijplijn.
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Gebied ten noordwesten van de Voorstraat
In het hele gebied ten (noord)westen van de Voorstraat staat de verhuurbaarheid
van de wat grotere bedrijfs- en kantoorruimten onder druk, vooral als gevolg van
de wachtlijst voor een parkeervergunning voor sector 1. Hierbij dient bedacht te
worden dat een historische binnenstad op zich al een bijzonder soort vestigingsmilieu is, waar, voor zover het niet om consumentverzorgende bedrijvigheid (detailhandel, horeca) gaat, vooral liefhebbers zich - ondanks de ongemakken op het
gebied van bereikbaarheid en parkeren - willen vestigen. Gelet op de overwegende oriëntatie van veel Dordtse bedrijven op Rotterdam/Rijnmond is de bereikbaarheid van het Havenkwartier door het Verkeersplan, zeker na de aanpassing, voor
veel bedrijven niet of nauwelijks verslechterd. Maar het niet kunnen krijgen van
een parkeervergunning is fnuikend voor een toch al teer vestigingsmilieu. Het
nieuwe parkeerbeleidsplan onderkent overigens de bevinding uit deze evaluatie
dat er in het gebied Havenkwartier/Wijnstraat e.o. overdag voldoende plaats is en
voorziet in het wegwerken van de wachtlijst.

Bereikbaarheid/parkeren
Bereikbaarheid algemeen
De bereikbaarheid van (delen van) de Historische Binnenstad is verslechterd. Dit
is inherent aan het Verkeersplan. Bedrijven ervaren vooral voor hun bezoekende
klanten en hun leveranciers problemen met de verslechterde bereikbaarheid. En
bewoners niet alleen voor zichzelf, maar vooral ook voor hun bezoekers. Een gemeenschappelijk probleem is het gebrek aan duidelijkheid over hoe men waar
wanneer kan komen. Ook staan pollers niet of incorrect aangegeven op navigatiesystemen. Hier lijkt voor de gemeente een duidelijke rol weggelegd voor adequate informatie over de bereikbaarheid van de Binnenstad en voor actie om de
pollers correct in de navigatiesystemen opgenomen te krijgen.
Belanghebbende organisaties
De meeste belanghebbenden met een structurele ontheffing (Brandweer, GGD,
Politie, SVD e.d.) kunnen met het Verkeersplan, op wat kleinere knelpunten en
onvolkomenheden na, goed uit de voeten. Een gemeenschappelijk probleem lijkt
de lus bij de poller op de Wijnstraat te zijn, waardoor deze poller slecht reageert
op transponders. Ook lijken niet alle (chauffeurs van) belanghebbenden volledig
op de hoogte van de regels. Dit levert problemen op bij de handhaving. Richting
alle belanghebbenden met een structurele ontheffing nog eens duidelijk de precieze regels communiceren en in overleg met hen de nog overgebleven onvolkomenheden bekijken lijkt hier op zijn plaats.
Taxi's hebben beperkt toegang tot de Binnenstad, zij hebben geen toegang tot de
knippen. Dat alleen al betekent vaak omrijden. Daar is het eenrichtingsverkeer op
de Visbrug stad in en op Voorstraat Noord vanaf Steegoversloot richting Nieuwbrug nog bijgekomen. Er moet dus noodgedwongen veel om worden gereden en
dit kost - aldus de taxibranche - de branche zelf, maar ook de horeca klanten. Bovendien mogen taxi's niet meer in het voetgangersgebied komen, behalve voor
het ophalen/wegbrengen van gehandicapten.
Eenmalige ontheffingen
Eenmalige ontheffingen dienen te worden aangevraagd bij Bureau Parkeren. De
aannemersvergunning die in de maak is, betekent een belangrijke - zeer gewenste
- aanvulling op bestaande regels. Het aanvragen en afhandelen van een tijdelijke
ontheffing zou verder geoptimaliseerd kunnen worden, met gebruikmaking van de
mogelijkheden van Internet. Zo zou bijvoorbeeld een systeem via Internet kunnen
worden ontwikkeld dat mogelijkheden biedt voor last-minute aanvragen.
Parkeren
Op het knelpunt van de wachtlijst voor bedrijven voor een parkeervergunning
voor sector 1 is boven al gewezen. Voor de horeca is het veranderde parkeerregime op de Grote Markt een enorme verbetering. De regeling met kraskaarten
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voor bezoekers van bewoners in sector 1A voorziet duidelijk in een behoefte. Wel
vinden sommige bewoners het maximale aantal van 20 per jaar te gering. Bewoners in de rest van sector 1 ervaren het in het geheel niet gebruik kunnen maken
van deze regeling als een gemis.
Met het nieuwe parkeerplan dat inmiddels is vrijgegeven voor inspraak is een volgende stap gezet in de richting van structurele verbeteringen op het gebied van
parkeren in de Binnenstad. In dit parkeerplan zijn de inzichten die (ook) uit deze
evaluatie naar voren komen al verwerkt.

Het functioneren van het systeem
Het systeem lijkt over de hele breedte behoorlijk storingsgevoelig. Dit leidt tot onnodig veel verkeer wat (op dat moment) niet in het gebied hoort, of juist tot opstoppingen en bijkomende ergernis.
Op twee plaatsen functioneert het systeem (regelmatig) niet helemaal zoals bedoeld. De poller Visstraat gaat zaterdags al om 17.00 uur in plaats van 18.00 uur
naar beneden. En de sleutelpaal bij de Lenghengang ligt er regelmatig uit zodat
vanaf Bagijnhof toch het rondje Vriesestraat kan worden gereden.
Na winkelsluitingstijd doet zich wat betreft het laden en lossen door bewoners
een probleem voor, omdat die periode niet is aangewezen voor laden en lossen.
Bewoners zonder ontheffing zijn dan formeel in overtreding.

Ten slotte: monitoring
Gelet op alle gevoeligheden rond het Verkeersplan en de wat te korte tijd om definitieve conclusies te trekken over de ontwikkeling van de economische positie van de
Binnenstad verdient het aanbeveling om de ontwikkelingen van de verkeersdruk en
de bedrijvigheid te blijven monitoren. Voor de verkeerstellingen dienen daarbij de
huidige telpunten en telperiode te worden gehandhaafd. Om beter zicht te krijgen
op de ontwikkeling van de verkeersdruk in de Schil verdient het aanbeveling om
daar enkele telpunten toe te voegen, in elk geval Kromhout, Vrieseweg, Hallincqlaan en Stooplaan.
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Samenvatting
Doelstellingen Verkeersplan Binnenstad
Het Verkeersplan Binnenstad is in november 2002 in werking getreden. Doelstellingen van het Verkeersplan waren het weren van doorgaand verkeer door de
Binnenstad en het creëren van een autoluw gebied. Dit in "een afgewogen model
waarin de economische positie wordt versterkt, de leefbaarheid wordt verbeterd
en de noodzakelijke bereikbaarheid wordt gehandhaafd."
Een eerste evaluatie in februari 2003 gaf aanleiding tot een aantal - meer en minder ingrijpende - aanpassingen. Aan de Gemeenteraad is toegezegd het Verkeersplan Binnenstad een half jaar na het gereedkomen van de laatste aanpassingen te
evalueren.

Doel evaluatie
De evaluatie diende inzicht te verschaffen in:
•
•
•
•
•
•

in welke mate de gestelde doelen zijn bereikt;
of er sprake is van onbedoelde neveneffecten en zo ja in welke mate;
hoe verschillende gebruikersgroepen van de Binnenstad het Verkeersplan beleven;
hoe het systeem functioneert, zowel technisch als in de praktijk van belanghebbende burgers, bedrijven en organisaties;
hoe de stand van zaken is op een aantal uitvoeringsaspecten; en
wat de uitvoerings- en exploitatiekosten zijn in relatie tot eerdere ramingen.

Onderzoeksvragen
In de Startnotitie is een groot aantal evaluatie-onderwerpen en -indicatoren opgenomen, gegroepeerd in de volgende hoofdgroepen:
• i.r.t. het weren van doorgaand verkeer en het creëren van een autoluw gebied
• i.r.t. verbetering van de leefbaarheid
• i.r.t. versterking van de economische positie
• i.r.t. handhaving noodzakelijke bereikbaarheid
• i.r.t. het functioneren van het systeem
• i.r.t. de uitvoering van het systeem; en
• i.r.t. de effecten op de 19e Eeuwse Schil
Alle in de Startnotitie opgenomen evaluatie-onderwerpen kunnen worden opgevat
als onderzoeksvragen. Het volledige overzicht uit de Startnotitie is opgenomen als
bijlage 1. De door de Raadscommissie R&E tijdens de bespreking van de Startnotitie naar voren gebrachte aandachtspunten, c.q. aanvullingen zijn in de definitieve opzet van de evaluatie meegenomen.

Onderzoeksopzet
De gegevensverzameling ten behoeve van de evaluatie heeft langs verschillende
lijnen plaatsgevonden. Er was al veel statistisch en onderzoeksmateriaal - van het
SGB en van derden - voorhanden, waar zo veel mogelijk gebruik van is gemaakt.
In veel gevallen hebben we daar diverse bewerkingen en secundaire analyses op
uitgevoerd. Aanvullend hebben we op diverse manieren diverse gegevens, opinies
en feitelijkheden verzameld en/of verwerkt. Alles bij elkaar gaat het om:
• verkeerstellingen met telslangen: verkeersdruk, vrachtverkeer, snelheden
• parkeeronderzoek: parkeerdruk
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•
•
•
•
•
•

•
•

doorrekening verkeersdruk in Regionale Verkeersmilieukaart: geluid en fijn stof
secundaire analyses monitor Leefbaarheid & Veiligheid: beleving woonklimaat,
verkeersveiligheid en verkeersoverlast
verwerking statistische gegevens derden: verkeersongevallen, verkeersoverlast, economische positie
verwerking gegevens eigen bestanden/recent uitgevoerd onderzoek: economische positie, leegstand, modal split, opinies over bereikbaarheid
groepsgesprekken met bewoners en vertegenwoordigers bedrijfsleven: beleving woonklimaat, bereikbaarheid, verblijfsklimaat, ondernemersklimaat
interviews met belanghebbenden, belangenorganisaties, makelaars en betrokken gemeentelijke afdelingen: bereikbaarheid, functioneren systeem, feitelijke
situatie systeem, financiële aspecten systeem, verhuurbaarheid commercieel
vastgoed
verzamelen/verwerken feitelijke informatie uit bestanden, overzichten, documenten: feitelijke situatie systeem, storingen, klachten, ontheffingen, financiële aspecten
passantenenquête autoluw gebied: beleving verblijfsklimaat, bereikbaarheid

Externe factoren
Bij de interpretatie van een aantal gegevens is het van belang rekening te houden
met externe factoren, waarvan het aannemelijk is dat zij van invloed zijn geweest
op de geconstateerde ontwikkelingen:
• De groei van het aantal huishoudens en het autobezit in de Binnenstad brengt
een bescheiden opwaartse druk met zich mee op de verkeersintensiteiten.
• Tegelijkertijd betekent de daling van het aantal vestigingen en de werkgelegenheid een bescheiden neerwaartse druk op de verkeersintensiteiten op
werkdagen.
• De slechte economische conjunctuur in de periode na de invoering van het
Verkeersplan Binnenstad betekent een neerwaartse druk op de bedrijvigheid.

Feitelijke situatie
De essentie van het Verkeersplan Binnenstad is het weren van doorgaand verkeer
uit de Binnenstad en het geven van beperkte toegang tot een aantal gebieden,
door middel van een stelsel van knips, afsluitingen en pollers. Na de eerste invoering van het Verkeersplan in december 2002 zijn op basis van een beperkte tussenevaluatie en op aandringen van de horeca diverse wijzigingen in het oorspronkelijke plan aangebracht. De belangrijkste zijn de verplaatsing van de knip
Roobrug naar de Grote Markt, waardoor de westelijke lob is vergroot, verwijdering knip Houttuinen, plaatsing van een vaste afsluiting in de Schrijversstraat, inperking van de werkingstijden, 24-uurs toegang bewoners groene zone en beperkte toegang taxi's.
Het voert te ver om op deze plaats alle details met betrekking tot het Verkeersplan nog eens te herhalen. Hiervoor verwijzen we naar hoofdstuk 2 en de kaart
op p. 28. Hier stippen we kort een aantal belangrijke feitelijkheden aan:
• Door de knips op de Grote Markt en de Vest en een aantal vaste afsluitingen
is doorgaand verkeer door de Binnenstad niet meer mogelijk. Buiten de pollertijden kunnen de westelijke en de oostelijke lob wel worden bereikt via de ingang Visstraat.
• Bevoorrading dient m.u.v. verswaren strikt plaats te vinden binnen de venstertijden.
• In het gebied binnen de pollers zijn geen parkeerplaatsen. Voor vergunningen
voor bewoners en bedrijven voor sector 1 (Historische Binnenstad) is een
wachtlijst. Wel worden aan hen vergunningen uitgegeven voor parkeren in de
Schil. Alleen bewoners in sector 1A (Havenkwartier/Bleijenhoek) kunnen
(maximaal 5 per kwartaal) kraskaarten voor parkeren van bezoekers kopen.
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•

Bezoekers krijgen in principe geen toegang tot het gebied binnen de pollers,
tenzij de noodzaak daartoe kan worden aangetoond.
De pollers worden bediend vanuit de Pollercentrale aan de hand van een geschreven pollerinstructie of incidentele aanvullende instructies van Bureau
Parkeren. Alle ontheffingen inzake het Verkeersplan Binnenstad lopen via Bureau Parkeren. Per 1.1.2006 zijn er 1.202 structurele ontheffingen uitgegeven, in de vorm van een pasje of een transponder. Een aannemersontheffing
is in de maak.

Verkeer
Verkeersdruk algemeen
Gelet op de ontwikkeling van de verkeersdruk in de Historische Binnenstad zijn de
doelstellingen om het doorgaande verkeer uit de Binnenstad te weren en een autoluw gebied te creëren gerealiseerd. De verkeersintensiteiten zijn op alle telpunten gedaald ten opzichte van de situatie vóór de invoering van het Verkeersplan,
met uitzondering van de Voorstraat Noord en de Noorderbrug. De versoepeling
van het Verkeersplan heeft met name op Groenmarkt, Grotekerksplein, Nieuwe
Haven en Visbrug wel weer tot meer verkeer geleid, maar de intensiteiten zijn
daar nog steeds erg laag vergeleken met de situatie vóór de invoering van het
Verkeersplan.
Verkeersdruk Prinsenstraat
De verkeersdruk in het begin van de Prinsenstraat ligt met 6.350 motorvoertuigen per etmaal ruim onder de toezegging van maximaal 8.000 voertuigen per etmaal en lijkt ten opzichte van de eerste invoering van het Verkeersplan niet gestegen. Het gaat hier om de intensiteit op een gemiddelde werkdag. Op een gemiddelde weekdag ligt de intensiteit met 6.050 voertuigen per etmaal nog iets
lager. Voorbij de Grote Kalkhaven is de verkeersdruk in de Prinsenstraat met
5.050 voertuigen per etmaal op werkdagen nog een stuk lager. Wel heeft de
Prinsenstraat vergeleken met andere straten veel vrachtverkeer (250 per etmaal
op werkdagen) te verwerken en komt er ook114x per dag de Citybus doorheen.
Verkeersdruk Schil
Tegenover de afname van de verkeersdruk in de Historische Binnenstad staat een
toegenomen verkeersdruk in (diverse straten in) de 19e Eeuwse Schil. Voor de
Spuiboulevard en de Nicolaas Maessingel komt dit duidelijk uit de verkeerstellingen naar voren, voor andere straten is hiervoor minder bewijs. De beschikbare
tellingen wijzen op een licht positief effect van de wijzigingen in het Verkeersplan. Omdat het verkeer op de Burgemeester de Raadtsingel niet is toegenomen
is het aannemelijk dat de toegenomen verkeersdruk op de Singel niet alleen het
gevolg is van het Verkeersplan Binnenstad, maar mede het gevolg is van de matige doorstroming op de Burgemeester de Raadtsingel. Al met al is door het weren van het doorgaande verkeer en het noodgedwongen omrijden van een deel
van het bestemmingsverkeer de verkeersdruk in de Schil op de radialen naar de
Historische Binnenstad afgenomen en op de parallelle wegen toegenomen.
Snelheid
Minder verkeer leidt in het algemeen tot hogere snelheden. Dit zien we ook in de
Historische Binnenstad. De V85 waarde overschrijdt in alle straten waar gemeten
is ruim de maximum snelheid van 30 km per uur. Hoewel de Binnenstad grosso
modo voldoet aan de inrichtingseisen voor een 30 km gebied, kan daarmee kennelijk niet de gewenste snelheidsbeperking worden afgedwongen. Uit de metingen op de Groenmarkt komt naar voren dat ook veel houders van een ontheffing
voor het 'geslotenverklaringsgebied' zich tijdens bloktijden niet aan de maximum
snelheid houden.
Geluid
Van belang is dat geluidbelasting niet op een lineaire schaal wordt gemeten: + of
- 3 db(A) betekent verdubbeling, c.q. halvering van geluidbelasting. Wel is het zo
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dat waar de verkeersdruk daalt, de geluidbelasting evenredig daalt. Dit betekent
dat in vele delen van de Historische Binnenstad de geluidbelasting flink is afgenomen. De toegenomen snelheid is in dit geheel een beperkte tegenwerkende
factor.
In de Prinsenstraat is puur als gevolg van de afgenomen verkeersdruk sprake van
een daling van de berekende geluidbelasting met 1,6 db(A). Het Verkeersplan
pakt dus ook voor de Prinsenstraat gunstig uit. Daar bovenop komt echter wel
een negatief effect van de herinrichting: de gebruikte gezaagde kinderkoppen blijken bij eenzelfde verkeersdruk tot een 1,3 db(A) hogere geluidsproductie te leiden
dan het oude wegdek. Wel zijn de gezaagde kinderkoppen 1,8 db(A) stiller dan de
standaard kinderkoppen. Het op voorhand als gering in te schatten effect van
veranderingen in gemiddelde snelheid van het verkeer buiten beschouwing gelaten, komt de berekende geluidbelasting in de Prinsenstraat daardoor per saldo op
70,8 db(A) en is daarmee ten opzichte van de oude situatie nauwelijks gedaald.
Voor een aantal straten in de Schil mag uit de toename van de verkeersdruk afgeleid worden dat ook de geluidbelasting is gestegen.
Luchtkwaliteit
Het verband tussen verkeersdruk en luchtkwaliteit fijn stof is veel minder sterk.
De berekende jaargemiddelden en aantallen grenswaardenoverschrijdingen komen
daardoor slechts weinig lager, c.q. hoger uit.

Leefbaarheid
Feitelijke ontwikkeling verkeersongevallen en verkeersoverlast
De invoering van het Verkeersplan Binnenstad lijkt een positief effect te hebben
gehad op het totaal aantal verkeersongevallen in het gebied Havenkwartier/Groenmarkt e.o.. Dit is gelet op de relatief grote daling van de verkeersintensiteit in dit gebied ook plausibel. Op het niveau van de Binnenstad als geheel kan,
als gevolg van een toename in Schil Oost, uit de cijfers echter geen positief effect
van het Verkeersplan op het aantal verkeersongevallen worden vastgesteld. Voor
wat betreft het aantal letselongevallen wijzen de fluctuerende cijfers, afgezet tegen de ontwikkelingen in Dordrecht als geheel, niet op enig significant effect van
het Verkeersplan Binnenstad.
De door de politie geregistreerde verkeersoverlast is in de gehele Binnenstad,
maar vooral in de gebieden Centrum en Havenkwartier/ Groenmarkt e.o. in 2003
gedaald. Het is aannemelijk dat hier een oorzakelijk verband bestaat met de invoering van het Verkeersplan. Anders dan in de overige gebieden is echter juist in
het gebied waar de meeste maatregelen zijn genomen - Havenkwartier / Groenmarkt e.o. - na 2003 weer sprake van een toename van het aantal incidenten van
verkeersoverlast. Omdat dit zich juist alleen in dit gebied voordoet lijkt een oorzakelijk verband met de versoepeling van het Verkeersplan aannemelijk.
Beleving leefbaarheid afgeleid uit Monitor Leefbaarheid en Veiligheid
Op basis van secundaire analyses van de monitor Leefbaarheid en Veiligheid kunnen we met enige zekerheid concluderen dat het Verkeersplan Binnenstad een
positief effect heeft gehad op de beleving van de verkeersoverlast in de Historische Binnenstad. De vastgestelde daling van het feitelijke aantal door de politie
geregistreerde incidenten van verkeersoverlast komt dus ook in een positief effect
op de subjectieve beleving van de verkeersoverlast in de Historische Binnenstad
tot uitdrukking. Ook op het gebied van de verkeersveiligheid zien we een dergelijke overeenkomst, toe te rekenen aan het Verkeersplan: de toename van het feitelijke aantal verkeersongevallen in Schil Oost komt tot uitdrukking in een verslechterde subjectief beleefde verkeersveiligheid in dit gebied. Op de beleving van de
leefbaarheid en de woonomgeving heeft het Verkeersplan Binnenstad afgaande
op de monitor Leefbaarheid en Veiligheid, op het niveau van de hele Binnenstad,
gemiddeld genomen geen effect gehad. Wel zien we in afzonderlijke deelgebieden
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een aantal ontwikkelingen die we in verband kunnen brengen met de invoering
van het Verkeersplan: in het Havenkwartier een licht positieve ontwikkeling in de
beleving van de leefbaarheid en de woonomgeving en in Bleijenhoek, Schil Midden en Schil Oost een (licht) negatieve ontwikkeling van de beleving van de
woonomgeving.
Inkleuring Historische Binnenstad
De verzamelde informatie over (ontwikkelingen in) verkeersveiligheid en verkeersoverlast en belevingen van de leefbaarheid is in een tweetal groepsgesprekken
met bewoners uit de wijkbeheeroverleggen - aangevuld met bewoners die zich
voor de gesprekken hadden opgegeven - nader ingekleurd. Ook hebben enkele
bewoners een schriftelijke reactie gegeven. En we hebben gekeken naar klachten
en bezwaarschriften. Naast aanvullende informatie over de beleving van het
woonklimaat hebben we via deze wegen ook aanvullende informatie verzameld
over de beleving van bereikbaarheid en parkeren. Benadrukt dient te worden dat
het hier om meningen en belevingen van een beperkt aantal bewoners gaat, die
niet noodzakelijkerwijs representatief hoeven te zijn voor de gehele bevolking van
de Binnenstad, noch noodzakelijkerwijs hoeven overeen te komen met objectieve
gegevens. We spreken hier dan ook bewust over een "inkleuring".
In zijn algemeenheid komt uit deze inkleuring naar voren dat bewoners van (bepaalde delen van) de Historische Binnenstad niet onverdeeld positief staan tegenover (effecten van) het Verkeersplan. Samengevat zijn de belangrijkste zaken die
over het woonklimaat naar voren zijn gebracht:
• Na de versoepeling is er naar de mening van sommige bewoners in het
'geslotenverklaringsgebied' niet of nauwelijks nog sprake van een verbetering
van het woonklimaat. De verkeersdruk is wel afgenomen (minder vrachtverkeer), maar als de pollers naar beneden zijn is er weer (te) veel verkeer. Bovendien is men harder gaan rijden. De verkeersveiligheid is daardoor weer verslechterd. De herinrichting is nog niet uitgevoerd. Ook dat heeft gevolgen
voor de snelheid. Niet alleen personenauto's rijden te hard, maar ook bussen,
taxi's en wagens van Netwerk.
• Hoewel de herinrichting van de Prinsenstraat strik genomen geen aspect van
(de evaluatie van) het Verkeersplan is, wijzen bewoners erop dat de herinrichting heeft geleid tot meer geluidsoverlast. Daarnaast is er sprake van parkeeroverlast, wateroverlast (als gevolg van de verhoogde stoepen) en overlast van
op trottoirs rijdende fietsers, vrachtwagens en bussen. Volgens bewoners lijkt
de snelheid van het verkeer toegenomen. Uit metingen kan dit overigens bij
gebrek aan een voormeting niet worden afgeleid. Wel ligt ook in de Prinsenstraat - tussen Grote Kalkstraat en Voorstraat - de V85 waarde ruim boven de
gewenste 30 km per uur. In relatie tot de genoemde verkeersoverlast hebben
we uit eigen waarneming kunnen constateren dat er zich in de Prinsenstraat
richting stad uit in de avondspits regelmatig filevorming voordoet.
• De situatie in de Nieuwstraat is volgens bewoners verslechterd. De straat is
erg smal en men heeft te maken met overlast van fietsers, foutparkeerders,
marktwagens en 'flanerende' auto's die rondjes rijden om de poller Vest te
omzeilen. Het laatste is overigens recent onmogelijk gemaakt doordat de poller als uitgang alleen nog te gebruiken is met een transponder. Tegen het toelaten van marktwagens in de Nieuwstraat zijn ook tal van bezwaarschriften
ingediend.
• Sommige bewoners van het 'geslotenverklaringsgebied', maar ook van daar
buiten (Wijnstraat buiten de pollers, Voorstraat-Noord) geven aan zich als gevolg van de beperkte toegankelijkheid en doorkruisbaarheid van de Binnenstad
beknot te voelen in hun gewone doen en laten. Er moet in het woonwerkverkeer, voor het doen van boodschappen en het zoeken naar een parkeerplaats veel worden omgereden. Zij vinden dat bewoners meer bewegingsvrijheid zouden moeten krijgen; zij zijn immers geen doorgaand verkeer,
maar bestemmingsverkeer. Ook geeft men aan sociaal armer te zijn geworden
omdat visite niet meer komt vanwege de moeilijke bereikbaarheid en de hoge
parkeertarieven. Men ervaart het als een groot gemis dat men geen of maar
zo weinig kraskaarten kan kopen voor bezoekers.
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•

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer vinden bewoners verbeterd.

Inkleuring 19e Eeuwse Schil
• Volgens bewoners heeft het Verkeersplan zowel positieve als negatieve effecten gehad op het woonklimaat in de Schil. Positief is het éénrichtingsverkeer
op de Voorstraat tussen Steegoversloot en Nieuwbrug; hierdoor is het horecaverkeer verschoven naar de Noordendijk. En de poller Vest heeft een drukke
sluiproute via Schil Oost afgesneden. Negatieve effecten zijn in de ogen van
bewoners de toegenomen verkeersdruk (Spuiboulevard, Singel) door het
omrijverkeer en de daaruit volgende opstoppingen en slechte luchtkwaliteit.
Het Kromhout verwerkt veel verkeer van de oost- naar de westlob; de
intensiteit is niet zozeer het probleem, maar wel de snelheid. Op de
Noordendijk is het door de week rustiger geworden, maar wel kent het
verkeer hier pieken en dalen. ’s Avonds en in het weekend is er veel
kroegverkeer.
• Het
omrijverkeer rijdt langs een aantal door bewoners als zeer gevaarlijk ervaren kruispunten in Schil Oost, wat heeft gezorgd voor een afname van de
verkeersveiligheid. Vooral in de eerste maanden hebben bewoners hier een
toename van het aantal ongevallen ervaren.

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid en parkeren zijn in feite veelal twee kanten van dezelfde medaille.
Zonder goede parkeervoorzieningen immers ook geen goede autobereikbaarheid.
Omdat bereikbaarheid meer aspecten omvat, bespreken we ze hier toch apart.
Niettemin kan het zijn dat ze hier en daar toch iets door elkaar lopen.
Bewoners
Zoals boven al aangegeven ervaren sommige bewoners van de Historische Binnenstad het Verkeersplan Binnenstad als een beperking van hun bewegingsvrijheid. Men is gedwongen vaak om te rijden. Ook voor bezoek zien bewoners de
verslechterde bereikbaarheid als een probleem. De autobereikbaarheid van de
Schil is volgens bewoners - ondanks de toegenomen verkeersdruk - niet echt veranderd. Wel missen inwoners van de Schil de Citybus.
Bedrijven
De bereikbaarheid van diverse delen van de Binnenstad is in de ogen van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven aantoonbaar verslechterd. Dit geldt in de
eerste plaats voor het gebied Grotekerksbuurt/ Groenmarkt, maar ook bijvoorbeeld voor de kop van de Vriesestraat. Het blokkeren van doorgaand verkeer betekent in veel gevallen ook een blokkade voor bestemmingsverkeer. Bedrijven in
de Historische Binnenstad ervaren vooral voor hun bezoekende klanten en hun leveranciers problemen met de verslechterde bereikbaarheid. Ook makelaars wijzen
hier op. Met de versoepeling van het Verkeersplan is de bereikbaarheid van de
horeca wel weer verbeterd. Voor de horeca Groothoofd geldt dat overigens pas
na de daadwerkelijke verplaatsing van de knip Roobrug naar de Grote Markt.
In een beperkte peiling in het kader van de Benchmark Gemeentelijk Ondernemersklimaat beoordeelt een 40-tal ondernemers gevestigd op een centrumlocatie
de autobereikbaarheid van de vestigingslocatie anno 2005 weliswaar matig (gemiddeld rapportcijfer 5,5), maar niet slechter dan in 2002, vóór de invoering van
het Verkeersplan. In hoeverre dit betrekking heeft op de Historische Binnenstad is
echter niet duidelijk: vestiging op een centrumlocatie is ruimer en kan ook de
Schil omvatten.
Bezoek bewoners, klanten niet-consumentverzorgende bedrijven
Een gemeenschappelijk probleem is het gebrek aan duidelijke informatie over hoe
men waar wanneer kan komen. Ook staan de pollers niet of incorrect aangegeven op navigatiesystemen. Vooral de bereikbaarheid vanaf de N3 wordt als problematisch ervaren.
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Bevoorrading, leveranciers
De Dordtse venstertijden worden als vrij krap ervaren. Op vrijdag en zaterdag tijdens de (opbouw van de) markt is de bevoorrading van enkele grootwinkelbedrijven wat moeilijker, maar men is hier door nadere afspraken tot een werkbare
situatie gekomen. Het telkens opnieuw (servicebedrijven en storingsdiensten) of
op het laatste moment (leveranciers) moeten aanvragen van een ontheffing is lastig. De ontheffingsregeling voor verswaren werkt in de ogen van de leveranciers
goed. De indruk bestaat echter ook dat hier enige misbruik van wordt gemaakt,
zowel wat betreft de te leveren goederen als wat betreft het inrijden van het
voetgangersgebied buiten venstertijden. Voor leveranciers van de horeca die èn
op Houttuinen èn op Groothoofd moeten bevoorraden betekenen de doorgevoerde aanpassingen aan het Verkeersplan een verbetering: om na de Houttuinen op
het Groothoofd te bevoorraden hoeven zij nu niet meer om te rijden. Moeten ze
verder in noordoostelijke richting, dan kan dat als gevolg van het Verkeersplan uiteraard niet rechtstreeks en zal er toch omgereden moeten worden.
Hulpdiensten, SVD, Netwerk
Het systeem met transponders wordt op zich als handig ervaren. Wel geven gebruikers aan dat zij hun positie op de weg erg nauwkeurig moeten bepalen voordat de betreffende poller omlaag gaat. Op de Grotekerksbuurt is de lus in de weg
inmiddels aangepast, waardoor het beter gaat. Op de Wijnstraat vormt de lus nog
een knelpunt. Er wordt door de hulpdiensten nog veel standaard gebruik gemaakt
van de ‘noodknop’, waarmee alle pollers omlaag gaan. Er was sprake van dat de
alarmknop tzt zou verdwijnen, maar afgesproken is dat deze blijft.
De plaats van de poller op de Grotekerksbuurt is een knelpunt voor met name
bussen. Omdat de poller vlakbij een haakse bocht is geplaatst, kan men niet zien
wat er om de hoek aankomt en moet men elkaar - als er van de andere kant ook
een bus komt - aan de verkeerde kant inhalen. Het verplaatsen van de poller richting de Gelderse kade zou dit probleem oplossen. Dit zou echter ten koste gaan
van een aantal parkeerplaatsen. Alternatief is het plaatsen van een hoekspiegel
aan het pand in de haakse bocht.
Het aantal passagiers van de Citybus is nagenoeg stabiel. Wel heeft SVD erop
gewezen dat de route in verband met evenementen wel erg vaak gedeeltelijk
wordt afgesloten. In 2006 wordt dit in overleg met SVD zo veel mogelijk beperkt.
De vaste afsluiting in de Lenghenstraat (aan de zijde Vriesestraat) is zo geplaatst
dat de wagens van Netwerk er niet in kunnen rijden om te keren. Hierdoor moeten zij achteruit door de Vriesestraat de Vest oprijden, met alle gevaren van dien.
Oplossing zou zijn het verplaatsen van deze vaste afsluiting met enkele meters.
Inmiddels is dit proces in gang gezet. Het is echter nu ook al mogelijk voor Netwerk om deze vaste afsluiting (sleutelpaal) te verwijderen om te keren.
Een positief effect van het Verkeersplan is, dat men weinig hinder en vertraging
ondervindt van andere weggebruikers als men eenmaal door de pollers is.
Taxi's
Als gevolg van de vaste knippen, waarvoor taxi's geen ontheffing hebben, en het
ingestelde eenrichtingsverkeer op Visbrug en Voorstraat-Noord moeten taxi's erg
veel omrijden. Dit kost klanten en de Prinsenstraat wordt onnodig belast. Taxi's
mogen niet in het voetgangersgebied komen, tenzij ze gehandicapten ophalen of
afzetten.
Fietsers
Voor fietsers is het prettiger vertoeven in de Binnenstad, nu er weinig verkeer is.
Wel zijn er te weinig goede fietsenstallingen (op de goede plaatsen).
Gehandicapten/ouderen
Ook voor gehandicapten en ouderen is het door het verminderde verkeer beter
toeven in de Binnenstad. De gehandicaptenparkeerplaatsen in het autoluwe ge-
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bied zijn gehandhaafd en hebben een goedkoper tarief dan gewone parkeerplaatsen. Knelpunten in het gehandicaptenparkeren die samen met medewerkers van
de gemeente zijn geïnventariseerd zijn echter grotendeels nog niet aangepakt.
Ook zijn parkeerwachters niet altijd op de hoogte van de rechten van gehandicapten.
De DrechtHopper heeft 24-uurs toegang tot alle pollers. In het begin waren er
nogal eens wat problemen omdat Toezicht niet altijd op de hoogte bleek van het
recht om ook in het voetgangersgebied te 'laden en te lossen'. Tegenwoordig
loopt alles gesmeerd: de coördinator DrechtHopper hoort geen klachten.
Consumenten
Consumenten voor wie Dordrecht-Centrum het vaakst bezochte aankoopcentrum
voor niet-dagelijkse artikelen is, geven de autobereikbaarheid van DordrechtCentrum een gemiddeld rapportcijfer 6,4. Daarmee steekt Dordrecht gunstig af
tegen Delft en Leiden, steden die ook een historisch centrum hebben. De beoordeling van de autobereikbaarheid van de horeca in de Binnenstad door inwoners
van Dordrecht is met een gemiddeld rapportcijfer 4,1 een stuk slechter. Deze meting stamt wel van vóór de verplaatsing van de knips.
Ten slotte hebben we ook uit de speciaal in het kader van deze evaluatie uitgevoerde passantenenquête in het autoluwe gebied gegevens over de beoordeling
van de bereikbaarheid van de Binnenstad. Tweederde van de passanten
in/bezoekers van het autoluwe gebied vindt de bereikbaarheid van de Dordtse
Binnenstad voldoende of goed, eenderde matig of slecht. Dordtenaren zijn negatiever dan mensen van buiten Dordrecht; geen ongebruikelijk verschijnsel. Van de
bewoners van de Historische Binnenstad zelf die in het autoluwe gebied zijn ondervraagd, vinden bijna 6 op de 10 de bereikbaarheid van de Binnenstad voldoende tot goed, 4 op de 10 matig of slecht.

Parkeren
Algemeen
In het gebied binnen de pollers zijn geen parkeerplaatsen, uitgezonderd twee taxistandplaatsen, 6 gehandicaptenplaatsen en 2 p-plaatsen voor de politie bij het politiebureau aan de Groenmarkt. In totaal zijn door de invoering van het Verkeersplan 36 parkeerplaatsen verloren gegaan, voornamelijk vergunninghoudersplaatsen op de Grotekerksbuurt en betaald parkeerplaatsen op de Groenmarkt en de
Vriesestraat. Compensatie heeft plaatsgevonden door uitbreiding van p-garage
Veemarkt.
Voor zowel bewoners als bedrijven is voor een vergunning voor sector 1 een
wachtlijst. Een deel van de door ons bekeken ingediende bezwaarschriften had te
maken met het afwijzen van een aanvraag van een parkeervergunning.
Bewoners
Iedere bewoner van de Binnenstad kan in principe voor elke auto die op zijn/haar
naam staat een parkeervergunning krijgen. Er is echter een wachtlijst voor parkeren in sector 1. Bewoners kunnen wel een alternatieve vergunning krijgen voor
parkeren in de Schil, hetgeen ook gebeurt.
Volgens de bewoners is er te weinig parkeergelegenheid in de Historische Binnenstad, zowel binnen als buiten de pollers. Op sommige plaatsen zijn de tarieven
voor vergunningen verhoogd, omdat daar nu betaald parkeren is tot 22.00 uur.
Hier staat echter geen handhaving tegenover volgens de bewoners. Bewoners
klagen over het feit dat er meer parkeervergunningen worden uitgegeven dan dat
er plaatsen zijn, er soms meerdere vergunningen per adres zijn en bewoners met
eigen parkeergelegenheid soms toch een vergunning krijgen. Een vergunning in
een andere zone in de Schil is geen goed alternatief voor de bewoners. Eerder
wezen wij al op klachten over het noodzakelijke vele omrijden bij het zoeken naar
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een parkeerplek door bewoners in sommige delen van de Binnenstad die wel over
een vergunning voor sector 1 beschikken.
Bewoners van de Schil ervaren op tal van plaatsen een verhoogde parkeerdruk als
gevolg van vergunningen voor bewoners en bedrijven in sector 1 voor parkeren in
sector 10, 11 of 15. Uit de monitor Leefbaarheid en Veiligheid blijkt ook dat de
tevredenheid met de parkeergelegenheid in de Schil is afgenomen.
Bezoek bewoners
Sommige bewoners van de Historische Binnenstad vinden de parkeertarieven te
hoog. Wel vindt men het fijn dat de tarieven in de parkeergarages zijn verlaagd.
Van alle 1.900 huishoudens in sector 1A (Havenkwartier/Bleijenhoek) is door 592
huishoudens in 2005 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kraskaarten voor
het parkeren van bezoekers te kopen. Verreweg de meeste kochten het maximale
aantal van 20 per jaar. In de bewonersbijeenkomst kwam het geluid naar voren
dat men dit aantal te weinig vindt. Bewoners in de rest van sector 1 ervaren het
niet gebruik kunnen maken van deze regeling als een gemis. In de Schil is men
tevreden met de daar geldende regeling (maximaal 15 kaarten per kwartaal).
Bedrijven
Bedrijven kunnen per zaak aanspraak maken op maximaal 2 vergunningen. Ook
voor bedrijven is er een wachtlijst voor parkeren in sector 1. Bewoners en bedrijven staan op dezelfde wachtlijst. Maar zowel bij bewoners als bedrijven bestaat
de indruk dat er in delen van de Historische Binnenstad overdag wel voldoende
vrije parkeergelegenheid is.
Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven wijzen erop dat de weggevallen parkeerplaatsen niet in de directe nabijheid zijn gecompenseerd. Men vindt dat er al
lang meer garages op goede plekken hadden moeten staan. De Voorstraat-West
ervaart negatieve gevolgen van het wegvallen van de parkeerplaatsen aan de
Grotekerksbuurt en ook de kop van de Vriesestraat heeft te lijden onder de verminderde autobereikbaarheid. Het veranderde parkeerregime op de Grote Markt is
een enorme verbetering voor de horeca.
Makelaars wijzen er op dat het niet kunnen krijgen van een parkeervergunning
een knelpunt is voor de verhuurbaarheid van bedrijfs- en kantoorruimte in de Historische Binnenstad. Dit terwijl er in het Havenkwartier in tegenstelling tot andere
delen van de Binnenstad wel ruimte is.
Consumenten
Consumenten voor wie Dordrecht-Centrum het vaakst bezochte aankoopcentrum
voor niet-dagelijkse artikelen is, geven de parkeermogelijkheden van DordrechtCentrum net als de bereikbaarheid per auto een gemiddeld rapportcijfer 6,4.
Daarmee steekt Dordrecht ook op dit punt gunstig af tegen Delft en Leiden, steden met eveneens een historisch centrum. Net als bij de autobereikbaarheid is
ook de beoordeling door inwoners van Dordrecht van de parkeermogelijkheden in
de buurt van de horeca waar men graag komt met een gemiddeld rapportcijfer
4,3 een stuk slechter. Hierbij zij echter aangetekend dat deze meting is van vóór
de aanpassing van het parkeerregime op de Grote Markt, waar de maximale parkeertijd speciaal voor de horeca is afgeschaft.
Parkeerdruk
Gegevens over de parkeerdruk hebben we ontleend aan het parkeeronderzoek dat
Goudappel Coffeng in het kader van het opstellen van de parkeerbalans voor de
Binnenstad in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd. Uit onze analyses
blijkt:
• Door de week overdag lijkt er in het gebied Havenkwartier/Wijnstraat e.o. nog
voldoende plaats. Slechts op een aantal plaatsen is overdag sprake van een
hoge bezetting.
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•
•

Door de week 's avonds en op zaterdagen loopt de bezetting in sector 1 uiteen. In veel straten staat het altijd vol, maar er zijn ook straten met een lagere
bezetting, met name in het Havenkwartier (inclusief Merwekade).
De parkeerdruk in straten in de Schil, direct aangrenzend aan sector 1 is zeer
hoog.

Recent voorgestelde parkeermaatregelen
De historische binnenstad van Dordrecht is niet ingericht op veel verkeer en
parkeermogelijkheden. Dordrecht heeft het parkeren daarom gereguleerd om
er voor te zorgen dat het parkeren gestructureerd verloopt. Om zoveel mogelijk aan de wensen van de belanghebbenden tegemoet te komen is er in de
loop van de tijd veel maatwerk gedaan. Het resultaat is een “lappendeken”
aan regels. Er zijn teveel verschillende regels en er is onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod.
Om tot een betere en eerlijkere verdeling van de parkeerruimte in het centrum
te komen en tot minder en eenvoudigere regels is een nieuw pakket maatregelen ontwikkeld. Tot eind januari 2006 heeft er voorinspraak plaatsgevonden met o.a. ondernemers en bewonersorganisaties. Vanaf half maart tot
eind april volgt de inspraak voor iedereen. Het is de bedoeling voor de zomer
het besluitvormingsproces af te sluiten en in de zomer te starten met de
voorbereidingen.

Economische positie
Opinie vertegenwoordigers bedrijfsleven
Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven wijzen erop dat de economische positie
van een groot deel van het Kernwinkelgebied is versterkt. In hun ogen was het
oorspronkelijk de bedoeling om alleen het Kernwinkelgebied binnen de pollers te
laten vallen. Nu dit gebied groter is geworden zijn de aanloopstraten de dupe.
Grotekerksbuurt/Groenmarkt is een doods gebied geworden, Voorstraat-West ervaart daarvan ook de negatieve effecten en ook de kop van de Vriesestraat heeft
te lijden onder de verminderde autobereikbaarheid. Waarom het rondje hier er zonodig uit moest is vertegenwoordigers van het bedrijfsleven nog steeds niet duidelijk. Al met al zijn vooral de kleine ondernemers, de couleur locale, geraakt, niet
het grootwinkelbedrijf. Dit is negatief van invloed op de kwaliteit van de Binnenstad.
Voor het bedrijfsleven in het Havenkwartier ligt het wat genuanceerder. Voor de
horeca aan het Groothoofd was de eerste invoering van het Verkeersplan een
ramp. Na de verplaatsing van de knips is de situatie nu hersteld. Voor kantoren
en andere niet-consumentverzorgende bedrijvigheid is een goede autobereikbaarheid vaak veel minder van levensbelang dan voor consumentverzorgende bedrijven. Er is meer nodig dan een verkeersplan om te vertrekken of in te krimpen.
Niettemin is het vestigingsmilieu als gevolg van verminderde bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en zichtbaarheid wel verslechterd.
Resultaten kwantitatieve analyses en gesprekken makelaars
Uit de kwantitatieve analyses, aangevuld met gesprekken met een aantal makelaars, zijn met betrekking tot de economische positie van de Binnenstad in relatie
tot het Verkeersplan de volgende conclusies te trekken:
•
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De invoering van het verkeersplan valt samen met een langere periode van
slechte economische conjunctuur, die gepaard is gegaan met dalende consumptieve bestedingen en dalende omzetten in detailhandel en horeca. Dat en
de toch vrij korte tijd die sinds de invoering verstreken is, maken het moeilijk
om een duidelijk beeld te krijgen van de effecten van het verkeersplan op de
economische positie van de binnenstad. Op basis van puur kwantitatieve gegevens over aantallen vestigingen en bedrijvendynamiek kunnen we - vooralsnog - geen significante effecten van het Verkeersplan waarnemen.
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•

•

•

•

Dit betekent niet dat er geen bedrijven als gevolg van het Verkeersplan uit het
'meest getroffen' gebied (Grotekerksbuurt/Groenmarkt e.o.) zijn vertrokken of
anderszins economische schade hebben geleden. Van de eerste is een aantal
duidelijk aanwijsbare gevallen bekend. Van de tweede is voor diverse bedrijven de geleden economische schade als gevolg van de invoering van het verkeersplan door toekenning van schadeclaims feitelijk erkend.
Met betrekking tot consumentverzorgende activiteiten is in het nader bestudeerde gebied Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat, Grote Markt naast
een aantal vertrekkers ten gevolge van de invoering van het verkeersplan ook
sprake van opheffing/vertrek onder invloed van de slechte economische conjunctuur en/of ongelukkig bedrijfseconomisch beleid. Daar staan ook weer
nieuwvestigingen tegenover. Per saldo is de leegstand verkoopruimten in de
afgelopen 3 jaar met 5 ruimten toegenomen. Dat is een ongunstigere ontwikkeling dan in het Kernwinkelgebied, maar dat is voor dit soort vestigingsmilieus in een periode van laagconjunctuur niet ongebruikelijk.
De verhuurbaarheid van de wat grotere verkoop-, bedrijfs- en kantoorruimten
in het gebied staat onder druk. Dit heeft vooral te maken met de wachtlijst
voor een parkeervergunning voor sector 1. Daarnaast speelt - vooral voor het
gebied tussen de pollers - ook de verminderde autobereikbaarheid een rol.
Voor bepaalde type bedrijven is dit gebied niet meer aantrekkelijk als vestigingsplaats. De populatie potentiële vestigers is daardoor kleiner geworden en
er moet in feite "uit een kleinere vijver worden gevist". Nieuwvestigers passend in het nieuw ontstane vestigingsmilieu blijken vooral kleine 1-mans bedrijfjes te zijn.
Specifiek voor de horeca ten slotte wijst het in 2004 door het SGB uitgevoerde horeca onderzoek op een gemiddeld genomen beperkt negatief effect van
de verminderde autobereikbaarheid en het verminderde parkeergemak op horecabestedingen van inwoners van Dordrecht in de Dordtse Binnenstad. Dit
sluit overigens geenszins uit dat dit effect in individuele gevallen groter is
(geweest).

Bezoek Kernwinkelgebied
Er zijn geen aanwijzingen dat het bezoek aan het Kernwinkelgebied meer dan
marginaal te lijden heeft gehad onder de invoering van het Verkeersplan. Het is
echter ook niet volledig uit te sluiten dat het bezoek (per auto) aan het Kernwinkelgebied zonder de invoering van het Verkeersplan omvangrijker was geweest.
Wel is er voor de recente teruggang in bezoek, in de vorm van de economische
recessie, een landelijk geldende, plausibele verklaring. De verschuiving in het vervoermiddelgebruik van bezoekers van auto naar stadsbus mag met enige voorzichtigheid als een positief neveneffect van het Verkeersplan worden aangemerkt.
Verblijfsklimaat Kernwinkelgebied
Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven achten het verblijfsklimaat in het grootste deel van het Kernwinkelgebied sterk verbeterd.
Verblijfsklimaat autoluw gebied
Over het verblijfsklimaat in het autoluwe gebied zijn vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven een andere mening toegedaan: daar vinden zij het verslechterd. In
Grotekerksbuurt/Groenmarkt is er aan de ene kant geen leven meer waardoor het
er 'unheimisch' is geworden, aan de andere kant wordt er 's avonds als de pollers naar beneden zijn gescheurd. Wat zich hierbij in de ogen van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven wreekt, is dat de herinrichting zo lang op zich laat
wachten. Dat geldt ook voor de kop van de Vriesestraat. Dit gebied heeft goede
potenties, maar is nu een doorn in het oog.
Bezoekers van/passanten in het autoluwe gebied Groenmarkt e.o. zijn, hoewel
niet eensgezind, wel positiever over het verblijfsklimaat in dit gebied. Het gemiddeld rapportcijfer is een 7 en een meerderheid van degenen die dit kunnen beoordelen vindt het verblijfsklimaat verbeterd ten opzichte van de situatie vóór de invoering van het Verkeersplan. Driekwart vindt het 'heerlijk dat de auto's verban-
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nen zijn' en 80% wil de auto's niet weer terug. Ook komt uit de antwoorden naar
voren dat er nog ruimte is voor verbetering van de waardering voor het gebied als
dit op adequate wijze wordt heringericht.
Toch waren er onder bezoekers/passanten ook nog wel kritische geluiden te horen, met name van inwoners van Dordrecht en de Drechtsteden en van bewoners
van de Historische Binnenstad in het bijzonder. Hun rapportcijfer voor het verblijfsklimaat is sowieso lager dan dat van bezoekers van buiten de regio, maar
gemiddeld nog wel voldoende. Ook vindt een relatief hoog aandeel van eenderde
het verblijfsklimaat in het gebied niet verbeterd of zelfs juist verslechterd, is men
minder positief over het verbannen van de auto's, willen meer van hen (20%) de
auto's liever gewoon weer terug en vindt een relatief hoog aandeel (45%) het autoluwe karakter de doodsteek voor de economie. Aan de andere kant vinden met
name relatief veel bewoners (53%) van de Historische Binnenstad dat er nog wel
veel verkeer is voor een autoluw gebied. Deze mening wordt overigens sowieso
wel gedeeld door veel bezoekers/passanten (40% op totaal). Al met al zijn vooral
bezoekers/passanten van buiten de regio (waaronder veel bezoekers van Kunstrondje Dordt) positief over het autoluwe gebied en zijn vooral veel bewoners van
de Historische Binnenstad tegengestelde meningen toegedaan.

Functioneren van het systeem
Ontheffingen
Er zijn per 1.1.2006 in totaal 1.202 ontheffingen uitgegeven. Er zijn ontheffingen
voor nood- en hulpdiensten (333x), bewoners met eigen parkeergelegenheid of
woonachting in het 'geslotenverklaringsgebied' (179x), bedrijven met eigen parkeergelegenheid of gevestigd in het 'geslotenverklaringsgebied' (148x), gemeentelijke diensten waaronder vuilophaal- en recyclingdiensten (131x), leveranciers
versgoed (120x), taxi's (112x), zorgverleners (79x), trouw- en rouwauto's (11x),
waardetransport (10x) en bijzondere diensten (79x, bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven en koeriersdiensten). Verder zijn er aparte regelingen voor marktwagens
voor de Nieuwstraat en bij evenementen. Ontheffingen worden uitgegeven door
Bureau Parkeren. Klanten van apotheek Ritzen en personen die beschikken over
een gehandicaptenparkeerkaart worden altijd doorgelaten als zij zich melden aan
de poller.
Behalve de Citybus (niet meegerekend in de 1.200 ontheffingen) hebben alleen
nood- en hulpdiensten, gemeentelijke diensten en taxi's transponders, de overige
ontheffingen werken met pasjes. Transponders kunnen worden geprogrammeerd
voor ruimere en beperktere toegang, zowel wat betreft plekken als wat betreft
tijden. Een aantal marktwagens en bewoners Nieuwstraat, Hofstraat en Hof kunnen ook een transponder krijgen voor gebruik als uitgang van de poller
Nieuwstraat.
Pollercentrale
De pollers worden bediend vanuit de pollercentrale. De pollercentrale is puur uitvoerend. Instructies staan in de pollerinstructie, die op dit moment herschreven
wordt. Incidentele instructies kunnen komen van Bureau Parkeren (incidentele
toegang) of van de politie (pollers langere tijd omlaag). De taken kunnen op zich
goed worden uitgevoerd. Echte knelpunten zijn er niet. De pollercentrale is bemand tijdens de pollertijden.
Onduidelijkheden/onvolkomenheden
Er zijn heel veel verschillende ontheffingen en andere toegangsregels. Uit verschillende gesprekken kwam naar voren dat die regels niet voor iedereen even duidelijk zijn. Zo lijken (chauffeurs van) Netwerk en de taxibranche niet volledig op de
hoogte van de regels die voor hen gelden. Dit levert ook problemen op bij de
handhaving.
Ook wat betreft de pollertijden bestaat nogal wat onduidelijkheid. Vooral voor be-
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zoekers (zakelijk en privé) van buiten de stad is de hele pollersituatie moeilijk te
overzien. Hierdoor doen zich regelmatig opstoppingen voor als gevolg van onwetendheid van automobilisten die zich vastrijden op de pollers.
Aannemers en servicebedrijven kunnen wel ontheffing krijgen om het gebied binnen de pollers binnen te rijden voor een klus, maar niet om het voertuig nabij de
klus te parkeren. Nu moeten zij nog uitladen en het voertuig buiten de pollers
parkeren. De soms coulante houding van de parkeercontroleurs is naar bewoners
moeilijk uit te leggen. Er is een aannemersvergunning in de maak die dit probleem
uit de wereld moet helpen.
Voor servicebedrijven en storingsdiensten is het lastig om telkens opnieuw een
ontheffing te moeten aanvragen. En bij thuisbezorging bij particulieren (bijvoorbeeld van meubels) wordt altijd pas op het allerlaatste moment een routeschema
gemaakt. Het aanvragen van een ontheffing op zo'n korte termijn is lastig.
Laden en lossen bewoners
Na winkelsluitingstijd doet zich wat dit betreft een probleem voor, omdat die periode niet is aangewezen voor laden en lossen. Bewoners zonder ontheffing zijn
dan formeel in overtreding.
Storingen
Uit de verslagen van de Pollercentrale en uit ervaring van de beheersmedewerker
van Stadswerken komt naar voren dat er eens in de paar dagen wel een kleinere
of grotere storing is. Bij de Pollercentrale bestaat de indruk dat het aantal storingen de laatste tijd toeneemt. Uit overzichten van Stadswerken blijkt dat in 2005
in circa 50 gevallen de leverancier van de apparatuur er aan te pas moest komen
om de storing te verhelpen.
Als er een storing is aan een poller zelf, dan gaat deze automatisch in de benedenstand. Er kan echter ook een storing zijn in de sofware, in de pasjeslezer of in
het pasje zelf. Van verscheidene kanten (bewoners, belanghebbende organisaties)
is aangegeven dat dit voor de nodige problemen kan zorgen op momenten dat de
pollercentrale onbemand is.
Fysiek 'lek' in het systeem
De Vleeshouwerstraat wordt aangemerkt als lek in het systeem. Hier is weliswaar eenrichtingsverkeer richting Houttuinen ingesteld, maar door dit vanaf de
Houttuinen te negeren kan men de knip op de Grote Markt omzeilen en toch gemakkelijk van west naar oost komen. Dit schijnt af en toe te gebeuren. Feitelijk is
hier in juridische zin geen sprake van een lek. Het is alleen het enige stukje waar
het fysiek niet volledig onmogelijk is gemaakt om van west naar oost te komen.
Verder blijkt de sleutelpaal bij de Lenghengang met grote regelmaat te zijn verwijderd.
Pollers naar beneden
De poller Visstraat gaat op zaterdagen om 17.00 uur naar beneden. Dit is in strijd
met de oorspronkelijke opzet om dit pas om 18.00 uur te doen.

Financiële aspecten
De totale investeringskosten voor het Verkeersplan Binnenstad belopen op dit
moment een totaal van € 4,145 mln exclusief en € 4,384 mln inclusief toegekende schadeclaims. Per september 2005 stond er nog een bedrag van € 1,742
mln als restant reservering, vooral ten behoeve van de herinrichting tussen de
pollers. Personeelskosten gemeente zijn in deze bedragen niet meegerekend.
De exploitatiekosten bedragen jaarlijks € 72.300,-. Dit is exclusief aan het Verkeersplan Binnenstad toe te rekenen structurele personeelskosten voor de pollercentrale (2 fte Toezicht), beleidsmedewerker SO (0,5 fte verdeeld over juridisch,
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verkeerskundig en beleid), beheer (150 uur medewerker Stadswerken) en Bureau
Parkeren (ontheffingen, 125 uur). Op de personeelskosten van de pollercentrale
kan in de inmiddels in gebruik genomen geïntegreerde meldkamer van Toezicht
een efficiencywinst van 25% worden behaald.
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1

Inleiding

In november 2002 is het Verkeersplan Binnenstad in werking getreden. Doelstellingen van het Verkeersplan waren het weren van doorgaand verkeer door de Binnenstad en het creëren van een autoluw gebied.
Dit in "een afgewogen model waarin de economische positie wordt versterkt, de leefbaarheid wordt verbeterd en de noodzakelijke bereikbaarheid wordt gehandhaafd." Een eerste evaluatie in februari 2003 gaf
aanleiding tot een aantal - meer en minder ingrijpende - aanpassingen. Aan de Gemeenteraad is toegezegd
het Verkeersplan Binnenstad een half jaar na het gereedkomen van de laatste aanpassingen te evalueren.
Die evaluatie zal moeten aangeven:

1.2

•

in welke mate de gestelde doelen zijn bereikt;
of er sprake is van onbedoelde neveneffecten en zo ja in welke mate;
hoe verschillende gebruikersgroepen van de
Binnenstad het Verkeersplan beleven;
hoe het systeem functioneert, zowel technisch als in de praktijk van belanghebbende
burgers, bedrijven en organisaties;
hoe de stand van zaken is op een aantal uitvoeringsaspecten; en
wat de uitvoerings- en exploitatiekosten zijn
in relatie tot eerdere ramingen.

In de Startnotitie is een groot aantal evaluatieonderwerpen en -indicatoren opgenomen,
gegroepeerd in de volgende hoofdgroepen:

Stadsontwikkeling heeft het SGB gevraagd de
Startnotitie voor de evaluatie te schrijven en na
goedkeuring door College en Raadscommissie de
evaluatie ook uit te voeren. Dit rapport doet verslag van de uitgevoerde evaluatie.

Alle in de Startnotitie opgenomen evaluatieonderwerpen kunnen worden opgevat als onderzoeksvragen. Het volledige overzicht uit de
Startnotitie is opgenomen als bijlage 1.

•
•
•
•
•

1.1

Proces

Startnotitie
Ter voorbereiding van de evaluatie is in mei
2005 een startnotitie voorbereid. Bewoners en
ondernemers is de kans gegeven op de conceptStartnotitie in te spreken. Dit heeft een aantal
nuttige reacties opgeleverd, die zijn verwerkt in
de definitieve Startnotitie. Eind mei is de Startnotitie door het College vastgesteld. De Startnotitie is vervolgens op 25 augustus door de
Raadscommissie R&E besproken en - met een
aantal aanvullende aandachtspunten - akkoord
bevonden. De Startnotitie bevat een gedetailleerd plan van aanpak van de evaluatie.
Proces na gereedkomen evaluatierapport
De resultaten van de evaluatie zijn neergelegd in
het onderhavige rapport. Stadsontwikkeling stelt
op basis van deze rapportage een ambtelijk advies op, waarin beargumenteerde voorstellen
voor aanpassingen binnen de kaders van het
Verkeersplan kunnen zijn opgenomen. Dit ambtelijk advies leidt tot een B&W besluit dat wordt
vrijgegeven voor inspraak. Na de inspraak volgt
behandeling en besluitvorming in de Raad.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Onderzoeksvragen

i.r.t. het weren van doorgaand verkeer en
het creëren van een autoluw gebied
i.r.t. verbetering van de leefbaarheid
i.r.t. versterking van de economische positie
i.r.t. handhaving noodzakelijke bereikbaarheid
i.r.t. het functioneren van het systeem
i.r.t. de uitvoering van het systeem; en
i.r.t. de effecten op de 19e Eeuwse Schil

Aanvullingen vanuit Raadscommissie
Door de Raadscommissie zijn tijdens de bespreking enkele aandachtspunten voor, c.q. aanvullingen op de Startnotitie naar voren gebracht.
Het gaat daarbij om:
•
•
•

•

•
•

aandacht voor brommers en scooters
aandacht voor beleving (effecten van) Verkeersplan Binnenstad door bewoners, bedrijven en instellingen Schil
wat is het effect van het Verkeersplan Binnenstad op het functioneren van de Bibliotheek en andere instellingen (ToBe) in de
Binnenstad?
hoe beleven bezoekers van de Binnenstad
het autoluwe gebied, niet alleen op zondag
(Startnotitie), maar ook vrijdag en zaterdag
(Raadscommissie)?
beïnvloeding beleving verblijfsklimaat door
het nog grotendeels ontbreken van herinrichting
parkeerdruk Krispijn.
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Met uitzondering van het laatste punt zijn deze
zaken, deels aanvullend op de Startnotitie, in de
evaluatie meegenomen. Parkeerdruk Krispijn
achten wij in relatie tot het Verkeersplan Binnenstad minder relevant. In overleg met Stadsontwikkeling is dit punt niet in de evaluatie meegenomen.
Een expliciet punt van aandacht dat ooit door de
Raad is ingebracht is het bezoekersparkeren. In
deze evaluatie hebben wij zowel aan het gebruik
als (de beleving van) het regime van het bezoekersparkeren aandacht besteed.

Tabel 1.1 Gegevensverzameling
methode gegevensverzameling
verkeerstellingen met telslangen

1.3

Opzet

De gegevensverzameling ten behoeve van de
evaluatie heeft langs verschillende lijnen plaatsgevonden. Er was al veel statistisch en onderzoeksmateriaal - van het SGB en van derden voorhanden, waar zo veel mogelijk gebruik van
is gemaakt. In veel gevallen zijn daar diverse
bewerkingen en secundaire analyses op uitgevoerd. Aanvullend zijn op diverse manieren diverse gegevens, opinies en feitelijkheden verzameld en verwerkt. Tabel 1.1 geeft hiervan een
overzicht.

te verzamelen gegevens

van toepassing op

verkeersintensiteiten Binnenstad en
Schil

verkeersdruk, indirect milieu

snelheden Binnenstad

snelheid verkeer

parkeertelling 1)

bezetting p-plaatsen Binnenstad

parkeerdruk

secundaire analyses Leefbaarheid & Veiligheid

beleving woonklimaat Binnenstad en
Schil

beleving woonklimaat

beleving verkeersveiligheid Binnenstad en Schil

beleving verkeersveiligheid

ontwikkeling vestigingen

economische functies

bedrijfsverplaatsingen

economische functies

verwerking gegevens bedrijvenregister en
mutatiestatistieken KvK

verwerken statistische telgegevens derden

verzamelen en verwerken gegevens uit
bestanden en overzichten in eigen beheer
groepsgesprekken

interviews

bedrijfsbeëindigingen

economische functies

starters

economische functies

registraties politie verkeersoverlast

beleving woonklimaat

ongevallenstatistiek

objectieve verkeersveiligheid

registratie politie ongevallen

objectieve verkeersveiligheid

gebruik Citybus

bereikbaarheid

leegstand kantoor, bedrijfsruimte en
verkoopruimte in Binnenstad;
passantentellingen

economische functies

bewoners Binnenstad en Noordflank
(wijkbeheeroverleggen)

beleving woonklimaat en
verkeersveiligheid
bereikbaarheid bewoners en
bezoekers

ondernemers (overleg ondernemers /
gemeente Verkeer)

beleving verblijfsklimaat en
ondernemersklimaat;
bereikbaarheid economische
functies

belanghebbenden bij goed bereikbare
Binnenstad:Brandweer, Politie, GGD,
Taxibedrijven, SVD, EVO, DAG, Fietsersbond, Bibliotheek/ToBe

bereikbaarheid

makelaars

economische functies

beheerscentrale en stadswachten

functioneren systeem

routes, parkeren, verlies aan pplaatsen, bereikbaarheid bewoners

bereikbaarheid

bezoek Binnenstad

verzamelen en verwerken feitelijke informatie:
. over huidige situatie in de praktijk
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Tabel 1.1 Gegevensverzameling (vervolg)
methode gegevensverzameling

. over functioneren systeem

. over uitvoering van het systeem

passantenenquête in autoluw gebied

te verzamelen gegevens

van toepassing op

omvang en tijdsduur autoluw gebied

autoluw gebied

gebruik Nieuwstraat door (lange)
marktwagens

bereikbaarheid/leefbaarheid

bebording

duidelijkheid

aanrijdingen met pollers

functioneren systeem

aantal ontheffingen naar gebruikersgroep

bereikbaarheid

gebruik en beleving (regime van)
bezoekersvergunningen

bereikbaarheid

storingen

functioneren systeem

klachten

(functioneren) systeem

uitvoeringskosten, exploitatiekosten,
schadeclaims, uitvoering wijzigingsbesluiten, herinrichting autoluw gebied

systeem

beleving bezoekers

beleving verblijfsklimaat

modal split binnenstadbezoek

bereikbaarheid

verwerken bestaande onderzoeksgegevens
SGB anders dan L&V

modal split binnenstadbezoek
beleving bereikbaarheid
beleving verblijfsklimaat

bereikbaarheid

eigen waarnemingen ter plekke, schouwrondes

herinrichting pollerlocaties, bebording/bewegwijzering

verblijfsklimaat

1) Afgeleid van een door Goudappel Coffeng verricht parkeeronderzoek in de Binnenstad.

1.4

Externe factoren en beperkingen

Externe factoren
De evaluatie levert valide gegevens op over
doelbereik, neveneffecten, functioneren, uitvoeringsaspecten en uitvoerings- en exploitatiekosten van het Verkeersplan Binnenstad. Bij de interpretatie van een aantal gegevens is het daarbij van belang om rekening te houden met externe factoren, zoals de toename van het autobezit en de economische conjunctuur, en met de
feitelijke situatie, zoals het nog ontbreken van
een aantal herinrichtingen. Op relevante plaatsen
in het rapport besteden wij hieraan de nodige
aandacht.
Beperkingen
In de Startnotitie is een aantal beperkingen aangegeven van het al beschikbare materiaal. Het
kan daarbij gaan om een minder goede vergelijkbaarheid met voor- en tussenmetingen of om
gegevens die bijvoorbeeld alleen betrekking hebben op het Kernwinkelgebied. Deels hebben we
deze beperkingen opgeheven door middel van
aanvullende onderzoeksactiviteiten. Voor zover
het gaat om de afwezigheid van of minder goede vergelijkbaarheid met voor- of tussenmetin-
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gen zullen we met die beperking moeten leven.
Daar waar dit het geval is, is dit in de rapportage
duidelijk aangegeven.

1.5

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 schetsen wij allereerst de huidige
feitelijke situatie met betrekking tot het Verkeersplan Binnenstad en de veranderingen ten
opzichte van de eerste invoering eind 2002. In
de daarop volgende hoofdstukken komen successievelijk de verschillende onderzochte aspecten en effecten van het Verkeersplan aan de
orde. In een aantal hoofdstukken hebben we ons
daarbij in de hoofdtekst beperkt tot de hoofdzaken en de details opgenomen als bijlage. De
meeste hoofdstukken sluiten af met een aantal
conclusies. Voorin het rapport is een zelfstandig
leesbaar hoofdstuk samenvatting en conclusies
opgenomen. Naast een samenvatting van de
belangrijkste bevindingen geven we in dit hoofdstuk ook onze synthese op basis van die bevindingen. En we geven er een aantal suggesties
voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van een aantal zaken.
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2

Feitelijke situatie Verkeersplan Binnenstad

In dit hoofdstuk schetsen we de feitelijke situatie van het Verkeersplan. Waar zijn pollers en afsluitingen,
hoe zit het met venstertijden, ontheffingen en parkeren, enzovoort. Ook geven we aan wat de belangrijkste wijzigingen zijn geweest ten opzichte van de eerste invoering van het Verkeersplan eind 2002.

2.1

Afsluitingen, knips, pollers en
werkingstijden

•

Afsluitingen en knips
Het systeem werkt met vaste afsluitingen, knips
en pollers, waarmee doorgaand en - op gezette
tijden - bestemmingsverkeer wordt geweerd (zie
kaart 1).
Er zijn knips op de Vest en de Grote Markt.
Hulpdiensten en Netwerk kunnen deze knips
met een transponder bedienen.
Vaste afsluitingen zijn er in de Gravenstraat, de
Schrijverstraat, Knolhaven, Lenghenstraat, Korte
Breestraat en Museumstraat. Sinds kort is ook
het Stadhuisplein afgesloten.
Pollers en pollertijden (bloktijden)
Het pollersysteem bestaat uit 2 hoofdingangen
(Visstraat en Kolfstraat), 3 beperkte ingangen
(Grotekerksbuurt, Wijnstraat en Nieuwstraat) en
verder uitgangen. Bij deze laatste kun je wel het
gebied uit, maar niet in.
Bij de hoofdingangen staat de poller omhoog op
(bloktijden):
- ma, di, wo, vr van 11.00 tot 17.00
- do van 11.00 tot 21.00
- za van 11.00 tot 18.00
- op koopzondag van 12.00 tot 17.00
Voor poller Kolfstraat geldt voor marktdagen een
ander regime.
Venstertijden
De venstertijden zijn ma t/m wo en vr van
07.00-11.00 en van 17.00- 21.00; do van
07.00-11.00 en van 21.00-22.00 en zaterdag
van 07.00-11.00 en van 18.00-21.00 uur.

2.2

Gebieden en toegankelijkheid

Het VPB deelt de Historische Binnenstad feitelijk
op in 4 gebieden:
•
Het Kernwinkelgebied, grotendeels voetgangersgebied. Met uitzondering van een
aantal straten is in dit gebied geen gemotoriseerd verkeer toegestaan, behalve bevoorrading tijdens venstertijden en gehandicaptenvervoer.
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•
•

Het autoluwe 'geslotenverklaringsgebied'
tussen de pollers (ook wel groene zone).
Dit is het gebied bestaande uit: Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Vleeshouwerstraat,
Wijnstraat tussen Scheffersplein en 's-Heer
Boeijenstraat, Nieuwstraat vanaf poller tot
Voorstraat, Hofstraat en Hof. De beperkte
ingangen zijn 24 uur toegankelijk voor bewoners en bedrijven gevestigd in dit gebied.
De westelijke lob (Havenkwartier), alleen
bereikbaar via de Prinsenstraat.
De oostelijke lob (Bleijenhoek, Voorstraat
Noord, Wijnstraat).

Rechtstreeks doorgaand verkeer door de Binnenstad tussen de westelijke en de oostelijke lob is
niet meer mogelijk. Buiten de pollertijden is er
wel toegang tot beide lobben via de ingang Visstraat.

2.3

Belangrijkste veranderingen t.o.v.
eerste invoering verkeersplan
binnenstad in december 2002

Afsluitingen en knips
•
De knip Roobrug is verplaatst naar de Grote
Markt.
•
De knip Houttuinen is verwijderd
•
Vaste afsluiting aangebracht in Schrijversstraat
Deze wijzigingen zijn ingegaan per april 2005.
Werkingstijden
•
De pollers staan nu langer omlaag: pollers
Visstraat en Kolfstraat alleen nog omhoog
van 11-17 (ma, di wo, vr), 11-21 (do), 1118 (za) en 12-17 (koopzondag). In de oude
situatie was het systeem in werking van
07-21 uur (do 7-22).
•
De venstertijden zijn verruimd: 's-middags
van 18.00 naar nu 17.00 uur en op zaterdagochtend tussen 07.00 en 11.00 uur.
Tijdens venstertijden heeft men geen ontheffing meer nodig om het gebied in te rijden (via de 2 hoofdtoegangswegen Visstraat en Kolfstraat)
Deze wijzigingen zijn ingegaan per juni 2003.
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Ontheffingen
•
Bewoners groene zone (behalve Visstraat)
hebben 24-uurs ontheffing gekregen.
•
Taxi's hebben 24 uur beperkte toegang,
mits ze een transponder aanschaffen.
Ook deze wijzigingen zijn ingegaan per juni
2003.
Parkeren
•
De hele Binnenstad is 1 parkeersector geworden, dit is ingegaan op 1 december
2002. Sinds 1 maart 2005 is de aparte
wachtlijst voor het kerngebied tussen Spuihaven en Voorstraathaven “opgeheven”;
voor de hele sector wordt nu 1 wachtlijst
gehanteerd.
•
Door het verplaatsen van de pollers is de
westelijke lob vergroot, waardoor het parkeren gemakkelijker is geworden.
•
Er is een langere maximaal toegestane parkeerduur op de Grote Markt ingesteld.

2.4

Situatie met
parkeren

betrekking

tot

De grenzen van de lobben kwamen niet overeen
met de bestaande p-sectoren. Vanwege de
daardoor ontstane parkeerproblemen is ervoor
gekozen om de hele Historische Binnenstad tot
1 p-sector te verklaren (sector 1). Het parkeerprobleem in het Havenkwartier was in feite ook
één van de achtergronden om in de aanpassingen op het Verkeersplan de westelijke lob te
vergroten.
In het gebied binnen de pollers zijn geen parkeerplaatsen, uitgezonderd twee taxistandplaatsen en 6 gehandicaptenplaatsen. In totaal zijn
door de invoering van het Verkeersplan 36 pplaatsen verloren gegaan, voornamelijk vergunninghoudersplaatsen op de Grotekerksbuurt en
betaald parkeerplaatsen op de Groenmarkt en de
Vriesestraat. Op het totaal aantal mengvormplaatsen in de Historische Binnenstad is dat 5%.
Maar op het totaal aantal mengvormplaatsen in
of in de directe buurt van het Kernwinkelgebied
is dat een veelvoud hiervan.
Bewonersvergunningen en wachtlijstproblematiek
Iedere bewoner kan in beginsel voor elke auto
die op zijn/haar naam staat een p-vergunning
krijgen. Er is echter een wachtlijst. Tot maart
2005 was daarbij sprake van ongelijke behandeling tussen bewoners van sector 1A en het deel
van het kerngebied tussen Spuihaven en Voorstraathaven. Vanwege de grote verschillen in
parkeerdruk kwamen bewoners buiten dit deel
van het kerngebied nog wel direct in aanmerking
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voor een vergunning voor sector 1 en bewoners
binnen dit gebied niet meer direct. Deze ongelijke behandeling is per 1 maart 2005 opgeheven.
Nu wordt eerst de wachtlijst gewoon afgewerkt
en sluiten nieuwe aanvragen waar ze ook vandaan komen achteraan.
De wachtlijst is momenteel zo'n 400 à 500 aanvragen groot. Overigens geldt de wachtlijst voor
een vergunning voor parkeren in sector 1. Men
kan wel een vergunning krijgen voor parkeren in
de Schil. Dit gebeurt dan ook, wat de parkeerdruk in de Schil weer doet toenemen, met name
nabij de doorsteken.
Bezoekersparkeren en -vergunningen
In eerste instantie gold de uitgifte van bezoekersvergunningen alleen voor bewoners van de
Schil (15 kraskaarten per kwartaal). Na interpellatie in de Raad is dit ook ingevoerd in sector
1A, met een maximum van 5 kraskaarten per
kwartaal, geldig voor parkeren in 1A. Voor de
rest van sector 1 bestaan geen bezoekersvergunningen, ook waar wel parkeerplaatsen zijn.
Omdat er niet geparkeerd kan worden krijgen
bezoekers in principe geen toegang tot het gebied binnen de pollers, tenzij de noodzaak daartoe kan worden aangetoond.
Uit informatie van Bureau Parkeren blijkt dat van
alle 1.900 huishoudens woonachtig in sector 1A
er in 2005 door 592 huishoudens kraskaarten
voor bezoekers zijn gekocht. Verreweg de meeste kochten het maximale aantal van 20 per jaar.
Bedrijvenparkeren
Bedrijven kunnen per zaak aanspraak maken op
maximaal 2 vergunningen. Via lege BV's hebben
bedrijven er wel meer weten te bemachtigen.
Ook voor bedrijven is er een wachtlijst.
Recent voorgestelde parkeermaatregelen
De constatering dat er te veel verschillende regels zijn en sprake is van onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod heeft geleid tot
nieuwe voorstellen voor parkeermaatregelen in
Binnenstad en 19e Eeuwse Schil, die in december 2005 zijn vrijgegeven voor 'voorinspraak'.
De voorgestelde maatregelen zijn:
•
Maximaal 2 vergunningen per zelfstandige
woonruimte of bedrijf, met de 2e vergunning
tegen een hoger tarief.
•
Onderscheid tussen zakelijk beperkte vergunning van maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 18.00 en zakelijk onbeperkte
vergunning voor de hele week.
•
Opschonen van het parkeervergunningenbestand.
•
Aparte wachtlijsten voor tweede vergunningen bewoners en bedrijven, indien nodig.
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•
•

•

Aparte sector Boogjes en Kernwinkelgebied.
Zoveel mogelijk invoeren van mengvorm
vergunninghouders en betaald parkeren, bij
gelijktijdige verhoging tarieven straatparkeren.
Gelijktrekken parkeerreguleringstijden Binnenstad en Schil.

In hoofdstuk 11 zijn gegevens opgenomen over
de parkeerdruk.

2.5

Ontheffingen

Bedrijven
Bedrijven in gebied met eigen p-gelegenheid en
bedrijven in het 'geslotenverklaringsgebied' hebben 24-uurs ontheffing. Anders geen toegang
tijdens pollertijden.
Overig
Verder zijn er aparte regelingen voor zorgverleners, trouw- en rouwauto's, waardetransport,
'bijzondere' diensten als schoonmaakbedrijven
en koeriersdiensten, marktwagens voor de
Nieuwstraat en bij evenementen. Een aannemersontheffing is in de maak.

Nood- en hulpdiensten en gemeentelijke diensten
Nood- en hulpdiensten hebben ontheffing voor
hele gebied. Dit geldt ook voor een aantal gemeentelijke diensten, waaronder ook de vuilophaal en recycling. Ook diverse zorgverleners
hebben een volledige ontheffing.

Aantallen ontheffingen
In totaal zijn er per 1.1.2006 1.202 structurele
ontheffingen in de vorm van een pasje of een
transponder uitgegeven. Tabel 2.1 geeft hiervan
een overzicht naar soort ontheffing.

Bewoners
Bewoners met eigen p-gelegenheid in het hele
gebied en bewoners in 'geslotenverklaringsgebied' (het 'groene' gebied) ongeacht wel of geen
eigen p-gelegenheid, hebben 24-uurs ontheffing.
Maximaal 1 ontheffing per bewoner. Voor overige bewoners gold ontheffing voor venstertijden
en na winkelsluiting, maar omdat de pollers dan
gewoon omlaag staan is dit niet meer nodig en
zijn die ontheffingen ingetrokken. Na winkelsluitingstijd doet zich een probleem voor, omdat die
periode niet is aangewezen voor laden en lossen. Bewoners zonder ontheffing zijn dan formeel in overtreding.

Tabel 2.2

Bezoekers
Bezoekers krijgen alleen eenmalige ontheffing en
alleen als noodzaak om gebied in te rijden kan
worden aangetoond. Parkeren kan sowieso niet
in het gebied tussen de pollers. Na winkelsluitingstijd is er het zelfde probleem als bij bewoners. Personen die beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart worden altijd doorgelaten
als zij zich melden aan de poller.
Leveranciers
Normaal gesproken gehouden aan venstertijden.
Leveranciers verswaren kunnen ontheffing krijgen waarmee ze 24 uur per dag het gebied in
kunnen.
Taxi's
Hebben via de huidige regeling feitelijk 24 uur
per dag toegang. De transponders zijn echter zo
geprogrammeerd dat taxi's er bij de vaste afsluitingen/knips niet in kunnen. De DrechtHopper
heeft 24 uur toegang tot het hele gebied en mag
ook in het voetgangersgebied 'laden en lossen'.
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Aantal ontheffingen naar soort, per
1.1.2006
soort ontheffing
aantal ontheffingen
nood- en hulpdienst
333
bewoners
179
bedrijven
148
gemeentelijke dienst
131
leverancier versgoed
120
taxi's
112
zorgverlener
79
bijzonder (bv. schoonmaak79
bedrijven, koeriersdiensten)
trouw of rouwstoet
11
waardetransport
10
totaal
1.202
Bron: Bureau Parkeren

Transponders
Alleen nood- en hulpdiensten, gemeentelijke
diensten en taxi's hebben transponders, de overige ontheffingen werken met pasjes. Transponders kunnen worden geprogrammeerd voor ruimere en beperktere toegang. Een aantal marktwagens en de bewoners van Nieuwstraat, Hofstraat en Hof krijgen ook een transponder voor
toegang tot poller Nieuwstraat.
Klanten Apotheek Ritzen
Met apotheek Ritzen aan de Wijnstraat is de
afspraak dat klanten die zich aan de poller melden altijd doorgelaten worden.

2.6

Routering

In verband met de krappe maat in de Binnenstad
die het vrachtauto's bemoeilijkt elkaar te passeren en om de verkeerscirculatie te beïnvloeden is
in diverse straten van het Kernwinkelgebied 1-
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richtingsverkeer ingesteld. Het gaat om:
• Nieuwstraat vanaf Hofstraat richting Voorstraat
• Grote Spuistraat richting Spuiplein
• Sarisgang richting Visstraat
• Statenplein tussen Kolfstraat en Sarisgang,
richting Sarisgang
• Visstraat/Visbrug richting Groenmarkt
• Vriesestraat tussen Blindelieden Gasthuissteeg en Voorstraat, richting Voorstraat
• Vriesestraat tussen Sarisgang en Vest, richting Vest
• Voorstraat tussen Visbrug en Prinsenstraat,
richting Prinsenstraat
• Voorstraat tussen Visbrug en Steegoversloot, richting Steegoversloot
Onlangs is het besluit genomen om dit verplichte
1-richtingsverkeer in de meeste straten (niet op
de Visbrug) in te trekken en slechts op een paar
strikt noodzakelijke plekken te vervangen door
verplichte rijrichting naar rechts bij het oprijden
van de Voorstraat uit Vriesestraat, Kolfstraat en
Nieuwstraat. Voor sprake kan zijn van invoering
dient eerste de wettelijke bezwarentermijn te
worden afgewacht.

2.7

Storingen

Uit de verslagen van de Pollercentrale en uit
ervaring van de beheersmedewerker van Stadswerken komt naar voren dat er eens in de paar
dagen wel een kleinere of grotere storing is. Bij
de Pollercentrale bestaat de indruk dat het aantal
storingen de laatste tijd toeneemt. Uit overzichten van Stadswerken blijkt dat in 2005 in circa
50 gevallen de leverancier van de apparatuur er
aan te pas moest komen om de storing te verhelpen. De kosten die met onderhoud en reparatie zijn gemoeid komen aan de orde in hoofdstuk
13.

2.8

Uitvoering wijzigingsbesluiten

Met de verplaatsing van de knips en het aanbrengen van de vaste afsluiting in de Schrijversstraat in april 2005 zijn alle wijzigingsbesluiten
uitgevoerd.
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2.9

Bebording

Na een uitgebreide inventarisatie van de bebording in de tweede helft van 2005 zijn de grootste onvolkomenheden inmiddels in orde gemaakt. Om het compleet goed te krijgen moet er
nog een aantal aanpassingen worden gedaan.

2.10 Herinrichting
De Prinsenstraat is heringericht. Hetzelfde geldt
voor de Grote Markt. Voor de herinrichting 'tussen de pollers' (Grotekerksbuurt, Groenmarkt,
Wijnstraat) wordt een kwaliteitsniveau à la de
Prinsenstraat nagestreefd en tevens om de toezeggingen aan omwonenden om de leefbaarheid
in het tracé te verbeteren gestand te doen. De
aanbesteding is thans gepland voor half maart
2006. Ook de herinrichting van de kop Vriesestraat staat in de planning, herinrichting Visstraat vooralsnog niet.

2.11 Pollercentrale
De pollers worden bediend vanuit de Pollercentrale. Deze is feitelijk alleen uitvoerend. Instructies staan in de pollerinstructies. Incidentele instructies kunnen komen van Bureau Parkeren
(incidentele toegang) of van de politie (pollers
lagere tijd omlaag). De pollerinstructies worden
op dit moment herschreven. De Pollercentrale is
bezet tijdens alle bloktijden.
Bij calamiteiten kunnen hulpdiensten de noodknop bedienen. Deze bevindt zich in de Gemeenschappelijke Meld Centrale bij de politie.
Alle pollers gaan dan naar beneden. Het systeem
reset zichzelf automatisch na een halfuur.

2.12 'Lekken' in het systeem
De Vleeshouwerstraat wordt aangemerkt als lek
in het systeem. Hier is weliswaar eenrichtingsverkeer richting Houttuinen ingesteld, maar door
dit vanaf de Houttuinen te negeren kan men de
knip op de Grote Markt omzeilen en toch gemakkelijk van west naar oost komen. Dit schijnt
af en toe te gebeuren. Verder blijkt de sleutelpaal bij de Lenghengang met grote regelmaat te
zijn verwijderd.
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3

Verkeersdruk, snelheid, geluid, fijn stof, trillingen

In september 2005 zijn op diverse wegvakken in de Binnenstad intensiteit- en snelheidsmetingen verricht.
De resultaten hiervan bespreken we in de paragrafen 3.2 en 3.3. In 3.2 besteden we aanvullend ook aandacht aan de bewegingen van marktwagens door de Nieuwstraat. In de paragrafen 3.4 en 3.5 gaan we in
op de beschikbare gegevens met betrekking tot de geluidsbelasting en fijn stof. In 3.6 formuleren we een
aantal conclusies. In 3.1 zetten we eerst de belangrijkste externe factoren op een rijtje.

3.1

Externe factoren

Van belang bij de interpretatie van de gegevens
over de verkeersdruk zijn met name de ontwikkeling van het aantal huishoudens woonachtig in
de Binnenstad en de ontwikkeling van het autobezit. Tussen 1.1.2002 en 1.1.2005 is zowel in
de Historische Binnenstad als in de 19e Eeuwse
Schil het aantal huishoudens toegenomen (tabel
3.1). Het aantal geregistreerde personenauto's is
voor deze wijken afzonderlijk niet bekend. Voor
de Binnenstad als totaal groeide het aantal geregistreerde personenauto's van 5.293 per
1.1.2002 naar 5.566 per 1.1.2005. Een toename met ruim 270 auto's (+5%). Aangenomen
dat het aantal autoverplaatsingen per persoon
per dag net als landelijk vrij stabiel is, zal van het
toegenomen aantal personenauto's op zichzelf
dus een - zij het geringe - opwaartse druk op de
verkeersintensiteit uitgaan.
Niet alleen bewoners zorgen voor verkeersdruk,
maar - op werkdagen - ook het personeel en de
zakelijke bezoekers van de bedrijven gevestigd in
Binnenstad en Schil. Blijkens de cijfers in tabel
3.2 is zowel het aantal vestigingen als de werkgelegenheid de afgelopen jaren gedaald. Hiervan zal
dus - ceteris paribus - een neerwaartse druk op de
verkeersintensiteiten op werkdagen uitgaan.

3.2

Verkeersdruk

Gemiddelde etmaalintensiteiten op werkdagen
Tabel 3.3 geeft een overzicht van de gemiddelde
etmaalintensiteiten op werkdagen op verschillende meetmomenten. Het meest zuiver en het
belangrijkst in verband met deze evaluatie is de
vergelijking van de metingen van september
2002 en september 2005. Deze metingen zijn in
exact dezelfde periode van het jaar verricht en
zijn wat dat betreft dus goed vergelijkbaar. Ook
de gemiddelde weersomstandigheden in de
meetperiode waren goed vergelijkbaar. Bovendien is de invloed van het weer op de vervoerwijzekeuze op werkdagen geringer dan in het
weekend. Er deden zich in de telperiode geen
noemenswaardige storingen bij de pollers voor.
In de tabel zijn ook de meetgegevens van februari 2003 opgenomen. Vergelijking van september 2005 met februari 2003 geeft een indicatie van de gevolgen van de versoepeling van
het Verkeersplan. Daarnaast bevat de tabel ook
enkele telgegevens van het bewonerscomité
Hallincqlaan.

Tabel 3.1
wijk

Ontwikkeling aantal huishoudens en geregistreerde personenauto's in de Binnenstad, 1.1.2002-1.1.2005
huishoudens
personenauto's
1.1.2002
1.1.2005
1.1.2002
1.1.2005
Historische Binnenstad
4.043
4.077
.
.
19e Eeuwse Schil
3.191
3.356
.
.
Binnenstad
7.234
7.433
5.293
5.566
Bron: GBA en CBS;
. : cijfer onbekend

Tabel 3.2
wijk

Ontwikkeling vestigingen en werkgelegenheid in de Binnenstad, 1.1.2002-1.1.2004
vestigingen
werkgelegenheid
1.1.2002
1.1.2004
1.1.2002
Historische Binnenstad
960
957
5.617
19e Eeuwse Schil
464
440
8.586
Binnenstad
1.424
1.397
14.203
Bron: SGB/BIR
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1.1.2004
5.561
7.833
13.394
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Tabel 3.3
Gemiddelde etmaalintensiteiten werkdag, diverse wegvakken
telpunt/wegvak
specificatie

99-01

sep
2002

Historische Binnenstad
Prinsenstraat
tussen Spuiboulevard en Slikveld
9.100
Prinsenstraat
tussen Grote Kalkstraat en Voorstraat
Groenmarkt
tussen Visbrug en Wijnstraat
3.100
Wijnstraat
tussen Schrijverstraat en Mattensteiger
3.600
Grotekerksplein
2.700
Nieuwe Haven
4.450
Visbrug
3.700
Voorstraat Noord
1.000
Steegoversloot
3.050
Spuidam 1)
1.150
Achterom 2)
3.800
J. de Wittbrug 2)
8.950
St. Jorisbrug
6.450
Noorderbrug
5.100
19e Eeuwse Schil
Wilgenbos/Achterhakkers
15.450
Spuiboulevard
tussen Spuiweg en Achterom
10.150
Burg de Raadtsingel
tussen Spuiweg en Stationsweg
15.100
Burg de Raadtsingel
tussen Stationsweg en Dubbeldamseweg
20.000
Stationsweg
14.800
Vrieseweg
3.950
Noordendijk
9.200
Van Hoogstratensingel
Nicolaas Maessingel
Nicolaas Maessingel
07.00-19.00
5.300
Groenedijk
tussen Hallincqlaan en Noordendjik
4.400
Hallincqlaan
8.300
Stooplaan
5.950
1) 2005 Elfhuizen afgesloten, derhalve lagere intensiteiten
2) 2005 Achterom afgesloten, derhalve hogere intensiteiten J. de Wittbrug
Bron: Verkeerstellingen; onderstreepte waarden afkomstig van bewonerscomité Hallincqlaan

•
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De verkeersdruk in het begin van de Prinsenstraat ligt ruim onder de toezegging van
maximaal 8.000 voertuigen per etmaal en
lijkt ten opzichte van de eerste invoering
van het Verkeersplan niet gestegen. Voorbij
de Grote Kalkhaven is de intensiteit gedaald
tot 5.000 motorvoertuigen per etmaal.
1.400 van de 6.400 motorvoertuigen tussen Spuiboulevard en Slikveld gaan deels
het Slikveld op en zijn deels bestemmingsverkeer voor het Kalkhavengebied.
De verkeersintensiteiten in de Historische
Binnenstad zijn op alle telpunten gedaald
ten opzichte van de situatie vóór de invoering van het Verkeersplan, met uitzondering
van de Noorderbrug en Voorstraat Noord.
Voor Voorstraat Noord zal dit worden veroorzaakt door het ingestelde eenrichtingsverkeer op het deel tussen de Nieuwbrug en
de Steegoversloot. Op deze laatste straat
zien we (mede) onder invloed daarvan ook
een flinke daling van de verkeersdruk. Het
ingestelde eenrichtingsverkeer zal ook zijn
invloed hebben gehad op de verkeersdruk

sep
2005

7.050

6.350
5.050
1.050
2.000
800
1.650
900
1.300
1.500
600
9.250
4.600
4.900

600
2.500
500
1.100
600
1.250
2.200
850
3.600
7.000
5.500
5.550
12.350
14.350
15.650
19.650
13.300
4.500
8.500
8.300
8.500
6.500
5.100
7.300
5.700

13.700
15.500
17.400

8.000
7.800
6.100
5.000
6.600
4.100

op de Noorderbrug, die vrijwel gelijk bleef.
Op de Jorisbrug zien we een flinke daling
onder invloed van de afsluiting van de Vest
en het instellen van 1-richtingsverkeer op
Voorstraat Noord tussen Steegoversloot en
Nieuwbrug.

Waarnemingen:
•

feb
2003

•

De versoepeling van het Verkeersplan lijkt
met name op Groenmarkt, Grotekerksplein,
Nieuwe Haven en Visbrug tot meer verkeer
te hebben geleid. Niettemin is de verkeersdruk op deze straten ten opzichte van de situatie vóór de invoering van het Verkeersplan zeer gering. De toename op de Johan
de Wittbrug zal vooral het gevolg zijn van
de afsluiting van het Achterom.

•

Buiten de Historische Binnenstad zien we
sinds de invoering van het Verkeersplan
vooral een toename van het verkeer op de
Spuiboulevard.

•

Hoe het verkeer in de 19e Eeuwse Schil zich
verder heeft ontwikkeld is door gebrek aan
adequate voormetingen moeilijk eenduidig
vast te stellen. Voor de Singel geldt dat dit
voor veel omrijverkeer nu de kortste route
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is. Tellingen op de Nicolaas Maessingel wijzen uit dat de verkeersdruk daar is toegenomen. Dit komt overeen met waarnemingen ter plekke. De intensiteit op de Nicolaas
Maessingel ligt 55% onder dat op het parallelle stuk van de Burgemeester de Raadtsingel. Op de Van Hoogstratensingel is het net
zo druk. De wijzigingen in het Verkeersplan
lijken een licht positief effect te hebben gehad. Dat de verkeersdruk op de Burgemeester de Raadtsingel na de invoering van het
Verkeersplan in het geheel niet is toegenomen lijkt er tevens op te wijzen dat de (toename van de) verkeersdruk op de Singel
niet alleen het gevolg is van het Verkeersplan Binnenstad, maar mede het gevolg is
van de matige doorstroming op de Burgemeester de Raadtsingel, met name in de
spits.
•

Ook de Groenedijk krijgt meer verkeer te
verwerken. Tellingen van het bewonerscomité Hallincqlaan wijzen op een toename
van het verkeer op dit wegvak sinds de invoering van het Verkeersplan. Op de Hallincqlaan zou het juist minder druk zijn geworden.

•

De versoepeling van het Verkeersplan lijkt
voor Groenedijk, Hallincqlaan en Stooplaan
in zijn totaliteit tot een wat lagere verkeersdruk te hebben geleid. Het verkeer op de
Groenedijk is echter niet verminderd.

Details naar richting
Tabel 3.4 geeft voor een aantal entrees van de
Binnenstad en een aantal straten in de Schil
aanvullend enkele details naar rijrichting. In de
Prinsenstraat is de intensiteit de Binnenstad uit
sterker gedaald dan de Binnenstad in. Op de St.
Jorisbrug zien we een sterke daling de Binnen-

stad uit, maar een stijging de Binnenstad in. Het
eerste heeft te maken met de afsluiting van de
Vest en met het ingestelde eenrichtingsverkeer
op de Voorstraat. Op de Noorderbrug is juist de
intensiteit de Binnenstad in gedaald en Binnenstad uit toegenomen.
In de Schil zien we op de Spuiboulevard vooral
een toename van het verkeer in westelijke richting. Op de Singel is de intensiteit in oostelijke
richting stukken hoger dan in westelijke richting.
Dit heeft te maken met de alternatieve oostwest route over het Kromhout (eenrichtingsverkeer). Op de Groenedijk (tussen Noordendijk en
Hallincqlaan) zien we vooral veel verkeer in de
rijrichting Hallincqlaan, aansluitend op de eenrichtingsaansluiting Groenedijk/Oranjelaan.
Synthese
Doorgaand verkeer door de Binnenstad is niet
meer mogelijk. En voor veel bestemmingsverkeer
betekent het Verkeersplan dat men moet omrijden. Dit geldt voor verkeer vanuit oost met bestemming Havenkwartier en voor verkeer vanuit
west met bestemming Wijnstraat, Boomstraat
en Bleijenhoek. Al met al is het verkeer op de
parallelle wegen aan de Binnenstad daardoor
toegenomen en op de radialen naar de Binnenstad afgenomen. Dit is te verklaren doordat het
échte doorgaande verkeer en waarschijnlijk ook
een deel van het bestemmingsverkeer van verder weg nu niet meer over de radialen komt. Op
de radialen weegt deze afname van verkeer per
saldo op tegen de toename van omrijdend bestemmingsverkeer. Op de parallelle wegen zien
we alleen een toename van de verkeersdruk als
gevolg van het omrijdende bestemmingsverkeer.
Van doorgaand verkeer vanuit de Binnenstad
was op deze wegen nauwelijks sprake.

Tabel 3.4
Gemiddelde etmaalintensiteiten1 werkdagen naar richting, sep 2002 en sep 2005
straat
richting
sep 2002
Prinsenstraat
Spuiboulevard
4.800
Slikveld
4.300
Jorisbrug
Kromhout
4.600
Vest
1.900
Noorderbrug
Noorderstraat
2.600
Vest
2.500
Spuiboulevard
Achterom
5.400
Spuiweg
4.800
Nicolaas Maessingel
Dubbeldamseweg
.
Stationsweg
.
Van Hoogstratensingel
Hallincqlaan
.
Vrieseweg
.
Groenedijk
Noordendijk
.
Hallincqlaan
.
1
afgerond op honderdtallen
.: cijfer ontbreekt
Bron: Verkeerstellingen
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sep 2005
3.100
3.300
2.100
2.500
3.000
2.000
6.700
7.000
4.800
1.600
5.100
2.900
1.500
3.400
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Tabel 3.5

Ontwikkeling verkeersdruk Prinsenstraat en Groenmarkt, uurgemiddelden diverse tijdsintervallen en werkdag- en weekdagtotalen, 2002-2005
Prinsenstraat
Groenmarkt
uurgemiddelden tijdens:
2002
2005
index
2002
2005
index
gem werkdag 24 uur
380
265
70
128
43
34
gem werkdag bloktijden 11-17
580
424
73
199
43
22
gem werkdag avondspits (17-19) excl do
670
454
68
234
87
37
gem werkdag 21-24 ma t/m do
275
181
66
126
56
44
zaterdag blok 11-17
zaterdag 17-18
vrij en za 19-24
za 00-03
zo 11-17
zo 17-18
zo 19-24
zo 00-03

600
605
436
214
488
565
339
215

381
397
259
112
325
344
186
137

64
66
59
52
67
61
55
64

drukste uur: ma 17-18
drukste uur: vr 19-20

716

504

70

totale etmaalintensiteiten:
gemiddelde werkdag
gemiddelde weekdag
Bron: verkeerstellingen

9.100
8.750

6.350
6.050

•

In de Prinsenstraat is in 2005 op een gemiddelde representatieve werkdag 30%
minder verkeer dan in 2002. Deze daling
zien we ook op het drukste uur (maandag
van 17.00-18.00 uur). Op dit uur komen
er wel nog 500 motorvoertuigen door de
straat. In een gemiddelde avondspits zijn
dat 450 motorvoertuigen per uur (-32%
ten opzichte van 2002). Het verkeer tijdens de bloktijden (11.00-17.00 uur) is
met 27% afgenomen. De uurintensiteit in
deze periode (424 motorvoertuigen) verschilt weinig met de avondspits. In het
weekend is de daling van de verkeersdruk
iets groter dan door de week. De intensiteit op een gemiddelde weekdag lag in de
laatste meting op 6.050 motorvoertuigen
per etmaal.

•

Op de Groenmarkt is op een gemiddelde
representatieve werkdag in 2005 66%
minder verkeer dan in 2002. Tijdens de
bloktijden is de daling zelfs nog groter: 78%. Er komen thans op een gemiddelde
werkdag zowel over het hele etmaal ge-
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38
96
99
47
26
97
71
49

16
43
50
63
12
38
53
55

258

105

41

3.100
3.200

1.050
1.050

34
33

meten als gedurende de bloktijden 40 à
45 motorvoertuigen door de straat (waarvan overdag 8x per uur en 's avonds 4x
per uur de Citybus). Dit gebied is op
werkdagen dus duidelijk autoluwer geworden. In iets mindere mate geldt dit
ook voor de avondspits en de avonden op
werkdagen.

Details Prinsenstraat en Groenmarkt
Voor Prinsenstraat en Groenmarkt kijken we in
tabel 3.5 wat meer in detail naar de ontwikkeling van de verkeersdruk tussen september
2002 en september 2005. Met uitzondering
van de laatste twee rijen zijn de cijfers in deze
tabel weergeven als gemiddelde intensiteiten
per uur in de betreffende periode.
Waarnemingen:

70
69

243
224
199
75
211
255
133
89

•

Op de Groenmarkt is de intensiteit per
etmaal op weekenddagen zelfs nog wat
meer gedaald dan op werkdagen. Maar de
daling in het weekend manifesteert zich
vooral overdag. 's Avonds en 's nachts is
de daling geringer. Hierin weerspiegelt
zich het belang van de Groenmarkt als
route richting de horecaconcentratie op
en rond het Scheffersplein. Opvallend is
de relatief hoge verkeersdruk op zaterdag
tussen 17.00 en 18.00 uur, terwijl de poller Visstraat dan toch geacht wordt nog
omhoog te staan. Uit de verslagen van de
pollercentrale is op te maken dat de poller
Visstraat samen met de pollers Sarisgang,
Kolfstraat en Nieuwstraat (in verband met
de markt) op zaterdagen stelselmatig om
17.00 uur buiten bedrijf worden gesteld.
Dit wordt door de teamleider van de pollercentrale bevestigd.

Vrachtverkeer
Op een aantal wegvakken zijn samen met de
verkeerstellingen ook gegevens verzameld over
de hoeveelheid vrachtverkeer met een asafstand van 7 meter of meer.
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Tabel 3.6

Gemiddelde verkeersdruk vrachtverkeer (asafstand
bloktijden
telpunt
etmaalintensiteit
2002
Prinsenstraat 1
Groenmarkt
72
Wijnstraat
87
Nieuwe Haven
47
Steegoversloot
48
Noorderbrug
90
Sint Jorisbrug
79
1
tussen Grote Kalkstraat en Voorstraat
Bron: Verkeerstellingen

Waarnemingen:
•

•

•

•

Op de meeste wegvakken is het vrachtverkeer sinds de invoering van het Verkeersplan beduidend verminderd. Uitzondering is
de Noorderbrug.
Ditzelfde geldt voor de bloktijden. Op de
Groenmarkt tussen de pollers is er tijdens
bloktijden - zoals het ook zou horen - in het
geheel geen vrachtverkeer.
De Prinsenstraat krijgt een relatief grote
hoeveelheid vrachtverkeer te verwerken. Op
een werkdag rijden over 24 uur gemeten
gemiddeld 250 vrachtwagens door de
straat. Tijdens de bloktijden (11.00-17.00)
zijn dat er 100. Hoe dit zich verhoudt ten
opzichte van de situatie vóór de invoering
van het Verkeersplan, is niet bekend.
(niet in tabel) Hier komen gemiddeld nog
500 motorvoertuigen met een asafstand
tussen de 3,4 en 7 meter bij, waaronder
114x per dag de Citybus. In totaal bestaat
het gemiddeld aantal motorvoertuigen op
werkdagen in de Prinsenstraat voor 13%
(750 voertuigen) uit andere voertuigen dan
gewone personenauto's. Ter vergelijking: op
de Noorderbrug is dat 9% (430 voertuigen),
op de Sint Jorisbrug 5% (215 voertuigen).

Bewegingen marktwagens door Nieuwstraat
Ook de afwikkeling van het verkeer van de
markt heeft te maken met de kaders van het
Verkeersplan. Op marktdagen rijdt er noodgedwongen gemiddeld circa 30 keer per dag een
marktwagen door de Nieuwstraat. Het gaat
voornamelijk om grotere vrachtwagens waarvoor vanwege de moeilijke bochten en de blokkade op de Kolfstraat als gevolg van de opstelling van de markt geen reëel alternatief bestaat
om de markt op en af te rijden. Thans loopt er
een rechtszaak hierover. Als de gemeente in het
gelijk wordt gesteld zijn er maximaal 36 verkeersbewegingen van marktwagens op 1 dag
door de Nieuwstraat mogelijk.
Relevant hierbij is het trillingsonderzoek dat op
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>=7 meter), 2002 - 2005, werkdagen 24-uur en
tijdens bloktijden
2005
251
4
30
28
35
109
47

2002
31
40
23
18
48
41

2005
103
0
14
14
14
52
23

21 februari 2004 in de Nieuwstraat is uitgevoerd.1 In dit onderzoek wordt geconcludeerd
dat de kans op schade aan de gebouwen als
gevolg van de passage van marktwagens aanvaardbaar klein is en dat er in de zin van de
richtlijn ten aanzien van het aspect hinder voor
personen door trillingen - gegeven de opgegeven
aantallen voertuigpassages - geen sprake is van
hinder. Het tevens uitgevoerde geluidsonderzoek
ligt ten grondslag aan de beperking tot maximaal
36 verkeersbewegingen van marktwagens per
dag. Beide onderzoeken worden door bewoners
aangevochten.
Om de situatie met betrekking tot het gebruik
van de Nieuwstraat voor het op- en afrijden van
de markt beter te kunnen beheersen krijgen
maximaal 25 marktkooplieden een transponder
voor de poller Nieuwstraat. De transponders zijn
programmeerbaar voor bepaalde dagen en tijden.
De kans op misbruik wordt daarmee geminimaliseerd. Verder komt in de overeenkomst te staan
dat men stapvoets dient te rijden.

3.3

Snelheid

Op diverse straten in de Historische Binnenstad zijn
ook snelheidsmetingen verricht. Uit de cijfers in
tabel 3.7 blijkt dat de snelheid in de meeste straten
waar metingen zijn verricht sinds de invoering van
het Verkeersplan is toegenomen. Relatief grote
toename zien we in de Wijnstraat en op de Sint
Jorisbrug stad in. Alleen op de Noorderbrug is de
snelheid gedaald. Duidelijk is dat de V85 waarde
de maximum toegestane snelheid van 30 km per
uur overal (ruim) overschrijdt.
Voor de Prinsenstraat is geen meting van kort vóór
de invoering van het Verkeersplan beschikbaar.
Wel is er een meting uit november 2003, die een
gemiddelde V85 waarde voor werkdagen aangeeft
van 38 km per uur in beide richtingen. Sindsdien is
deze waarde niet (verder) toegenomen.
Voor de Groenmarkt zien we ook tijdens bloktijden V85 waarden ruim boven de 30 km. per
uur. Dit betekent dat ook een deel (in dit geval
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50%) van degenen met een ontheffing voor het
gebied zich kennelijk niet aan de maximum snelheid houdt.
Voor alle meetpunten geldt verder dat er 's
nachts aanmerkelijk harder wordt gereden dan
overdag. Op de meeste meetpunten lig de V85
waarde tussen 24.00 en 07.00 uur op of (ruim)
boven de 45 km per uur.

3.4

Geluid

Geluidbelasting als gevolg van verkeer is in het
algemeen afhankelijk van het wegdek en van de
hoeveelheid, de zwaarte en de snelheid van het
verkeer. Wat dit betreft zullen in de Historische
Binnenstad twee factoren in de meeste straten
positief uitwerken: de totale verkeersintensiteit
is afgenomen, evenals de hoeveelheid vrachtverkeer. De toegenomen snelheid doet dit positieve effect weer enigszins te niet.
Bij verder gelijkblijvende omstandigheden bestaat
er een rechtlijnig verband tussen verkeersintensiteit en geluidbelasting. Halvering van de intensiteit betekent dan eveneens halvering van de
geluidbelasting, die dan met 3 db(A) afneemt.
Doorrekening met de Regionale Verkeers Milieu
Kaart geeft aan dat de geluidbelasting aan de
gevel bij 30 km per uur op Grotekerksplein en

Nieuwe Haven meer dan is gehalveerd. Op de
Steegoversloot is sprake van een halvering, op
de Wijnstraat van bijna een halvering. Op de
Prinsenstraat en de St. Jorisbrug is de geluidbelasting bij 30 km per uur met 1,6 db(A), respectievelijk1,5 db(A) afgenomen. Op de Noorderbrug en (tijdelijk) de Johan de Wittbrug is er
geen verandering.
Effecten snelheid
Zoals gezegd is de geluidbelasting ook afhankelijk van de snelheid. De doorrekeningen met het
RVMK gaan uit van de toegestane snelheid van
30 km per uur. Bij 35 km per uur ligt de geluidbelasting circa 0,5 db(A) hoger, bij 40 km per
uur circa 1 db(A). Uitgaande van de snelheden in
tabel 3.5 zal de geluidbelasting op de Wijnstraat
dus niet 66db(A) maar 67 db(A) bedragen en
niet met 2,5 db(A) zijn afgenomen maar met 2,0
db(A). Voor de overige straten met uitzondering
van de Noorderbrug gelden voor de totale geluidbelasting vergelijkbare correcties met circa 1
db(A) naar boven. Omdat de snelheden met
minder dan 5 km per uur zijn toegenomen gelden voor de positieve effecten ten opzichte van
2002 in tabel 3.5 correcties naar beneden tussen de 0,1 en 0,3 db(A). Daar waar de snelheid
juist is afgenomen (Noorderbrug en St. Jorisbrug) kunnen we het werkelijke verschil met
2002 uiteraard juist iets positiever inschatten.

Tabel 3.7
telpunt

V85 waarden* snelheid, 2002 - 2005, gemiddelde werkdagen
2002
2005
V85 richting 1
V 85 richting 2
V85 richting 1
V 85 richting 2
Prinsenstraat
.
.
38
39
Groenmarkt
38
39
40
39
Groenmarkt bloktijden
.
.
37
38
Wijnstraat
35
34
40
39
Nieuwe Haven
40
39
43
41
Steegoversloot
38
36
40
39
Noorderbrug
38
37
34
35
Sint Jorisbrug
41
46
46
40
*V85 is de snelheid waar 85% van de voertuigen onder blijft of gelijk aan rijdt. Uitgangspunt is dat de V85 waarde de
maximaal toegestane rijsnelheid niet overschrijdt. De V85 waarde ligt overigens altijd hoger dan de gemiddelde snelheid.
.: cijfer ontbreekt
Bron: Snelheidsmetingen
Tabel 3.8

Geluidbelasting 2002 en 2005, diverse straten Historische Binnenstad, in db(A), berekende waarden op
basis van verkeersdruk bij 30 km/uur
straat
db(A) 2002
db(A) 2005
db(A) 2005
Prinsenstraat 1)
71.1
69.5
-1.6
Grotekerksplein
68.0
62.7
-5.3
Wijnstraat
68.6
66.1
-2.5
Nieuwe Haven
68.9
64.6
-4.3
Steegoversloot
66.1
63.1
-3.0
Noorderbrug
67.7
67.6
-0.1
Sint Jorisbrug
62.2
60.7
-1.5
Johan de Wittbrug 2)
63.0
63.2
+0.2
1) exclusief effecten nieuw wegdek
2) tijdelijk meer verkeer ivm afsluiting Achterom
Bron: Verkeerstellingen en RVMK
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Effecten wegdek Prinsenstraat
Voor de Prinsenstraat zijn geluidsmetingen beschikbaar voor de situatie voorafgaande aan de
reconstructie en daarna. De metingen zijn uitgevoerd bij een voertuigsnelheid van 30 km/uur.
De resultaten van het wegvak Prinsenstraat zijn
vergeleken met de standaard kinderkoppen die
aansluitend op de Lange Geldersekade liggen.2
Uit deze metingen blijken de geluidsniveaus op
de gezaagde kinderkoppen te zijn toegenomen
met 1,3 dB(A) ten opzichte van de oude situatie.
Wel zijn de gezaagde kinderkoppen 1,8 dB(A)
stiller dan de standaard kinderkoppen. Deze
waarden gelden voor lichte motorvoertuigen bij
30 km/uur. Het op voorhand als gering in te
schatten effect van veranderingen in gemiddelde
snelheid van het verkeer buiten beschouwing
gelaten, komt de berekende geluidbelasting in de
Prinsenstraat daardoor per saldo op 70,8 db(A)
en is daarmee ten opzichte van de oude situatie
nauwelijks gedaald.

3.6

Uit het bovenstaande trekken wij de volgende
conclusies:
1.

Gelet op de ontwikkeling van de verkeersdruk in de Historische Binnenstad zijn de
doelstellingen om het doorgaande verkeer
uit de Binnenstad te weren en een autoluw
gebied te creëren gerealiseerd. Deze doelstellingen zijn gerealiseerd onder gelijktijdige
opwaartse druk op de verkeersintensiteiten
als gevolg van het toegenomen aantal personenauto's in de Binnenstad bij een stabiel
autogebruik per persoon per dag. Aan de
andere kant was de afgenomen bedrijvigheid juist een dempende factor.

2.

De verkeersdruk in het begin van de Prinsenstraat ligt daarbij met 6.350 motorvoertuigen per etmaal ruim onder de toezegging
van maximaal 8.000 voertuigen per etmaal
en lijkt ten opzichte van de eerste invoering
van het Verkeersplan niet gestegen. Deze
6.350 is het werkdaggemiddelde. Het weekdaggemiddelde ligt met 6.050 motorvoertuigen nog iets lager. Voorbij de Grote Kalkhaven is de verkeersdruk op een gemiddelde
werkdag met 5.050 voertuigen per etmaal
nog een stuk lager. Wel heeft de Prinsenstraat vergeleken met andere straten veel
vrachtverkeer te verwerken en komt er ook
nog eens 114x per dag de Citybus doorheen.

3.

De versoepeling van het Verkeersplan heeft
met name op Groenmarkt, Grotekerksplein,
Nieuwe Haven en Visbrug wel weer tot
meer verkeer geleid, maar de intensiteiten
zijn nog steeds erg laag vergeleken met de
situatie vóór de invoering van het Verkeersplan. Op de Groenmarkt is er op zaterdagen
tussen 17.00 en 18.00 relatief veel verkeer.
Dit komt doordat de poller Visstraat om
17.00 uur tegelijk met de 'marktpollers' buiten bedrijf wordt gesteld. Dit zou eigenlijk
pas om 18.00 uur moeten gebeuren.

19e Eeuwse Schil
Waar de geluidbelasting daalt als gevolg van
afnemende verkeersdruk geldt omgekeerd dat
deze stijgt bij toenemende verkeersdruk. Op een
aantal straten in de 19e Eeuwse Schil vertaalt de
toegenomen verkeersdruk zich dus ook in toegenomen geluidbelasting.

3.5

Fijn stof

Ook voor de luchtkwaliteit fijn stof is er een relatie met de verkeersintensiteiten. Het verband
tussen de verkeersdruk en fijn stof concentraties
is echter veel minder sterk dan die tussen de
verkeersdruk en de geluidbelasting. We zien dit
in tabel 3.9. Zelfs op het Grotekerksplein waarde
verkeersdruk met 70% is afgenomen komen de
berekende waarden voor de fijn stof concentratie en het aantal jaarlijkse grenswaardenoverschrijdingen slechts weinig lager uit. Grosso
modo geldt dit ook voor de andere straten.

Conclusies

Tabel 3.9
straat

Luchtkwaliteit fijn stof 2002 en 2005, diverse straten Historische Binnenstad, berekende waarden
jaargemiddelden
grenswaardenoverschrijding
(ųg/m3)
(dagen)
2002
2005
2002
2005
Prinsenstraat
32.8
31.3
43
35
Grotekerksplein
29.4
28.9
25
22
Wijnstraat
30.0
29.1
29
24
Nieuwe Haven
28.3
28.0
20
18
Steegoversloot
29.2
28.5
24
20
Noorderbrug
30.9
30.8
33
33
Sint Jorisbrug
29.3
28.8
25
22
Johan de Wittbrug 1)
29.7
29.8
27
27
1) tijdelijk meer verkeer ivm afsluiting Achterom
Bron: Verkeerstellingen en RVMK
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4.

Tegenover de afname van de verkeersdruk
in de Historische Binnenstad staat een toegenomen verkeersdruk in (diverse straten in)
de 19e Eeuwse Schil. Voor de Spuiboulevard en de Nicolaas Maessingel komt dit
duidelijk uit de verkeerstellingen naar voren,
voor andere straten is hiervoor minder bewijs. De beschikbare tellingen wijzen op een
licht positief effect van de wijzigingen in het
Verkeersplan. Omdat het verkeer op de
Burgemeester de Raadtsingel niet is toegenomen is het aannemelijk dat de toename
van het verkeer op de Schil niet alleen te
wijten is aan het Verkeersplan Binnenstad,
maar mede aan de matige doorstroming op
de Burgemeester de Raadtsingel.

5.

Al met al is door het weren van het doorgaande verkeer en het noodgedwongen omrijden van een deel van het bestemmingsverkeer de verkeersdruk in de Historische
Binnenstad zelf en op de radialen in de Schil
naar de Historische Binnenstad afgenomen
en op de parallelle wegen in de Schil toegenomen.

6.

Minder verkeer leidt in het algemeen tot
hogere snelheden. Dit zien we ook in de
Historische Binnenstad. De V85 waarde
overschrijdt in alle straten waar gemeten is
ruim de maximum snelheid van 30 km per
uur. Hoewel de Binnenstad grosso modo
voldoet aan de inrichtingseisen voor een 30
km gebied, kan daarmee kennelijk niet de
gewenste snelheidsbeperking worden afgedwongen. Uit de metingen op de Groenmarkt komt naar voren dat ook veel houders
van een ontheffing voor het 'geslotenverklaringsgebied' zich tijdens bloktijden niet aan
de maximum snelheid houden.

1
2

7.

Van belang is dat geluidbelasting niet op
een lineaire schaal wordt gemeten: + of - 3
db(A) betekent verdubbeling, c.q. halvering
van geluidbelasting. Wel is het zo dat waar
de verkeersdruk daalt, de geluidbelasting
evenredig daalt. Dit betekent dat in vele delen van de Historische Binnenstad de geluidbelasting flink is afgenomen. De toegenomen snelheid is in dit geheel een beperkte
tegenwerkende factor.
In de Prinsenstraat is puur als gevolg van de
afgenomen verkeersdruk sprake van een daling van de berekende geluidbelasting met
1,6 db(A). Het Verkeersplan pakt dus ook
voor de Prinsenstraat gunstig uit. Daar bovenop komt echter wel een negatief effect
van de herinrichting: de gebruikte gezaagde
kinderkoppen blijken bij eenzelfde verkeersdruk tot een 1,3 db(A) hogere geluidsproductie te leiden dan het oude wegdek. Wel
zijn de gezaagde kinderkoppen 1,8 db(A)
stiller dan de standaard kinderkoppen. Het
op voorhand als gering in te schatten effect
van veranderingen in gemiddelde snelheid
van het verkeer buiten beschouwing gelaten, komt de berekende geluidbelasting in
de Prinsenstraat daardoor per saldo op 70,8
db(A) en is daarmee ten opzichte van de
oude situatie nauwelijks gedaald.
Voor een aantal straten in de Schil mag uit
de toename van de verkeersdruk afgeleid
worden dat ook de geluidbelasting is gestegen.

8.

Het verband tussen verkeersdruk en luchtkwaliteit fijn stof is veel minder sterk. De
berekende jaargemiddelden en aantallen
grenswaardenoverschrijdingen komen daardoor slechts weinig lager, c.q. hoger uit.

KOAC.WMD (2004), Trillingsonderzoek Nieuwstraat in de gemeenten Dordrecht
M+P Raadgevende ingenieurs, CPX-metingen aan gezaagde kinderkoppen op de Prinsenstraat te Dordrecht
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4

Ontwikkeling van verkeersongevallen en verkeersoverlast

De invoering van het Verkeersplan zou mogelijk van invloed kunnen zijn op (de spreiding van) het aantal
verkeersongevallen in de Binnenstad. Ook zou het Verkeersplan invloed kunnen hebben op de mate van
verkeersoverlast. In dit hoofdstuk bekijken we in 4.1 hoe het aantal verkeersongevallen en in 4.2 hoe het
aantal incidenten van verkeersoverlast zich in de periode 2001 – 2005 daadwerkelijk heeft ontwikkeld.

4.1

Verkeersongevallen

Alle verkeersongevallen
De gegevens over het aantal verkeersongevallen
in de periode 2001 – 2005 zijn afkomstig uit
twee verschillende bronnen. De gegevens over
2001 t/m 2003 komen uit de Verkeersongevallen Registratie. Dit bestand bevatte op het moment van deze rapportage nog geen gegevens
over 2004 en 2005. Voor de ontwikkeling tussen 2003 en 2005 hebben we daarom gebruik
gemaakt van gegevens over het aantal door de
politie Zuid-Holland Zuid geregistreerde incidenten van verkeersongevallen. Voor 2005 kijken
we daarbij noodgedwongen alleen naar de ontwikkeling in de 1e helft van het jaar. De cijfers
uit de Verkeersongevallen Registratie en die van
de politie Zuid-Holland Zuid zijn niet rechtstreeks
vergelijkbaar. We bekijken de periode 20012005 daarom in twee aparte stukken: de periode 2001 t/m 2003 en de periode 2003 t/m (1e
helft) 2005.
Van belang bij dit alles is dat de registratiegraad
van verkeersongevallen afhankelijk is van de
ernst van het ongeval. Vooral van de ongevallen
met alleen materiële schade is de registratiegraad gering. Van de ontwikkeling van het totaal
aantal verkeersongevallen zijn daarom alleen
grote trendmatige afwijkingen als betekenisvol
aan te merken.
Eind 2002 zijn de eerste maatregelen van het
verkeersplan Binnenstad ingevoerd. De maatregelen zijn genomen in de Historische Binnenstad
en in het bijzonder in het gebied Havenkwartier/Groenmarkt en omgeving. Het aantal verkeersongevallen in Dordrecht vertoont al sinds
1999 een dalende trend. In 2002 zien we voor
Dordrecht totaal een bescheiden daling van 5%
(tabel 4.1). Zowel in de Historische Binnenstad
als de 19e eeuwse Schil is de daling groter dan
gemiddeld in Dordrecht, met een positieve uitschieter in het gebied Centrum. Het Verkeersplan kan hierop echter nog nauwelijks van invloed zijn geweest.
In 2003 daalt het totaal aantal verkeersongevallen in Dordrecht flink. Dit is echter grotendeels
het gevolg van het niet meer opnemen van par-
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keerongevallen met uitsluitend materiële schade.
Afgaande op de politiecijfers zet de daling zich in
2004 en (1e helft) 2005 verder voort. In relatie
tot de invoering van het Verkeersplan komen wij
op basis van de cijfers in tabel 4.1 tot de volgende waarnemingen:
•
In 2003 is de daling in de Historische Binnenstad beduidend groter dan gemiddeld in
Dordrecht. Het is aannemelijk dat dit deels
komt doordat het aandeel parkeerongevallen
- die nu niet meer worden meegeteld - in de
Historische Binnenstad groter dan gemiddeld is. Dit zal vooral opgaan voor het Centrum.
In
het
gebied
Havenkwartier/Groenmarkt e.o. is de daling echter het
grootst.
•
In het gebied Havenkwartier/Groenmarkt
e.o. steekt ook de ontwikkeling van het
aantal door de politie geregistreerde incidenten van verkeersongevallen in 2004 gunstig
af tegen het gemiddelde.
•
In Schil Oost daarentegen zien we anders
dan in de andere gebieden in 2004 juist een
sterke groei van het aantal incidenten van
verkeersongevallen, wat zich ook in de 1e
helft van 2005 verder voortzet.
•
De ontwikkeling in de Binnenstad als geheel
wijkt in 2004 en de 1e helft van 2005 weinig af van het Dordts gemiddelde.
Al met al lijkt de invoering van het Verkeersplan
Binnenstad een positief effect te hebben gehad
op het aantal verkeersongevallen in het gebied
Havenkwartier/Groenmarkt e.o. Dit is gelet op
de relatief grote daling van de verkeersintensiteit
in dit gebied ook plausibel. Op het niveau van de
Binnenstad als geheel kan, als gevolg van een
flinke toename in Schil Oost, uit de cijfers echter
geen positief effect van het Verkeersplan op het
aantal verkeersongevallen worden vastgesteld.
Letselongevallen
Het totaal aantal verkeersongevallen waarvan
we de ontwikkeling hiervoor hebben beschreven, bestaat voor het overgrote deel uit verkeersongevallen met alleen materiële schade.
Bekend is dat de registratie hiervan verre van
compleet is. De cijfers geven feitelijk alleen een
goed beeld van de meer ernstige ongevallen. De
registratie van ernstige ongevallen met letsel is
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wel vrijwel volledig. Uit de cijfers in tabel 4.2
blijkt ook het aantal letselongevallen in Dordrecht - sinds 2002 - een (licht) dalende trend te
vertonen. In relatie tot het Verkeersplan constateren we:
•

•

•
Het aantal letselongevallen in de Binnenstad
als geheel is in 2003, anders dan in Dordrecht totaal, iets toegenomen. De toename
concentreert zich in de Historische Binnenstad. In de Schil zien we een tegengestelde
ontwikkeling: een toename in Schil West,
maar een daling in Schil Oost.
In 2004 neemt het aantal (incidenten van)
letselongevallen in de Binnenstad weer af,
terwijl de rest van Dordrecht stabiel blijft. In

Schil Oost zien we na een lichte afname in
2003 nu een lichte toename. In Schil West
is de situatie juist omgekeerd en neemt het
aantal (incidenten van) letselongevallen in
2004 juist weer af.
In de 1e helft van 2005 zien we geen opmerkelijke afwijkingen van het gemiddelde
beeld in Dordrecht.

Alles bij elkaar wijzen de fluctuerende cijfers,
afgezet tegen de ontwikkelingen in Dordrecht als
geheel, niet op enig significant effect van het
Verkeersplan Binnenstad.

Totaal aantal verkeersongevallen in de jaren 2001, 2002 en 2003 en in de 1e helft 2005 versus de 1e
helft 2004
verkeersongevallenregistratie
incidenten van
verkeersongevallen
2001
2002
2003
2004
1e helft 2005
abs
%+/% +/% +/% +/tov 2001 tov 20022)
tov 2003
tov 2004
Historische Binnenstad totaal
262
-16
-55
-9
-3
Centrum
66
-30
-43
-9
-17
Havenkwartier/ Groenmarkt e.o
99
-14
-65
-26
+6
19e-eeuwse Schil totaal
264
-14
-31
+7
+1
Schil Oost (1)
147
-16
-31
+25
+28
Schil West
90
-8
-23
-9
-15
Binnenstad totaal
526
-15
-52
-3
-1
Dordrecht totaal
2418
-5
-31
-5
-8
1) exclusief Lijnbaan
2) In 2003 daalt het totaal aantal verkeersongevallen in Dordrecht flink. Dit is echter grotendeels het gevolg van het niet
meer opnemen van parkeerongevallen met uitsluitend materiële schade.
Tabel 4.1

Aantal verkeersongevallen met letsel in de jaren 2001, 2002 en 2003 en in de 1e helft 2005 versus de 1e
helft 2004
verkeersongevallenregistratie
incidenten van verkeersongevallen
2001
2002
2003
2003
2004
1e helft
1e helft
2004
2005
Historische Binnenstad totaal
13
11
16
29
15
6
7
Centrum
3
2
2
12
6
2
2
Havenkwartier + Groenmarkt e.o.
6
4
5
4
4
2
1
19e-eeuwse Schil totaal
22
32
30
20
19
7
3
Schil Oost(1)
9
18
13
10
14
5
3
Schil West
11
11
16
10
5
2
0
Binnenstad totaal
35
43
46
49
34
13
10
Dordrecht totaal
197
223
214
261
245
119
83
(1)
exclusief Lijnbaan
Tabel 4.2
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4.2

Verkeersoverlast

Naast de daadwerkelijke verkeersongevallen
bekijken we ook de verkeersoverlast in de periode 2001-2005. Hiervoor maken we gebruik van
gegevens van de politie Zuid-Holland Zuid over
het aantal incidenten van verkeersoverlast tot en
met augustus 2005. Dat wil zeggen: alle gevallen van verkeersoverlast die bij de politie gemeld
zijn of anderszins ter kennis van de politie zijn
gekomen (bijvoorbeeld door politieagenten zelf
opgemerkt tijdens surveillances).
Onder verkeersoverlast verstaat de politie ZuidHolland Zuid de volgende vormen van overlast:
•
•
•
•

te blijven vergeleken met 2004.

4.3
1.

De invoering van het Verkeersplan Binnenstad lijkt een positief effect te hebben gehad op het totaal aantal verkeersongevallen
in het gebied Havenkwartier/Groenmarkt
e.o.. Dit is gelet op de relatief grote daling
van de verkeersintensiteit in dit gebied ook
plausibel. Op het niveau van de Binnenstad
als geheel kan, als gevolg van een flinke
toename in Schil Oost, uit de cijfers echter
geen positief effect van het Verkeersplan op
het aantal verkeersongevallen worden vastgesteld. Voor wat betreft het aantal letselongevallen wijzen de fluctuerende cijfers,
afgezet tegen de ontwikkelingen in Dordrecht als geheel, niet op enig significant effect van het Verkeersplan Binnenstad.

2.

De verkeersoverlast is in de gehele Binnenstad, maar vooral in de gebieden Centrum
en Havenkwartier/ Groenmarkt e.o. in 2003
gedaald. Het is aannemelijk dat hier een
oorzakelijk verband bestaat met de invoering van het Verkeersplan. Anders dan in de
overige gebieden is echter juist in het gebied waar de meeste maatregelen zijn genomen - Havenkwartier/Groenmarkt e.o. na 2003 weer sprake van een toename van
het aantal incidenten van verkeersoverlast.
Omdat dit zich juist alleen in dit gebied
voordoet lijkt een oorzakelijk verband met
de versoepeling van het Verkeersplan aannemelijk.

Parkeerprobleem
Doorstromingsprobleem/stremming
Pech-geval/onbeheerd voertuig
Overlast van/door voertuig

Deze vier soorten van overlast presenteren we
samen als één cijfer voor verkeersoverlast.
Uit tabel 4.3 blijkt - na een aanvankelijke stijging
in 2002 - een aanzienlijke daling van het aantal
incidenten in 2003, zelfs tot ver onder het niveau van 2001. Vooral in de gebieden Centrum
en Havenkwartier/Groenmarkt e.o. zien we een
scherpe daling. Vervolgens zette de daling in de
meeste gebieden nog verder door of bleef het
aantal incidenten van verkeersoverlast vrijwel
stabiel, behalve in het gebied Havenkwartier/Groenmarkt e.o.. In dat laatste gebied is juist
weer sprake van een toename. Het is aannemelijk dat dit te maken heeft met de versoepeling
van het Verkeersplan. Deze toename in dit gebied lijkt zich ook voort te zetten in 2005. In de
19e-eeuwse Schil lijkt de situatie in 2005 stabiel

Conclusies effecten Verkeersplan

Aantal incidenten van verkeersoverlast in de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 en in de 1e 8 maanden van
2005 versus de 1e 8 maanden van 2004
2001
2002
2003
2004 1e 8mnd 1e 8mnd
2004
2005
Historische Binnenstad totaal
235
290
147
138
90
109
Centrum
57
64
23
26
17
20
Havenkwartier + Groenmarkt e.o
86
106
37
49
27
42
19e-eeuwse Schil totaal
147
154
123
94
67
73
Schil Oost(1)
77
100
68
54
39
39
Schil West
44
38
32
24
17
20
Binnenstad totaal
387
444
270
232
157
182
(1)
exclusief Lijnbaan
Tabel 4.3
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5

Analyse gegevens monitor Leefbaarheid en Veiligheid

In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkeling van de subjectief beleefde leefbaarheid, kwaliteit van de
woonomgeving, verkeersoverlast, verkeersveiligheid en parkeergelegenheid. Hierbij gebruiken we gegevens van de onderzoeken Leefbaarheid & Veiligheid, die het SGB tweejaarlijks uitvoert.

5.1

Gegevens en gebieden

Het gaat in dit hoofdstuk over subjectieve belevingen; er is hierbij gebruik gemaakt van de
antwoorden van de bewoners.

De cijfers die we hier beschrijven komen uit de
onderzoeken Leefbaarheid & Veiligheid Dordrecht van de jaren 2003 en 2005. Gegevens
van eerdere jaren op wijk- en buurtniveau zijn
niet vergelijkbaar.

5.2

De gegevens van het Centrum hebben we uitgesplitst naar buurtniveau, zodat we de Historische
Binnenstad kunnen onderscheiden van de 19e
eeuwse Schil (exclusief Lijnbaan) en zodat we
kunnen kijken in welke buurten positieve of negatieve ontwikkelingen zijn waar te nemen.

Leefbaarheid
Dordrecht krijgt van de inwoners een gemiddeld
rapportcijfer van 6,9 voor de leefbaarheid in de
buurt. Dit cijfer is de laatste jaren constant gebleven. De wijken en ook de meeste buurten in
het Centrum scoren gemiddeld en de scores zijn
over het algemeen stabiel (zie tabel 5.1). Uitzonderingen zijn:

In de Historische Binnenstad onderscheiden we
drie gebieden:
•
Havenkwartier (Nieuwe Haven, Groenmarkt,
Grote Markt, Wijnstraat, Klakhaven e.o.)
•
Middengebied (Boogjes, Lombard, Centrum,
Augustijnenkamp e.o.)
•
Bleijenhoek

•

•

De 19e eeuwse Schil hebben we ook onderverdeeld in drie gebieden:
•
Schil West (Achterhakkers, Geldelozepad,
Rozenhof e.o.)
•
Schil Midden (Beverwijcksplein, Burg. De
Raadtsingel, Kon. Wilhelminastraat e.o.)
•
Schil Oost (Merwestein Noord, Park Merwestein, Kasperspad, Matena’s Pad e.o.)
Tabel 5.1
gebied
Dordrecht

Ontwikkelingen

•

De leefbaarheid in het Havenkwartier nam in
de beleving van de bewoners wat toe van
een 7,0 naar een 7,4. Het Havenkwartier
heeft hiermee de hoogste score in het Centrum.
In Bleijenhoek is het rapportcijfer voor de
leefbaarheid in beide jaren lager dan gemiddeld.
Schil Oost (een samenvoeging van de buurten Kasperspad, Matena’s Pad, Merwestein
Noord en Park Merwestein) scoort net als in
2003 wat lager op leefbaarheid dan gemiddeld; een 6,4.

Rapportcijfer leefbaarheid
2003
6,9

2005
6,9

leefbaarheid 2005
gemiddeld

ontwikkeling 2003 Æ 2005
stabiel

Historische Binnenstad
19e eeuwse Schil excl. Lijnbaan

6,7
6,7

6,8
6,7

gemiddeld
gemiddeld

stabiel
stabiel

Havenkwartier
Middengebied
Bleijenhoek

7,0
6,7
6,3

7,4
6,6
6,1

hoog
gemiddeld
laag

licht positief
stabiel
stabiel

Schil West
6,9
Schil Midden
7,2
Schil Oost
6,5
Bron: Leefbaarheid en Veiligheid Dordrecht

6,9
7,2
6,4

gemiddeld
gemiddeld
laag

stabiel
stabiel
stabiel
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•

Woonomgeving
De woonomgeving in Dordrecht wordt beoordeeld met 7,0 als gemiddeld rapportcijfer; dit
cijfer is sinds 2003 niet veranderd (zie tabel
5.2). De Historische Binnenstad en 19e eeuwse
Schil scoren gemiddeld en stabiel. In de buurten
zien we het volgende beeld:
•

•

Verkeersoverlast
De beleefde verkeersoverlast is in het hele Centrum nog steeds hoog tot zeer hoog. Toch was
er een positieve ontwikkeling waar te nemen in
de Historische Binnenstad. In de 19e eeuwse
Schil is de verkeersoverlast in de laatste twee
jaar niet veranderd (zie tabel 5.3).

In het Havenkwartier is het rapportcijfer
voor de woonomgeving gestegen van een
7,0 naar een 7,6; hiermee scoort het Havenkwartier het hoogst van alle buurten.
Het Middengebied scoort gemiddeld, net als
twee jaar geleden.
In de Bleijenhoek is het cijfer voor de woonomgeving wat gedaald van een 6,9 naar
een 6,4.
In Schil West is het cijfer wat gestegen, van
een 6,8 naar een 7,2.

•
•
•

Tabel 5.2
gebied
Dordrecht

Rapportcijfer woonomgeving
2003
7,0

Schil Midden ziet het rapportcijfer voor de
woonomgeving dalen van bovengemiddeld
(7,5) naar gemiddeld (7,0).
In Schil Oost daalt het cijfer iets van 6,8
van 6,5.

•

•

Ook al is de verkeersoverlast in buurten van
de Historische Binnenstad nog steeds (zeer)
hoog, toch zien we een positieve ontwikkeling in de buurten Havenkwartier en Bleijenhoek.
In de 19e eeuwse Schil zien we alleen een
licht positieve ontwikkeling in Schil West.

2005
7,0

woonomgeving 2005
gemiddeld

ontwikkeling 2003 Æ 2005
stabiel

Historische Binnenstad
19e eeuwse Schil excl. Lijnbaan

7,0
6,9

7,0
6,8

gemiddeld
gemiddeld

stabiel
stabiel

Havenkwartier
Middengebied
Bleijenhoek

7,0
7,1
6,9

7,6
7,1
6,4

hoog
gemiddeld
laag

positief
stabiel
licht negatief

Schil West
6,8
Schil Midden
7,5
Schil Oost
6,8
Bron: Leefbaarheid en Veiligheid Dordrecht

7,2
6,9
6,5

gemiddeld
gemiddeld
laag

licht positief
negatief
licht negatief

2005
3,4

overlast 2005
gemiddeld

ontwikkeling 2003 Æ 2005
stabiel

Tabel 5.3
gebied
Dordrecht

Indicatorscore verkeersoverlast
2003
3,5

Historische Binnenstad
19e eeuwse Schil excl. Lijnbaan

5,4
4,8

4,5
4,8

hoog
zeer hoog

positief
stabiel

Havenkwartier
Middengebied
Bleijenhoek

5,6
4,8
5,7

4,8
4,6
4,2

zeer hoog
zeer hoog
hoog

positief
stabiel
positief

Schil West
4,8
4,4
hoog
licht positief
Schil Midden
4,6
4,6
zeer hoog
stabiel
Schil Oost
5,0
5,0
zeer hoog
stabiel
Indicatorscore verkeersoverlast is gebaseerd op voorkomen van geluidsoverlast door verkeer, parkeeroverlast en stankoverlast van verkeer. Min=0, max=10. Hoe hoger de score, hoe meer overlast.
Bron: Leefbaarheid en Veiligheid Dordrecht
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weg) juist als enige buurt in het Centrum in
de beleving van de bewoners flink afgenomen.

Verkeersveiligheid
De beleefde verkeersveiligheid is van 2003 tot
2005 in heel Dordrecht toegenomen. In de wijken en de meeste buurten in het Centrum zien
we ook een positieve ontwikkeling in de verkeersveiligheid. Toch beleven bewoners in de
meeste buurten de verkeersveiligheid nog steeds
lager dan bewoners in de rest van Dordrecht (zie
tabel 5.4). Een aantal opvallende zaken op
buurtniveau:
•

•

•

Parkeergelegenheid
Zoals te verwachten was, is de tevredenheid
met de parkeergelegenheid in het Centrum (veel)
lager dan in de rest van Dordrecht. We zien
hierbij echter ook een negatieve ontwikkeling in
de wijken en de meeste buurten in het Centrum
(zie tabel 5.5). In de buurten zien we het volgende beeld:

In het Middengebied is de verkeersveiligheid, net als in 2003, gemiddeld. Dit in tegenstelling tot de andere buurten, waar de
beleefde verkeersveiligheid lager is. Een
groot deel is voetgangersgebied.
In Schil West is de beleving van de verkeersveiligheid opvallend toegenomen; bewoners beleven de veiligheid nu zelfs beter
dan gemiddeld in Dordrecht.
Opvallend genoeg is de verkeersveiligheid in
Schil Midden (het gebied ruwweg tussen de
Spuiweg en de Blekersdijk/Dubbeldamse-

Tabel 5.4
gebied
Dordrecht

Indicatorscore verkeersveiligheid
2003
4,3

•
•
•

In het Havenkwartier en Middengebied is de
tevredenheid met de parkeergelegenheid
stabiel.
In Bleijenhoek is de tevredenheid gedaald
naar een zeer laag niveau.
In de buurten van de 19e Eeuwse Schil zien
we de tevredenheid met de parkeergelegenheid ook dalen, waarbij in Schil Midden de
grootste daling plaatsvindt.

2005
3,9

veiligheid 2005
gemiddeld

ontwikkeling 2003 Æ 2005
positief

Historische Binnenstad
19e eeuwse Schil excl. Lijnbaan

5,0
5,3

4,6
4,9

laag
laag

positief
positief

Havenkwartier
Middengebied
Bleijenhoek

4,9
4,4
5,7

4,6
4,0
5,0

laag
gemiddeld
zeer laag

licht positief
licht positief
positief

Schil West
5,7
3,4
hoog
zeer positief
Schil Midden
4,6
5,5
zeer laag
negatief
Schil Oost
5,5
5,2
zeer laag
licht positief
Indicatorscore verkeersveiligheid is gebaseerd op voorkomen van agressief verkeersgedrag, te hard rijden en aanrijdingen. Min=0, max=10. Hoe lager de score, hoe veiliger.
Bron: Leefbaarheid en Veiligheid Dordrecht
Tabel 5.5
gebied
Dordrecht

Aandeel (zeer) tevreden met parkeergelegenheid (procenten)
2003
2005
tevredenheid 2005
47
45
gemiddeld

ontwikkeling 2003 Æ 2005
stabiel

Historische Binnenstad
19e eeuwse Schil excl. Lijnbaan

25
35

21
28

laag
laag

licht negatief
negatief

Havenkwartier
Middengebied
Bleijenhoek

23
24
29

26
24
12

laag
laag
zeer laag

stabiel
stabiel
negatief

Schil West
32
Schil Midden
33
Schil Oost
37
Bron: Leefbaarheid en Veiligheid Dordrecht

27
22
32

laag
laag
laag

licht negatief
negatief
licht negatief
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5.3

Samenvattend beeld

5.4

Conclusies effecten Verkeersplan

Omdat we geen bruikbare cijfers hebben van
vóór 2003, is het moeilijk te bepalen of de
waargenomen ontwikkelingen een gevolg zijn
van het Verkeersplan Binnenstad. Bij gebrek aan
goed vergelijkbare gegevens kunnen we niet
direct zien of de waargenomen trends al vóór
2003 in gang zijn gezet, of dat er sprake is van
een trendbreuk. Bovendien dateert de gegevensverzameling van L&V 2003 van het najaar
2003, terwijl de implementatie van het Verkeersplan Binnenstad al eind 2002 is begonnen.
Uiteraard geven de gegevens in dit hoofdstuk
wel een indicatie van de ontwikkeling van de
beleving van diverse aspecten na de invoering
en eerste aanpassingen van het Verkeersplan.
Uit de cijfers van de onderzoeken Leefbaarheid
& Veiligheid krijgen we het volgende beeld over
de ontwikkeling tussen 2003 en 2005 (zie tabel
5.6):

Bovenstaande bevindingen hebben betrekking op
de ontwikkeling tussen 2003 en 2005. Van vóór
2003 zijn op wijk- en buurtniveau helaas geen
goed vergelijkbare gegevens beschikbaar. Om
toch aanwijzingen te kunnen vinden voor trendbreuken na 2003, hebben we voor het stadsdeel
Centrum (Historische Binnenstad en 19e eeuwse
Schil samen) de ontwikkelingen bekeken tussen
1999 en 2005. In tabel 5.7 zien we dat de ontwikkelingen in het Centrum nauwelijks afwijken
van de ontwikkelingen in Dordrecht als geheel.
Dit hoeft niet meteen te betekenen dat het Verkeersplan Binnenstad geen effecten heeft gehad;
in andere wijken van Dordrecht zijn immers ook
wijkverkeersplannen uitgevoerd, die op hun
beurt weer effecten in de rest van Dordrecht
kunnen hebben gehad. Zo is zowel in Dordrecht
als geheel als in het Centrum de beleving van de
verkeersveiligheid na 2003 verbeterd.

•

Bij de beleefde verkeersoverlast en verkeersveiligheid zien we in het Centrum een trendbreuk
na 2003. De (positieve) ontwikkeling van de
verkeersoverlast in het Centrum lijkt bovendien
wat sterker te zijn dan de ontwikkeling in Dordrecht als geheel. Deze trendbreuken zouden
toegeschreven kunnen worden aan het Verkeersplan. Dit lijkt het meest duidelijk voor de
verbeterde beleving van de verkeersoverlast,
omdat dit vooral in de Historische Binnenstad
naar voren komt (tabel 5.6). Verbetering van de
verkeersveiligheid wordt zowel in de Historische
Binnenstad als in (het grootste deel van) de 19e
eeuwse Schil ervaren. Een relatie met het Verkeersplan Binnenstad ligt daarom minder voor de
hand. Een relatie tussen het Verkeersplan Binnenstad en de afgenomen tevredenheid over de
parkeergelegenheid is weer wel plausibel: stadsdeel Centrum als geheel scoort hier slechter dan
Dordrecht gemiddeld en de effecten doen zich
binnen het Centrum in de deelgebieden voor
waar ze verwacht konden worden.

Al met al zien we in het Havenkwartier
vooral positieve ontwikkelingen
In het Middengebied, waar feitelijk niet zoveel is veranderd, lijkt de situatie stabiel te
zijn
In Bleijenhoek zien we een wisselend beeld;
de beleefde verkeersoverlast en verkeersveiligheid hebben zich in positieve zin ontwikkeld, terwijl de tevredenheid met de parkeergelegenheid zich negatief ontwikkelde.
In Schil West zien we vooral licht positieve
ontwikkelingen. Alleen de mening over de
parkeergelegenheid heeft zich licht negatief
ontwikkeld.
In Schil Midden zien we negatieve ontwikkelingen met betrekking tot woonomgeving,
verkeersveiligheid en parkeergelegenheid.
In Schil Oost zien we een wisselend, maar
redelijk stabiel beeld. Woonomgeving en
parkeergelegenheid worden wat slechter beleefd, verkeersveiligheid wat beter.

•
•

•

•
•

Tabel 5.6
gebied

Ontwikkeling cijfers L&V 2003 Æ 2005
leefbaarheid

Dordrecht

stabiel

woonomgeving
stabiel

Historische Binnenstad
19e eeuwse Schil excl. Lijnbaan

stabiel
stabiel

stabiel
stabiel

positief
stabiel

positief
positief

licht negatief
negatief

licht positief
stabiel
stabiel

positief
stabiel
licht negatief

positief
stabiel
positief

licht positief
licht positief
positief

stabiel
stabiel
negatief

licht positief
negatief
licht negatief

licht positief
stabiel
stabiel

zeer positief
negatief
licht positief

licht negatief
negatief
licht negatief

Havenkwartier
Middengebied
Bleijenhoek

Schil West
Schil Midden
Schil Oost
Bron: Leefbaarheid en Veiligheid Dordrecht
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stabiel
stabiel
stabiel

verkeersoverlast
stabiel

verkeersveiligheid
positief

parkeergelegenheid
stabiel
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Ontwikkeling cijfers L&V 1999 Æ 2005 in het Centrum
Dordrecht
1999 -> 2003
2003 -> 2005
leefbaarheid
stabiel
stabiel
woonomgeving
stabiel
stabiel
verkeersoverlast
negatief
stabiel
verkeersveiligheid
stabiel
positief
parkeergelegenheid
dalend
stabiel
Bron: Leefbaarheid en Veiligheid Dordrecht
Tabel 5.7
aspect

Al met al kunnen we in elk geval met enige zekerheid concluderen dat het Verkeersplan Binnenstad een positief effect heeft gehad op de
beleving van de verkeersoverlast in de Historische Binnenstad, maar een negatief effect op de
tevredenheid met de parkeergelegenheid in de
19e eeuwse Schil. De in het vorige hoofdstuk
vastgestelde daling van het feitelijke aantal door
de politie geregistreerde incidenten van verkeersoverlast komt dus ook in een positief effect
op de subjectieve beleving van de verkeersoverlast in de Historische Binnenstad tot uitdrukking.
Ook op het gebied van de verkeersveiligheid ten
slotte zien we een dergelijke overeenkomst, toe
te rekenen aan het Verkeersplan: een flinke toename van het feitelijke aantal verkeersongevallen
in Schil Oost, tot uitdrukking komend in een ver-
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Centrum
1999 -> 2003
stabiel
stabiel
negatief
wisselend
wisselend

2003 -> 2005
stabiel
stabiel
positief
positief
licht negatief

slechterde subjectief beleefde verkeersveiligheid
in het grotendeels tot Schil Oost behorende gebied Schil Midden.
Op de beleving van de leefbaarheid en de woonomgeving heeft het Verkeersplan Binnenstad
volgens de monitor Leefbaarheid en Veiligheid,
op het niveau van de hele Binnenstad, gemiddeld genomen geen effect gehad. Wel zien we in
afzonderlijke deelgebieden een aantal ontwikkelingen die we in verband kunnen brengen met de
invoering van het Verkeersplan: in het Havenkwartier een licht positieve ontwikkeling in de
beleving van de leefbaarheid en de woonomgeving en in Bleijenhoek, Schil Midden en Schil
Oost een (licht) negatieve ontwikkeling van de
beleving van de woonomgeving.
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6

Ervaringen bewoners

In oktober en november hebben deelnemers uit de wijkbeheeroverleggen Binnenstad en Noordflank en
andere belangstellenden een thema-avond kunnen bijwonen over de gevolgen van het Verkeersplan Binnenstad. De bewoners uit het wijkbeheeroverleg zijn persoonlijk uitgenodigd. Overige bewoners kregen
middels het Gemeentenieuws in de plaatselijke kranten de kans om zich voor deze bijeenkomsten aan te
melden. Ook hebben enkele bewoners een schriftelijke reactie gegeven. In dit hoofdstuk geven we de belangrijkste bevindingen weer. Voor een puntsgewijs verslag van beide bijeenkomsten verwijzen we naar
bijlage 2.
Het doel van deze avonden was om van de bewoners te horen welke effecten het Verkeersplan Binnenstad in hun ogen heeft gehad op een
aantal punten:
•
Woonklimaat;
•
Verkeersveiligheid, verkeersdruk en verkeersoverlast;
•
Bereikbaarheid voor bewoners, bezoekers
en openbaar vervoer;
•
Parkeermogelijkheden voor bewoners en
bezoekers;
•
Uitgiftebeleid van parkeervergunningen;
•
Functioneren pollers en pollercentrale;
•
Verdere relevante zaken.

6.1

Historische Binnenstad

Volgens veel bewoners (van onder andere Wijnstraat, Nieuwstraat en Groenmarkt) is het
woonklimaat niet verbeterd. Net na de invoering
was er wel sprake van een verbetering, maar na
de versoepeling is er (te) veel verkeer. Men is
van mening dat men bij de versoepeling te snel
en te veel heeft toegegeven aan de horeca. Enkele bewoners van de Groenmarkt melden dat
het woonklimaat wel duidelijk verbeterd is doordat er minder vrachtverkeer door de straat rijdt.
De verkeersdruk is op veel plaatsen (enigszins)
afgenomen. Ook de verkeersveiligheid is op veel
punten wat toegenomen. Sommige bewoners
merken echter op dat het om schijnveiligheid
gaat; men gaat er immers van uit dat er geen
verkeer is, maar wordt dan toch verrast door het
verkeer. In de Nieuwstraat is de verkeersveiligheid volgens de bewoners afgenomen. Bewoners hebben als de pollers naar beneden zijn veel
overlast van ‘flanerende’ auto’s die rondjes rijden (Kolfstraat- Statenplein-Nieuwstraat en Visbrug-Groenmarkt-Wijnstraat).
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is
verbeterd nu de bus weer in het westelijke deel
van de stad komt. Per auto is de bereikbaarheid
op veel punten verslechterd. Navigatiesystemen
kennen de pollers niet, zodat (zakelijk) verkeer
zich vast rijdt. Vanaf de A16 moet men ver omrijden als men bijvoorbeeld op de Voorstraat
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(Noord) moet zijn. Ook als bewoners zich van de
oost- naar de west-lob willen begeven moeten
ze ver omrijden, wat erg lastig is bij bijvoorbeeld
woon-werkverkeer en boodschappen doen. Bewoners geven aan sociaal armer te zijn geworden; visite komt niet meer omdat men moeilijk te
bereiken is en men hoge parkeertarieven moet
betalen. In sector 1 krijgen bewoners geen bezoekerskaarten en in de Bleijenhoek te weinig (5
per kwartaal); dit ervaart men als een groot gemis. Bovendien is het aan bezoekers nauwelijks
uit te leggen hoe ze er moeten komen en waar
ze kunnen parkeren.
Volgens de bewoners is er te weinig parkeergelegenheid in de binnenstad, zowel binnen als
buiten de pollers. Sommige bewoners vinden de
parkeertarieven te hoog. Wel vindt men het fijn
dat de tarieven in de parkeergarages zijn verlaagd. Op sommige plaatsen zijn de tarieven
voor vergunningen verhoogd, omdat daar nu
betaald parkeren is tot 22.00 uur. Hier staat
echter geen handhaving tegenover volgens de
bewoners. Veel bewoners klagen over het feit
dat er meer parkeervergunningen worden uitgegeven dan dat er plaatsen zijn. Ook zijn er soms
meerdere vergunningen per adres en krijgen bewoners met eigen parkeergelegenheid soms toch
een vergunning. Overdag is er wel voldoende
parkeergelegenheid, maar toch kunnen bedrijven
geen vergunning krijgen voor overdag. Een vergunning in een andere zone is geen goed alternatief voor de bewoners.
Het is voor de bewoners vaak onduidelijk wanneer de pollers omhoog en omlaag zijn en wat
de precieze regels zijn. Voor bezoekers is dit
volgens de bewoners al helemaal niet te overzien. Duidelijke informatie (bebording) ontbreekt.
Ook de handhaving van de regels laat te wensen
over. Het personeel bij de pollercentrale is vaak
niet consequent en soms laat de klantvriendelijkheid te wensen over. De pollercentrale is ’s
avonds en in het weekend niet bemand. Dit is
erg lastig bij storingen. Afgezien van storingen
doen zich ook regelmatig opstoppingen voor als
gevolg van onwetendheid van automobilisten die
zich vastrijden op de pollers. Vaak zijn enkele
afsluitende sleutelpalen weg, waardoor er ande-
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geen ongewenst doorgaand verkeer en zouden zij meer bewegingsvrijheid moeten krijgen, ook al wonen zij net buiten het pollergebied.

re routes mogelijk worden.
Op een aantal specifieke plaatsen ervaren de
bewoners problemen:
•
Na de herinrichting van de Prinsenstraat is
er geluidsoverlast, parkeeroverlast, wateroverlast (door verhoogde stoepen) en overlast op de trottoirs doordat fietsers, vrachtwagens en bussen vaak over de stoep rijden. De snelheid lijkt te zijn toegenomen; de
straat ziet er volgens de bewoners niet uit
als 30 km zone. De hoek Prinsenstraat/Voorstraat ervaart men als onveilig.
Volgens de bewoners zouden de stoepen
hoger moeten, zodat men niet meer de
stoep op rijdt.
•
Op de Groenmarkt is de herinrichting nog
niet uitgevoerd. Volgens de bewoners is het
budget echter veel te laag. Men voelt niet
veel voor een ‘plan B’, waarbij de herinrichting niet veel voordelen oplevert. De straat
is volgens de bewoners nu nog te druk; er
lopen dan ook nog maar weinig voetgangers. De snelheid van bussen, taxi’s en
Netwerk in de straat is te hoog.
•
Op Slikveld/Boogjes/Suikerstraat wordt veel
tegen het verkeer ingereden, met hoge
snelheid. Ondanks vrije parkeerplekken parkeert men hier op de schuine stoepen, wat
voor overlast zorgt. Door ontbrekende sleutelpalen komt er verkeer uit straten waar
men dat niet verwacht.
•
De situatie in de Nieuwstraat is wat betreft
de bewoners verslechterd. Vroeger reed hier
geen verkeer; nu wel omdat het een polleruitgang is. De straat is erg smal en heeft te
maken met fietsoverlast en parkeeroverlast.
Veel mensen houden zich niet aan het éénrichtingsverkeer en ook het vrachtverbod
wordt niet gehandhaafd. Dat de poller omlaag staat is een eenzijdig besluit geweest;
dit was niet de afspraak met de bewoners.
Men heeft last van 'flanerende' auto's die
rondjes rijden om de poller Vest te omzeilen.
Het nieuwe verkeersbesluit over de geslotenverklaring/opheffing éénrichtingsverkeer
is bij de bewoners erg onduidelijk en niet
goed gecommuniceerd.
(NB: bij dit punt dient te worden opgemerkt
dat het inmiddels voor auto's zonder transponder onmogelijk is gemaakt om poller
Nieuwstraat als uitgang te gebruiken.
•
Bewoners uit de Wijnstraat kunnen sinds de
afsluiting van de Schrijversstraat niet meer
parkeren aan de Kuipershaven, wat voor
hen een goede parkeerplaats was. Doordat
het gedeelte Wijnstraat vanaf ’s Heer Boeijenstraat buiten het pollergebied valt, hebben de bewoners van dit gedeelte geen
ontheffing. Volgens de bewoners zijn Binnenstadbewoners bestemmingsverkeer en
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De situatie in de Binnenstad zou voor veel bewoners verbeterd worden als de versoepeling
weer ingetrokken wordt, dus als de pollers tijdens de venstertijden en ’s nachts niet omlaag
gaan.

6.2

19e Eeuwse Schil

In de 19e Eeuwse Schil is nog geen verkeersplan
uitgevoerd; dit verkeersplan is nog in ontwikkeling. Wel ervaren de bewoners in de Schil effecten van het Verkeersplan Binnenstad.
Het Verkeersplan Binnenstad heeft zowel positieve als negatieve effecten gehad op het woonklimaat in de Schil. Positief is het éénrichtingsverkeer op de Voorstraat tussen Nieuwbrug en
Steegoversloot; hierdoor is het horecaverkeer
verschoven naar de Noordendijk. De poller Vest
heeft een drukke sluiproute via Schil Oost afgesneden; ook dit vindt men positief. Negatieve
effecten zijn onder andere de toegenomen verkeersdruk (Singel) door het omrijverkeer en de
daaruit volgende opstoppingen en slechte luchtkwaliteit. Op de Slingelandlaan is volgens een
bewoner veel overlast van sluipverkeer van
Noordendijk naar Oranjelaan.
Zoals hierboven ook al genoemd is de verkeersdruk in de Schil op een aantal plaatsen toegenomen, vooral in straten parallel aan de Binnenstad. Het Verkeersplan Binnenstad heeft volgens
de bewoners als neveneffect dat het op de
Spuiboulevard en de Nicolaas Maasstraat drukker is geworden. Omrijverkeer rijdt langs een
aantal zeer gevaarlijke kruispunten in Schil Oost,
wat heeft gezorgd voor een afname van de verkeersveiligheid; vooral in de eerste maanden
was hier een toename van het aantal ongevallen. Het Kromhout verwerkt veel verkeer van de
oost- naar de westlob; de intensiteit is niet zozeer het probleem, maar wel de snelheid. Op de
Noordendijk is het door de week rustiger geworden, maar wel kent het verkeer hier pieken en
dalen. ’s Avonds en in het weekend is er veel
kroegverkeer.
De (auto)bereikbaarheid van de Schil is volgens
de bewoners niet of nauwelijks veranderd. Bewoners missen een halte van de Citybus op de
Hallincqlaan. De ringlijn van vroeger was beter
dan de huidige stamlijn; vooral de halte Hema
was erg goed. De fietstaxi vormt een goed alternatief, maar alleen in de zomer.
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In de omgeving Hallincqlaan zijn er geen problemen met parkeren, doordat hier betaald parkeren
is tot 22.00. Het Kasperspadgebied zou ook
graag tot 22.00 betaald parkeren hebben; nu is
dat nog tot 20.00. In dit gebied is sprake van
een duidelijk verhoogde parkeerdruk. Op de
Groenedijk zijn de parkeermogelijkheden aanmerkelijk verslechterd; bewoners kunnen vaak
niet meer in de eigen straat parkeren. Op Kromhout is er te weinig parkeerplaats. Het parkeerprobleem wordt hier nog eens vergroot doordat
bewoners en bedrijven uit sector 1 een parkeervergunning hebben voor dit gebied. Men zou
liever zien dat deze mensen parkeren op het
Enecoterrein of op vaste plaatsen in de parkeergarages. Het uitsterfbeleid voor 2e vergunningen
in de Binnenstad moet doorgevoerd worden.
Ook krijgen bewoners van de nieuwbouw Vest
een vergunning, terwijl zij ook een eigen parkeerplaats hebben. Belangenvereniging Noordendijk wil geen parkeerregulering; toch is ook
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hier veel parkeerdruk, doordat men uitwijkt naar
gratis parkeermogelijkheden. Diverse bewoners
merken op dat zij liever geen parkeergarage zien
in Schil Oost, omdat dit veel verkeer zal trekken.
Bewoners zijn tevreden over de bezoekersparkeerkaarten; ze werken goed en men krijgt voldoende kaarten (15 per kwartaal).
De bewoners geven een aantal verbeterpunten
aan, die benut kunnen worden in het Verkeersplan voor de 19e Eeuwse Schil: het afsluiten van
de Groenedijk tussen Neurenburgpad en Slingelandlaan (maar dan niet de rijrichting op het
Kromhout omdraaien), het afsluiten van de Cornelis de Wittstraat en het instellen van een
30km zone in Schil Oost.
De bewoners uit de Schil pleiten niet (zoals de
bewoners van de Historische Binnenstad) voor
een 24-uurs toepassing van de pollers, omdat
dan de Schil de prijs moet betalen.
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7

Bezoekers

In dit hoofdstuk kijken we naar de ontwikkeling van het bezoek aan de Binnenstad en naar opinies en gedrag van bezoekers in relatie tot het Verkeersplan. Allereerst geven we in 7.1 een aantal cijfers over de
ontwikkeling van het aantal bezoekers aan het Kernwinkelgebied. In 7.2 kijken we naar de ontwikkeling
van het vervoermiddelgebruik van bezoekers van het Kernwinkelgebied. Omdat het in de passantenenquêtes tot nu toe alleen ging om bezoekers van het Kernwinkelgebied is begin oktober 2005 speciaal voor
deze evaluatie aanvullend een passantenenquête onder bezoekers van het nieuw ontstane autoluwe gebied gehouden. De resultaten daarvan bespreken we in 7.3. In 7.4 formuleren we een aantal conclusies.

7.1

Bezoek aan het Kernwinkelgebied

recessie. Groei in gebruik vanaf 2e trimester van
2002 tot en met eind 2003, daarna een kleine
teruggang (figuur 7.1).

Uit cijfers van Locatus, het bedrijf dat regelmatig
tellingen verricht in het Kernwinkelgebied, blijkt
dat het aantal bezoekers aan het Dordtse Kernwinkelgebied onder invloed van de uitbreiding en
modernisering van het aanbod dat de laatste
jaren is gerealiseerd tussen september 2000 en
september 2003 met 33% is toegenomen. Tussen april 2004 en april 2005 is, onder invloed
van de voortdurende slechte economische conjunctuur, sprake van een bescheiden daling met
zo'n 5%.

Uit bovenstaande cijfers is geen specifiek effect
van de invoering van het Verkeersplan waarneembaar. Dit maakt het overigens nog niet
onmogelijk dat het bezoek zonder de invoering
van het Verkeersplan omvangrijker was geweest. Bovendien gaat het hier alleen om dagbezoek aan het Kernwinkelgebied, terwijl vooral
de horeca in de Binnenstad negatieve effecten
claimde en claimt te ondervinden van de invoering van het Verkeersplan (zie hiervoor verder
hoofdstuk 8). Afgezien hiervan is wel duidelijk
dat voor de teruggang in bezoek een plausibele,
landelijk geldende verklaring aanwezig is in de
vorm van teruglopende consumptieve bestedingen in detailhandel en horeca.

In de Thermometer Binnenstad houdt het SGB
per 4-maandsperiode het gebruik van de parkeergarages bij als proxy voor de ontwikkeling
van het binnenstadsbezoek. Ook in deze cijfers
zien we de effecten van het vernieuwde aanbod
en de vrijwel gelijktijdig ingezette economische
Figuur 7.1

Ontwikkeling bezetting (11.00-15.00) en inrijders kortparkeren (10.00-15.00) op zaterdagen sinds 2001,
% toe-/afname 4-maandsperiode ten opzichte van dezelfde periode van het jaar ervoor, alle 4 de garages
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7.2

Vervoerwijze bezoekers
Kernwinkelgebied

In 2001 en 2004 zijn in het Kernwinkelgebied
passantenquêtes gehouden waaraan we cijfers
kunnen ontlenen over de vervoerwijze van de
bezoekers. We nemen een verschuiving waar
van gebruik van de auto naar gebruik van de
stadsbus (tabel 7.1). Omdat tegelijkertijd het
totaal bezoek aanzienlijk is gestegen zouden we
dit met enige voorzichtigheid als een positief
neveneffect van de invoering van het Verkeersplan kunnen aanmerken. Met enige voorzichtigheid, omdat de mogelijkheid dat juist de autogebruikers sinds de invoering van het Verkeersplan
wegblijven niet volledig kan worden uitgesloten.
Tabel 7.1

Vervoermiddelgebruik bezoekers Kernwinkelgebied, 2001 en 2004
vervoermiddel
2001 (%)
2004 (%)
te voet
13
15
(brom)fiets/scooter
21
21
auto
45
38
stadsbus/citybus
7
13
trein/streekbus
7
5
waterbus/fast ferry
7
7
anders
0
1
totaal
100
100
Bron: passantenenquêtes Kernwinkelgebied 2001 en
2004

7.3

Bezoekers autoluw gebied

Op vrijdag 30 september, zaterdag 1 oktober en
zondag 2 oktober is tussen 13.00 en 17.00 uur
een passantenenquête gehouden in het autoluwe gebied van de binnenstad, om te onderzoeken hoe bezoekers dit autoluwe gebied ervaren.
Zondag 2 oktober was de eerste zondag van de
maand en dus Kunstrondje Dordt. Tevens was
er Keramiekmarkt in het Hof.
In totaal is bij 367 passanten een vragenlijst
afgenomen, waarvan 108 op vrijdag, 122 op
zaterdag en 136 op zondag. De passanten zijn
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geënquêteerd op de volgende locaties:
•
Grotekerksbuurt nabij Remise en Klaaske
•
Groenmarkt nabij Vleeshouwerstraat
•
Groenmarkt tussen Bibliotheek en kinderboekwinkel Giraf
•
Groenmarkt/Wijnstraat nabij Scheffersplein
In het navolgende presenteren we de resultaten
uit deze passantenenquête over de waardering
van de bezoekers voor het verblijfsklimaat, hun
mening over het autoluwe gebied en hun mening
over de bereikbaarheid. Nadere details zijn opgenomen in bijlage 3.

7.3.1 Waardering verblijfsklimaat
Rapportcijfer
Aan de passanten hebben we gevraagd een
rapportcijfer te geven voor het verblijfsklimaat in
het autoluwe gedeelte van de Dordtse Binnenstad. In tabel en figuur 7.2 zien we dat de passanten gemiddeld een 7,0 geven. We zien ook
dat hoe verder weg men woont, hoe hoger het
rapportcijfer is dat men geeft. Bewoners van de
Historische Binnenstad geven gemiddeld een
6,7; bijna een vijfde van hen geeft een onvoldoende. De bewoners uit de rest van Dordrecht
en de Drechtsteden geven een vergelijkbaar rapportcijfer; een 6,8. Buiten de Drechtsteden is
men wel duidelijk positiever over het verblijfsklimaat in het autoluwe gebied: bewoners uit de
rest van Zuid-Holland geven gemiddeld een 7,4
en bewoners uit de rest van Nederland een 7,6.
Slechts weinig bezoekers van buiten de Drechtsteden geven een onvoldoende.
De passanten die op vrijdag zijn ondervraagd
geven een wat hoger rapportcijfer dan passanten die in het weekend zijn ondervraagd. Ook
degenen die in de stad zijn om te wandelen, de
stad te bekijken en/of voor het Kunstrondje
Dordt geven een hoger dan gemiddeld rapportcijfer voor het verblijfsklimaat (een 7,3, niet in de
tabel).
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Tabel 7.2
Gemiddelde rapportcijfers voor verblijfsklimaat autoluw gebied en herkomstverdeling passanten
groep
gemiddelde
% onvoldoende
n
% responsgroep
totaal
7,0
4
361
100
herkomst
Dordrecht totaal
6,8
16
196
55
Historische Binnenstad
6,7
18
85
23
overig Dordrecht
6,8
15
109
32
Drechtsteden
6.8
14
50
14
overig Zuid-Holland
7,4
4
48
14
overig Nederland
7,6
2
65
18
enquêtedag
vrijdag
7,2
8
107
29
zaterdag
6,8
13
121
33
zondag
6,9
14
132
37

Tabel 7.3
herkomst
totaal

Ontwikkeling verblijfsklimaat, vergeleken met situatie vóór invoering autoluwe gebied (in procenten)
sterk verbeterd
licht verbeterd
nauwelijks veranderd
verslechterd
36
33
13
18

Historische Binnenstad
44
Dordrecht totaal
35
Drechtsteden
38
overig Zuid-Holland
38
overig Nederland*
43
* Omdat veel passanten niet konden vergelijken is het percentage
pondenten.

Figuur 7.2

Gemiddelde rapportcijfers voor verblijfsklimaat autoluw gebied
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schillen betrekkelijk gering, hoewel duidelijk wel
relatief veel Dordtenaren het verblijfsklimaat
vinden verslechterd.
Figuur 7.3
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Ontwikkeling verblijfsklimaat
We hebben de passanten gevraagd wat zij vinden van het verblijfsklimaat vergeleken bij de
situatie vóór eind 2002, toen autoverkeer in het
gebied nog wel onbeperkt kon en er nog geparkeerd kon worden.
Naarmate men verder weg woont, geeft men
vaker aan niet te kunnen vergelijken. Van de
passanten van buiten Zuid-Holland geeft ruim
driekwart aan hier niet over te kunnen oordelen.
In tabel en figuur 7.3 zien we dat ruim tweederde van de passanten (die wel kunnen vergelijken) vindt dat het verblijfsklimaat sterk (36%)
dan wel licht (33%) is verbeterd. 18% vindt
echter dat het verblijfsklimaat is verslechterd.
Tussen de diverse herkomstgroepen zijn de ver-
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33%

Het gebied Groenmarkt/Grotekerksbuurt wordt
binnenkort heringericht, met meer ruimte voor
voetgangers. We hebben de passanten gevraagd
of zij positiever over het verblijfsklimaat zouden
oordelen als het er netter uitzag met meer ruimte
voor voetgangers. Driekwart van de passanten
zegt dat dit het geval zou zijn. Een kwart denkt
van niet (zie figuur 7.3). Dit laatste aandeel is
veel groter (55%) onder degenen die het verblijfsklimaat niet vinden verbeterd of zelfs verslechterd dan onder degenen die het vinden verbeterd (13%). Aan de andere kant betekent dit
ook dat van degenen die het verblijfsklimaat
vinden verslechterd of gelijk gebleven in elk ge-
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val nog 45% een positiever oordeel hierover zou
hebben gegeven als het al was heringericht.
Figuur 7.4

Mening over verblijfsklimaat na herinrichting, met meer ruimte voor voetgangers

weg men woont, hoe minder vaak men vindt dat
er nog veel verkeer is.
Vier op de vijf passanten willen niet 'dat de auto’s weer terug komen'. Onder de Dordtenaren
is dit driekwart; onder passanten van buiten de
Drechtsteden bijna 90%.
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7.3.2 Mening over autoluwe gebied
Aan de passanten hebben we een aantal stellingen voorgelegd over het autoluwe gebied. In
tabel 7.4 ziet u de antwoorden die de passanten
hebben gegeven. In bijlage 3 zijn deze antwoorden ook uitgesplitst naar herkomstgroep. Betekenisvolle verschillen tussen herkomstgroepen
geven we ook in de tekst aan.
Driekwart van de passanten vindt het 'heerlijk
dat de auto’s grotendeels zijn verbannen' uit de
binnenstad. Passanten uit de Dordrecht en de
Drechtsteden zijn hierbij wat minder positief dan
passanten van daarbuiten. Een kwart van de
passanten uit Dordrecht vindt het niet heerlijk
dat de auto’s grotendeels zijn verbannen.
40% van de passanten vindt dat er 'nog wel
veel verkeer is voor een autoluw gebied'. De
helft vindt dat dit niet het geval is. Hoe verder

Bijna vier op de tien passanten zijn van mening
dat het autoluw maken van de Binnenstad 'de
doodsteek is voor de economie'. Passanten uit
Dordrecht en de Drechtsteden vinden dit vaker
dan passanten van buiten de Drechtsteden. Dit
kan verband houden met het feit dat zij vaker in
de stad komen en met eigen ogen de veranderingen in het gebied waarnemen en/of door de
berichtgeving in de regionale pers.
Eenvijfde van de passanten vinden het 'nu wel
erg rustig in het gebied'. Onder Dordtenaren is
dit ongeveer een kwart; onder passanten van
buiten de Drechtsteden ca. 10%. 7 van de 10
passanten is het met deze stelling oneens.
Ruim eenderde van de passanten vindt dat het
in het autoluwe gebied 'niet rustig genoeg kan
zijn'. Hierbij zijn geen grote verschillen tussen de
herkomstgroepen. De helft van de passanten is
het hier echter niet mee eens.
Slechts één op de tien passanten vindt het autoluwe van het gebied 'nutteloos omdat daar toch
bijna niemand komt'. Passanten van buiten ZuidHolland hebben hier minder vaak een mening
over.
12% van de passanten geeft aan 'vaker in het
gebied te komen sinds het daar autoluw is'. Dit
percentage is wat hoger naarmate men dichterbij woont. 80% komt er thans niet vaker.

Tabel 7.4
Mening over stellingen over autoluwe gebied (in procenten)
stelling
heerlijk dat de auto’s goeddeels zijn verbannen
voor een autoluw gebied is er nog wel veel verkeer
dooie boel, wat mij betreft kwamen de auto’s weer terug
autoluw is leuk maar de doodsteek voor de economie
autoluw is prettig, maar het is nu wel erg rustig hier
in zo’n gebied kan het niet rustig genoeg zijn
autoluw is nutteloos hier, want hier komt bijna niemand
sinds het hier autoluw is kom ik hier vaker
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Tabel 7.5
herkomst
totaal

Mening over bereikbaarheid Dordtse Binnenstad (in procenten)
goed
voldoende
42
25

Historische Binnenstad
Dordrecht totaal
Drechtsteden
overig Zuid-Holland
overig Nederland*

31
31
48
49
66

7.3.3 Mening over bereikbaarheid
Ruim tweederde van de bezoekers van het autoluwe gebied vindt de bereikbaarheid van de
Dordtse Binnenstad goed of voldoende (zie tabel
7.5 en figuur 7.4). Volgens 15% is de bereikbaarheid matig en 18% vindt de bereikbaarheid
slecht. In totaal is dus eenderde niet bepaald te
spreken over de bereikbaarheid van de binnenstad. Naarmate men van verder weg komt, is
men daar wel positiever over. Van de passanten
uit de rest van Zuid-Holland vindt tweederde de
bereikbaarheid goed of voldoende en van die uit
de rest van Nederland is dat zelfs 85%. Passanten woonachtig in Dordrecht zijn negatiever:
30% van hen vindt de bereikbaarheid goed, een
kwart vindt die slecht. Ook bewoners van de
Historische Binnenstad zelf zijn minder te spreken over de bereikbaarheid.
Het is op dit punt interessant om te zien dat er
een duidelijke relatie bestaat tussen de beoordeling van het verblijfsklimaat ten opzichte van de
situatie vóór de invoering van het Verkeersplan
en de beoordeling van de bereikbaarheid van de
binnenstad. Van de passanten die het verblijfsklimaat vinden verslechterd vindt 60% de bereikbaarheid van de binnenstad slecht en slechts
10% goed. Onder passanten die het verblijfsklimaat sterk vinden verbeterd vindt juist 60% de
bereikbaarheid goed en slechts 5% slecht. Een
negatief oordeel over de ontwikkeling van het
verblijfsklimaat gaat dus gepaard met eveneens
een negatief oordeel over de bereikbaarheid. En
een positief met een positief.

7.4

Conclusies

Er zijn geen aanwijzingen dat het bezoek aan het
Kernwinkelgebied meer dan marginaal te lijden
heeft gehad onder de invoering van het Verkeersplan. Het is echter ook niet volledig uit te
sluiten dat het bezoek (per auto) aan het Kernwinkelgebied zonder de invoering van het Verkeersplan omvangrijker was geweest. Wel is er
voor de recente teruggang in bezoek in de vorm
van de economische recessie een landelijk geldende, plausibele verklaring. De verschuiving in
vervoermiddelgebruik van auto naar stadsbus
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mag met enige voorzichtigheid als een positief
neveneffect van het Verkeersplan worden aangemerkt.
Figuur 7.5
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Gemiddeld genomen beoordelen bezoekers
van/passanten in het autoluwe gebied Groenmarkt e.o. het verblijfsklimaat in dit gebied redelijk goed. Het gemiddeld rapportcijfer is een 7 en
een meerderheid van degenen die dit kunnen
beoordelen vindt het verblijfsklimaat verbeterd
ten opzichte van de situatie vóór de invoering
van het Verkeersplan. Driekwart vindt het 'heerlijk dat de auto's verbannen zijn' en 80% wil de
auto's niet weer terug. Ook is er nog ruimte
voor verbetering van de waardering voor het
gebied als dit op adequate wijze is heringericht.
Toch zijn er ook nog wel kritische geluiden te
horen, met name van inwoners van Dordrecht
en de Drechtsteden en van bewoners van de
Historische Binnenstad in het bijzonder. Hun
rapportcijfer voor het verblijfsklimaat is sowieso
lager dan dat van bezoekers van buiten de regio,
maar overigens gemiddeld nog wel voldoende.
Ook vindt een relatief hoog aandeel van eenderde het verblijfsklimaat in het gebied niet verbeterd of zelfs juist verslechterd, is men minder
positief over het verbannen van de auto's, willen
meer van hen (20%) de auto's liever gewoon
weer terug en vindt een relatief hoog aandeel
(45%) het autoluwe karakter de doodsteek voor
de economie. Aan de andere kant vinden met
name relatief veel bewoners (53%) van de Historische Binnenstad dat er nog wel verkeer is
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voor een autoluw gebied. Deze mening wordt
overigens sowieso wel gedeeld door veel passanten (40% op totaal).
Het beeld dat uit het bovenstaande naar voren
komt is dat vooral bewoners van de Historische
Binnenstad tegengestelde meningen hebben
over de voor- en nadelen van het autoluw maken van het gebied. Op zich is dit wel logisch: zij
worden immers het meest direct met deze vooren nadelen geconfronteerd. Dit blijkt ook uit het
resultaat dat bewoners van de Historische Binnenstad net als bewoners van overig Dordrecht
de bereikbaarheid van de binnenstad relatief
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slecht beoordelen. Dat bezoekers van buiten de
stad positiever zijn dan inwoners van Dordrecht
zien we overigens vaker en dit is ook niet uniek
voor Dordrecht. Benadrukt dient te worden dat
het daarbij in de onderhavige enquête gaat om
de bereikbaarheid van de binnenstad als geheel
en niet alleen om de bereikbaarheid van het autoluwe gebied. Gemiddeld genomen is dat oordeel onder alle passanten redelijk maar zeker niet
goed: eenderde geeft de kwalificatie matig
(15%) of slecht (18%). Een negatief oordeel
over de ontwikkeling van het verblijfsklimaat
gaat daarbij gepaard met eveneens een negatief
oordeel over de bereikbaarheid.
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Ontwikkeling economische positie

In dit hoofdstuk kijken we naar de ontwikkeling van de economische positie van het studiegebied. In 8.1
schetsen we eerst de landelijke situatie, waar we in 8.2 de Dordtse situatie aan spiegelen. In 8.3 geven
we aan de hand van het Bedrijvenregister eerst een globaal beeld van de ontwikkeling van de bedrijvigheid
in het gebied. In 8.4 gaan we vervolgens dieper in op de componenten van de ontwikkeling in het gebied
dat als gevolg van het Verkeersplan het meest in bereikbaarheid is achteruit gegaan: het Havenkwartier en
Groenmarkt/Wijnstraat e.o.1 In 8.5 kijken we in wat meer detail naar de leegstand in de Historische Binnenstad en de verhuurbaarheid van de verkoop- en bedrijfs- en kantoorruimten. In 8.6 zetten we de schadeclaims op een rijtje en in 8.7 geven we aan wat het in 2004 door het SGB uitgevoerde onderzoek naar
ontwikkelingen in het horecabezoek aanvullend over effecten van het Verkeersplan op de economische
positie van de Binnenstad kan zeggen. In 8.8 trekken we ten slotte enkele conclusies.

8.1

Kader: landelijke ontwikkelingen

De Nederlandse economie bevindt zich al geruime tijd in een conjunctureel dal. In 2002 groeide
de economie nauwelijks. In 2003 was zelfs
sprake van een kleine economische krimp, gevolgd door een bescheiden opleving in 2004.
Was in 2002 nog sprake van een bescheiden
groei van de werkgelegenheid, in 2003 en vooral 2004 nam deze af. Gelijktijdig zien we een
flinke toename van de werkloosheid.
De tegenvallend economische ontwikkeling
weerspiegelt zich in de vestigingendynamiek.
Het aantal uitgesproken faillissementen van bedrijven en instellingen is sinds 2002 met ruim
80% toegenomen en het aantal bedrijfsoprichtingen is gedaald. Al met al bleef het totaal aantal vestigingen van bedrijven en instellingen in
Nederland nagenoeg gelijk.
Figuur 8.1

Ontwikkeling totaal aantal vestigingen,
bedrijfsoprichtingen en faillissementen,
indices, 2000 = 100

Uit figuur 2 blijkt dat niet alle sectoren van de
economie hetzelfde beeld vertonen. We hebben
in deze figuur drie activiteiten eruit gelicht die
met name van belang zijn voor binnensteden: de
detailhandel, de horeca en de zakelijke dienstverlening. Vooral in detailhandel en horeca zien we
het aantal vestigingen sinds 2000 teruglopen.
Naast structurele marktontwikkelingen zoals de
toenemende schaalvergroting in de detailhandel
ligt hieraan vooral ook het achterblijven van de
consumptieve bestedingen ten grondslag. Beide
sectoren hebben geruime tijd te kampen gehad
met dalende omzetten. Voor de detailhandel
was het 2e kwartaal van 2005 sinds het 2e
kwartaal van 2003 het negende kwartaal op rij
met omzetkrimp. De krimp doet zich vooral voor
in de non-food. In de horeca daalde de omzet
zowel in 2002, 2003 als 2004. In tegenstelling
tot detailhandel en horeca groeide het aantal
vestigingen in de zakelijke dienstverlening nog
wel.
Figuur 8.2
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8.2

Ontwikkeling aantal vestigingen
in Dordrecht

Afgaande op CBS-cijfers ontwikkelde het totaal
aantal vestigingen in Dordrecht zich nog iets
minder gunstig dan in Nederland als geheel. Dit
geldt ook voor de voor binnensteden belangrijke
sectoren detailhandel, horeca en - vooral - zakelijke dienstverlening.
Figuur 8.3

Ontwikkeling aantal vestigingen Dordrecht versus Nederland, totaal en 3
sectoren,
procentuele
ontwikkeling
2000-2004
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dan groeide het aantal vestigingen in Dordrecht
als geheel in 2001 en 2002 jaarlijks gemiddeld
met 0,9%. In 2003 volgde een groei met 1,9%.
Dit zijn vestigingen met minstens 1 werkzame
persoon. Historische Binnenstad en Schil blijven
hier bij achter. In de Schil nam het aantal vestigingen in 2001 en 2002 met gemiddeld 0,9%
per jaar af. In 2003 volgde een verdere daling
met 1,1%. In de Historische Binnenstad was de
ontwikkeling wat gunstiger, maar met een gemiddelde daling met 0,7% in de jaren 2001 en
2002 en een zeer bescheiden toename met
0,1% in 2003 nog altijd flink onder het gemiddelde van Dordrecht. Beide onderscheiden deelgebieden van de Historische Binnenstad vertonen nagenoeg hetzelfde beeld.
Effecten Verkeersplan Binnenstad
Voor een eerste globale indicatie van mogelijke
effecten van het Verkeersplan Binnenstad vergelijken we de ontwikkelingen in 2003 met die in
de twee jaar ervoor. Dit leidt tot de volgende
constateringen:
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8.3

Globaal beeld ontwikkeling
bedrijvigheid in studiegebied

Voor inzicht in de ontwikkeling van de bedrijvigheid binnen Dordrecht baseren we ons in eerste
instantie op het Bedrijven en Instellingen Register. Inzicht in de componenten van die ontwikkeling in latere paragrafen is (mede) gebaseerd op
de mutatiebalansen uit het Handelsregister van
de Kamer van Koophandel.
Uit figuur 4 maken we het volgende op. Laten
we Industriegebied West, waar het aantal vestigingen gestaag toeneemt, buiten beschouwing,
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•

Het aantal vestigingen in de Historische Binnenstad ontwikkelde zich in 2003 gunstiger
dan gemiddeld in de 2 jaar ervoor. Op zich
zegt dit echter weinig: het is meer een uiting
van een gunstigere conjunctuur. Vergeleken
met Dordrecht als geheel is de afwijking in
2003 (-1,8% punt) echter niet significant
groter of kleiner dan gemiddeld in de 2 jaar
ervoor (-1,6% punt).
Binnen de Historische Binnenstad vertoont
de ontwikkeling van het aantal vestigingen in
het gebied waarvan het bereikbaarheidsprofiel het meest is veranderd in 2003 noch in
2001/2002 een ander beeld dan gemiddeld.

Op basis van de aggregaatcijfers uit het Bedrijvenregister tot en met 1.1.2004 nemen wij dus
op de zeer korte termijn van 1 jaar geen significant effect van het Verkeersplan Binnenstad op
het vestigingsklimaat in de Dordtse Binnenstad
waar.
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Figuur 8.4

Ontwikkeling aantal vestigingen Historische Binnenstad (naar deelgebied) en Schil, jaarlijkse groei/afname,
gem. 2001/2002 en 2003
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8.4

Mutaties in gebied Havenkwartier/Groenmarkt/Wijnstraat
e.o. nader bekeken

Voor het hele gebied ten noordwesten van de
Voorstraathaven, uitgezonderd de Tolbrug en
het Scheffersplein, hebben wij met behulp van
de mutatiestatistieken uit het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel en het Bedrijvenregister alle mutaties in de jaren 2002, 2003 en
2004 geïnventariseerd. Dit is het gebied waarvan de bereikbaarheid door het Verkeersplan
Binnenstad het meest achteruit is gegaan. Voor
Groenmarkt/Wijnstraat en het Havenkwartier zijn
in de aanloop naar de invoering van het Verkeersplan Binnenstad in 2001 en 2002 in opdracht van de gemeente ook onderzoeken uitgevoerd naar het vestigingsmilieu in en het toekomstperspectief van ondernemers in die gebieden.
Uit onze inventarisatie komt het volgende beeld
naar voren (figuren 5 en 6):
• De vertrek-/opheffingsdynamiek uit het gebied is gegroeid. In 2003 en 2004 zijn er
meer bedrijven uit het gebied vetrokken dan
in 2002. Ten opzichte van het Dordtse totaal
is echter geen sprake van een toename, eerder zelfs van een afname.
• De vestigings-/oprichtingsdynamiek bleef
eerst stabiel, maar nam in 2004 af. Hier is
ook ten opzichte van het Dordtse totaal
sprake van een lichte afname.
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•

Per saldo zien we een jaarlijkse toename van
het vertrek-/opheffingssaldo, van 0 in 2002
tot -6 in 2003 en -11 in 2004. Dit wijkt echter niet significant af van de totaalontwikkeling in Dordrecht. Ook op basis van deze cijfers kunnen we dus geen significant effect
van het Verkeersplan Binnenstad waarnemen.

Figuur 8.5

Vestigers/oprichtingen en vertrekkers/ opheffingen Havenkwartier/ Groenmarkt/ Wijnstraat e.o., 2002, 2003 en 2004
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Figuur 8.6

kantoorruimten. De informatie is gebaseerd op
het databestand verkooppunten van Locatus, op
het bedrijvenregister, op eigen waarnemingen,
onder andere in het kader van thermometer binnenstad, alsmede op een aantal gesprekken met
makelaars in bedrijfsonroerend goed.

Vestigers/oprichtingen en vertrekkers/
opheffingen Havenkwartier/ Groenmarkt/
Wijnstraat e.o., als percentage van
Dordtse totalen, 2002, 2003 en 2004
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Uiteraard betekent bovenstaande niet dat er
geen bedrijven als gevolg van het Verkeersplan
Binnenstad uit het gebied zijn vetrokken. De
studies in de aanloop naar de invoering van het
Verkeersplan wezen ook uit dat "voor negen
bedrijven de toekomst in een autovrije situatie er
somber uitziet" (Groenmarkt/Wijnstraat2), c.q.
"de in het Verkeersplan Binnenstad voorgestelde
maatregelen een licht negatief effect hebben op
het economisch functioneren van de branches
ambacht en industrie en kantoren met en zonder
baliefunctie" (Havenkwartier3). In het gebied
Groenmarkt/Wijnstraat heeft het Verkeersplan
inderdaad geleid tot een aantal duidelijk te identificeren vertrekkers. Duidelijkste voorbeelden zijn
videotheek Pinguin en kinderkledingzaak Ienieminie. Voor het havenkwartier ligt dit veel minder duidelijk.
Daar komt voor beide gebieden bij dat een aanzienlijk deel van de vertrekkers/opheffingen en
vestigers/oprichtingen een bedrijf aan huis betreft. Anders dan bedrijven in winkels, horeca en
kantoren is dat fysiek niet waar te nemen.
Waarschijnlijk is ook dat bereikbaarheid voor dit
soort bedrijven als vestigingsfactor van minder
gewicht is. Om die reden kijken we in de volgende paragraaf nader naar de leegstand in en
de verhuurbaarheid van verkoop- en bedrijfs- en
kantoorruimten in het gebied.

8.5

Leegstand en verhuurbaarheid
verkoop-, bedrijfs- en
kantoorruimten

In deze paragraaf kijken we naar de leegstand en
de verhuurbaarheid van verkoop,- bedrijfs- en
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Tabel 8.1 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de leegstand van verkoopruimten aan
de Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat en
Grote Markt vanaf 1 januari 2003 tot heden. We
zien dat de leegstand in de eerste 9 maanden
van 2003, vlak na de invoering van het verkeersplan, met 7 verkoopruimten toenam tot
een totaal van 10. Voor 2 van deze 7 staat vast
dat deze het directe gevolg zijn van de invoering
van het verkeersplan.
In de 10 maanden daarna nam de leegstand nog
verder toe tot 14 leegstaande ruimten per 1
augustus 2004. Geen van de nieuw ontstane
leegstand lijkt rechtstreeks in verband te kunnen
worden gebracht met de invoering van het verkeersplan. Het gaat om faillissementen als gevolg van de slechte economische conjunctuur
en/of ongelukkig bedrijfseconomisch beleid. In
deze periode zijn wel 2 ruimten die eerder leeg
kwamen als gevolg van de invoering van het
verkeersplan opnieuw door de markt opgenomen. Deze hebben dus niet lang leeggestaan en
de betreffende ondernemers zagen geen belemmeringen om zich in het gebied te vestigen.
Niettemin is in het gebied met 14 (21%) van de
67 verkoopruimten wel sprake van een hoog
leegstandspercentage. Het gebied is daarin echter niet uniek: ook aan het Bagijnhof en in de
Grote Spuistraat staat op dat moment een dergelijk aandeel verkoopruimten leeg.
In de 12 maandsperiode van augustus 2004 tot
augustus 2005 blijft de leegstand stabiel. Er is
ook nauwelijks dynamiek: slechts 2 nieuwe opnames en 2 nieuw ontstane leegstand. Van de
laatste twee kan er in elk geval één in verband
worden gebracht met het verkeersplan: de verhuizing van een audiozaak naar een beter bereikbare locatie in de Schil. In deze periode nam
de leegstand in het Kernwinkelgebied per saldo
met 7 verkoopruimten af.
In de 4 maanden augustus t/m november 2005
ten slotte is er een opmerkelijke afname van de
leegstand. Dit is grotendeels het gevolg van de
vestiging van een grote non-food discount (Action) op de Grote Markt, waarmee de leegstand
daar in één klap met 5 ruimten is afgenomen.
Kennelijk is de niet optimale bereikbaarheid voor
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deze keten geen belemmering om zich op deze
plek te vestigen. Daarnaast zijn 2 kleine verkoopruimten op de Grotekerksbuurt aan hun
bestemming onttrokken. De cijfers zijn dus nog
geen uitdrukking van een flinke toename van het
aantal vestigingen. In het Kernwinkelgebied zien
we nu juist weer een toename van de leegstand
met 6 verkoopruimten.
Totale dynamiek groter
Voor een juiste interpretatie van de hier gepresenteerde cijfers is het van belang te weten dat
de totale dynamiek in het gebied wel iets groter
is dan uit de leegstandscijfers naar voren komt.
In vier gevallen is er sprake geweest van opheffing of vertrek, snel gevolgd door nieuwvestiging. Leegstand is dan niet waargenomen op
één van de peildata of zelfs helemaal niet ontstaan. Het gaat hierbij onder andere om de opheffing van 't Sfeertje en de snel daaropvolgende vestiging van een ijssalon in deze ruimte en
om de vestiging van een modezaakje aan de
Groenmarkt in een ruimte waar voorheen een
schoonheidssalon was gevestigd. Van 't Sfeertje
is bekend dat de opheffing wel in verband kan
worden gebracht met het verkeersplan en de
daardoor ontstane onmogelijkheid om op alle
gewenste tijden te laden en te lossen.
Naast de bovengenoemde snelle opeenvolging
van opheffing/vertrek en nieuwvestiging is er
ook een tweetal nieuwe verkoopactiviteiten gestart in ruimten waar voorheen niet zulke activiteiten plaatsvonden.

Voorlopig beeld effecten verkeersplan
Uit het voorgaande komt naar voren dat er sinds
de invoering van het verkeersplan zeker 4, maar
zeker ook niet veel meer vestigingen vanwege
de invoering van het verkeersplan uit het gebied
zijn verdwenen. Het merendeel van opheffing/vertrek heeft te maken met de slechte conjunctuur en/of meer individuele bedrijfseconomische knelpunten. In de tussentijd hebben zich
ook weer nieuwe activiteiten in het gebied gevestigd, waardoor de leegstand werd teruggedrongen, c.q. het ontstaan van nieuwe leegstand is voorkomen. Niettemin heeft de leegstand geruime tijd boven de 20% gelegen. Maar,
dergelijke percentages zagen we in 2004 ook in
delen van het Kernwinkelgebied. Vergelijking
met ontwikkelingen in het Kernwinkelgebied
wijst verder vooral op een ongunstigere ontwikkeling tot en met begin 2004. Nadien is de ontwikkeling van de leegstand gunstiger dan in het
Kernwinkelgebied. Dit beeld is echter wel enigszins geflatteerd door de recente vestiging van
Action op de Grote Markt.
Al met al lijkt het effect van het verkeersplan op
het vestigingsklimaat voor verkoopactiviteiten in
het gebied Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat en Grote Markt in zijn algemeenheid betrekkelijk gering. Wel is het gebied uiteraard
minder aantrekkelijk geworden voor bepaalde
activiteiten die in relatief sterke mate afhankelijk
zijn van een goede autobereikbaarheid. In die zin
vindt er ook langzaam maar zeker een verschuiving plaats in het type verkoopactiviteiten dat in
het gebied is gevestigd.

Tabel 8.1

Leegstandsontwikkeling verkoopruimten gebied Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat en Grote Markt,
en Kernwinkelgebied (KWG), 1.1.2003-1.12.2005
Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat, Grote Markt
KWG
peildata
leeg begin
leeg bij
leeg af
saldo leeg
saldo leeg
bij/af
bij/af
1.01.2003-1.04.2003
3
5
0
+5
.
1.04.2003-1.10.2003
8
2
0
+2
-6
1.10.2003-1.04.2004
10
5
2
+3
0
1.04.2004-1.08.2004
13
4
3
+1
+3
1.08.2004-1.12.2004
14
0
2
-2
-9
1.12.2004-1.04.2005
12
2
0
+2
+8
1.04.2005-1.08.2005
14
0
0
0
-6
1.08.2005-1.12.2005
14
1
7
-6
+6
1.12.05
8
totaal 1.01.03-1.12.05
3
19
14
+5
-4*
.: cijfer ontbreekt
* KWG 1.04.2003-1.12.05
Bron: Locatus, Bedrijvenregister en eigen waarnemingen SGB ihkv thermometer binnenstad
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Tabel 8.2

Duur van de leegstand van verkoopruimten gebied Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat en Grote
Markt, 1.1.2003-1.12.2005
leegstandsduur
inmiddels verhuurd
nog niet verhuurd
totaal*
percentage
> 30 maanden
3
2
5
21%
24-29 maanden
1
1
4%
18-23 maanden
2
2
8%
12-17 maanden
5
2
7
29%
6-11 maanden
3
3
13%
< 6 maanden
5
1
6
25%
totaal
18
6
24
100%
* exclusief 2 aan de vorige bestemming onttrokken ruimten, inclusief 4 directe verhuur
Bron: Locatus, Bedrijvenregister en eigen waarnemingen SGB ihkv thermometer binnenstad

Verhuurbaarheid
Dat het gebied niet zomaar meer voor alle typen
verkoopactiviteiten aantrekkelijk is om er gevestigd te zijn, roept de vraag op hoe het is gesteld
met de verhuurbaarheid van de leegkomende
ruimten. Tabel 8.2 geeft aan dat ruim 60% van
de leeggekomen panden 1 jaar of langer leeg
staat/heeft gestaan. 3 panden staan al langer
dan 2 jaar leeg, 2 daarvan al langer dan 2,5 jaar.
Slechts een kwart was binnen een half jaar weer
verhuurd.
Uit gesprekken met makelaars in bedrijfsonroerend goed komt naar voren dat met name de
verhuurbaarheid van de wat grotere units sinds
de invoering van het verkeersplan onder druk is
komen te staan.4 De verhuur van kleinere ruimten gaat betrekkelijk vlot. Het gaat daarbij vaak
om 1-mans bedrijfjes zonder personeel. Kandidaten voor de grotere units zijn vaker in relatief
sterke mate gebaat bij een goede autobereikbaarheid. Ook speelt bij hen eerder een rol dat er
op dit moment een wachtlijst is voor een parkeervergunning voor eigenaar of personeel. De
cijfers bevestigen dit beeld: de gemiddelde omvang van binnen een jaar verhuurde ruimten
bedraagt 90 m2, de omvang van de ruimten die
al langer dan 2 jaar leeg staan is gemiddeld 160
m2. Het niet kunnen krijgen van een parkeervergunning is hierin volgens de markt overigens
belangrijker dan de pollers. Wel bevestigen de
makelaars dat de pollers voor een verandering
van het vestigingsklimaat hebben gezorgd.

8.5.2 Leegstand en verhuurbaarheid
bedrijfs- en kantoorruimten
Van de leegstaande bedrijfs- en kantoorruimten
hebben we een minder compleet beeld. Niettemin is uit eigen waarneming en informatie van
makelaars duidelijk dat in het havenkwartier en
aangrenzende straten wel het een en ander aan
bedrijfsruimte en vooral kantoorruimte leeg
staat. Leegstaande kantoorruimten zijn er aan de
Wolwevershaven, de Nieuwe Haven, Buiten
Walevest, Houttuinen, Grotekerksplein en Grotekerksbuurt. Bedrijfsruimte staat onder andere

66

te huur aan de Wijnstraat.
Makelaars geven aan dat het uiteindelijke effect
van het verkeersplan op de verhuurbaarheid van
bedrijfs- en kantoorruimte eigenlijk nog moeilijk
is te meten.5 Daarvoor waren er de afgelopen
jaren te weinig kandidaten op de markt. In zijn
algemeenheid is de markt voor bedrijfsruimte en
vooral kantoren de afgelopen jaren erg slecht
geweest. Als gevolg van het overaanbod is de
keuze op de kantorenmarkt groot. Huurprijzen
verschillen wel tussen oud en nieuw, maar vanwege de gemakkelijkere indeelbaarheid en het
grotere aantal faciliteiten zijn nieuwe kantoren
eigenlijk interessanter. De Historische Binnenstad moet het daardoor vooral hebben van 'liefhebbers'.
Toch is de ervaring dat van de weinige kandidaten die er zijn er wel kandidaten afhaken vanwege de - vermeende - slechte bereikbaarheid
en/of het niet kunnen krijgen van een parkeervergunning. De bereikbaarheid wordt vooral voor
bezoekende klanten als een probleem gezien.
Voor hen is ook parkeren vaak niet eenvoudig.
Voor eigenaar en personeel is het niet kunnen
krijgen van een parkeervergunning voor sector 1
een knelpunt. Wat parkeervergunningen betreft
pleit een van de geïnterviewde makelaars voor
een betere regulering, omdat in het havenkwartier in tegenstelling tot in overige delen van de
Historische Binnenstad overdag vaak wel ruimte
is. De samenvoeging tot 1 grote sector acht
men een ongelukkige keuze. Ook wordt - vanwege zijn omvang (2.500 m2) - gepleit voor een
soort status aparte voor gebouw Stockholm aan
de Wolwevershaven. Bij een normale omloopsnelheid in de afgelopen jaren van zo'n 1,5 à 2
jaar hebben units in dit verzamelgebouw mede
als gevolg van de parkeerproblematiek 4 jaar
leeg gestaan.
Hoewel de Kuijpershaven nu niet meer via de
Schrijverstraat bereikbaar is, wordt de verplaatsing van de poller Roobrug door de makelaardij
wel als een goede zaak gezien. Het historisch
havenkwartier is nu tenminste weer 1 gebied.
Vanwege de hoofdzakelijke oriëntatie van veel
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bedrijven op Rotterdam/Rijnmond en het zuiden
van het land valt het met de verslechtering van
de bereikbaarheid van het havenkwartier in deze
nieuwe situatie ten opzichte van de situatie vóór
de invoering van het verkeersplan in de praktijk
ook best mee. Ook voor de gebruikers van bedrijfs- of kantoorruimte is het niet kunnen verkrijgen van een of meerdere parkeervergunningen voor sector 1 het grootste probleem. De
wachtlijst voor parkeervergunningen leidt feitelijk
tot een situatie van zeer moeilijke verhuurbaarheid van door gewoon natuurlijk verloop vrijkomende ruimten.6

8.6

Een aanvulling uit onderzoek naar
horecabezoek

Uit onderzoek van het SGB uit 2004 naar ontwikkelingen in het horecabezoek door inwoners
van Dordrecht kunnen we aanvullend enkele
belangrijke noties over de effecten van het verkeersplan op de economische positie van de
binnenstad afleiden. Het onderzoek geeft aan
dat de consumptieve bestedingen van inwoners
van Dordrecht in de horeca tussen 2001 en
2004 net als landelijk flink onder druk zijn komen te staan. De veruit belangrijkste redenen
daarvoor zijn de prijsverhogingen als gevolg van
de invoering van de euro en de geringere bestedingsruimte van consumenten. Minder dan 5%
van alle inwoners van Dordrecht die wel eens
een horecagelegenheid bezoeken doet dat anno
2004 vanwege de moeilijkere bereikbaarheid
en/of het verminderd parkeergemak minder dan
voorheen in de Binnenstad en vaker ergens anders. Het effect kan dus als beperkt worden
aangemerkt, maar het is er wel degelijk. Bovendien is het een gemiddelde. Op individueel bedrijfsniveau kan sprake zijn van kleinere, maar
ook van grotere effecten.

Evaluatie Verkeersplan Binnenstad

Conclusies

Uit het voorgaande zijn de volgende conclusies
te trekken:
•

Schadeclaims

In totaal is door 17 bedrijven een schadeclaim
ingediend. Inmiddels zijn 6 verzoeken om nadeelcompensatie gehonoreerd, 9 zijn er afgewezen en van 2 is de uitkomst nog onzeker. De
toegekende schadevergoeding komt in totaal op
een bedrag van afgerond € 239.500. Met de
toewijzingen zijn de adviezen van een onafhankelijk bureau overgenomen. Voor deze gevallen
kan dus worden gesteld dat door dit onafhankelijke bureau een causaal verband tussen de invoering van het verkeersplan binnenstad en geleden economische schade door de betrokken
bedrijven als waarschijnlijk is aangemerkt.

8.7

8.8

•

•

•

De invoering van het verkeersplan valt samen met een langere periode van slechte
economische conjunctuur, die gepaard is
gegaan met dalende consumptieve bestedingen en dalende omzetten in detailhandel
en horeca. Dat en de toch vrij korte tijd die
sinds de invoering verstreken is, maken het
moeilijk om een duidelijk beeld te krijgen
van de effecten van het verkeersplan op de
economische positie van de binnenstad. Op
basis van puur kwantitatieve gegevens over
aantallen vestigingen en bedrijvendynamiek
kunnen we - vooralsnog - geen significante
effecten van het verkeersplan waarnemen.
Dit betekent niet dat er geen bedrijven als
gevolg van het verkeersplan uit het 'meest
getroffen' gebied zijn vertrokken of anderszins economische schade hebben geleden.
Van de eerste is een aantal duidelijk aanwijsbare gevallen bekend. Van de tweede is
voor een aantal bedrijven in het advies van
het ten behoeve van de beoordeling van
schadeclaims ingeschakelde onafhankelijke
bureau een causaal verband van geleden
economische schade met de invoering van
het verkeersplan als waarschijnlijk aangemerkt.
Met betrekking tot consumentverzorgende
activiteiten is in het nader bestudeerde gebied Grotekerksbuurt, Groenmarkt, Wijnstraat, Grote Markt naast een aantal vertrekkers ten gevolge van de invoering van
het verkeersplan ook sprake van opheffing/vertrek onder invloed van de slechte
economische conjunctuur en/of ongelukkig
bedrijfseconomische beleid. Daar staan ook
weer nieuwvestigingen tegenover. Per saldo
is de leegstand verkoopruimten in de afgelopen 3 jaar met 5 ruimten toegenomen.
Dat is een ongunstigere ontwikkeling dan in
het Kernwinkelgebied, maar dat is voor dit
soort vestigingsmilieus in een periode van
laagconjunctuur niet ongebruikelijk.
De verhuurbaarheid van de wat grotere verkoop-, bedrijfs- en kantoorruimten in het
gebied staat onder druk. Dit heeft vooral te
maken met de wachtlijst voor een parkeervergunning voor sector 1. Daarnaast speelt
- vooral voor het gebied tussen de pollers ook de verminderde autobereikbaarheid een
rol. Voor bepaalde type bedrijven is dit gebied niet meer aantrekkelijk als vestigingsplaats. De populatie potentiële vestigers is
daardoor kleiner geworden en er moet in feite "uit een kleinere vijver worden gevist".
Nieuwvestigers passend in het nieuw ont-
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•

stane vestigingsmilieu blijken vooral kleine
1-mans bedrijfjes te zijn.
Specifiek voor de horeca ten slotte wijst het
in 2004 door het SGB uitgevoerde horeca
onderzoek op een gemiddeld beperkt nega-

tief effect van de verminderde autobereikbaarheid en het verminderde parkeergemak
op horecabestedingen van inwoners van
Dordrecht in de Dordtse Binnenstad.

1

Het Kernwinkelgebied laten we bewust buiten beschouwing. Dit gebied kent zijn geheel eigen dynamiek waaruit
ontwikkelingen in directe relatie met het Verkeersplan onmogelijk zijn te isoleren.
2
Seinpost Adviesbureau (2001), Ondernemersonderzoek Groenmarkt-Wijnstraat
3
BRO (2002), Effecten Verkeersplan Binnenstad op vestigingsmilieu Havenkwartier
4
Informatie ingewonnen bij OZP-makelaars en HBM Batenburg
5
Informatie ingewonnen bij OZP-makelaars en Ooms Drechtsteden
6
Wat dit laatste betreft is bijvoorbeeld de recente verhuizing van een advocatenkantoor naar eigen zeggen niet
primair ingegeven door het verkeersplan binnenstad, maar door bedrijfseconomische strategie.
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9

Opinies vertegenwoordigers bedrijfsleven

In een groepsgesprek zijn de opinies verzameld van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven over doelbereik en effecten van het Verkeersplan en suggesties voor oplossingen voor geconstateerde knelpunten.
Het groepsgesprek is gevoerd met deelnemers aan het structurele overleg 'Ondernemers/ Gemeente Verkeer'. Aan het groepsgesprek hebben vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel, van de Stichting
Centrummanagement en van Koninklijke Horeca Nederland en de DOV (de laatste twee vertegenwoordigd
in één persoon) deelgenomen.
Het gesprek is gevoerd aan de hand van een van
tevoren toegestuurde itemlijst. Onderstaand
geven wij een samenvattend verslag van de
belangrijkste punten die door de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven naar voren zijn gebracht. Over het algemeen bleken de vertegenwoordigers een eensluidende mening te hebben.
Daar waar dit niet het geval was, geven wij dit
in de tekst duidelijk aan. Een puntsgewijze opsomming van de opgetekende opinies is opgenomen in bijlage 4.
Doelbereik
De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn
van mening dat van de doelen van het Verkeersplan alleen het weren van het doorgaande
verkeer en het creëren van een autoluw gebied
is gelukt. Versterking van de economische positie, verbetering van de leefbaarheid en handhaving van de noodzakelijke bereikbaarheid zijn
slechts gedeeltelijk of in het geheel niet bereikt.
Economische positie
De economische positie van een groot deel van
het Kernwinkelgebied is versterkt. Het verblijfsklimaat is met sprongen vooruit gegaan, het
Scheffersplein floreert. In de ogen van de vertegenwoordigers was het oorspronkelijk ook de
bedoeling om alleen het Kernwinkelgebied binnen de pollers te laten vallen. Nu het gebied
groter is geworden zijn de aanloopstraten de
dupe. Grotekerksbuurt/Groenmarkt is een doods
gebied geworden, Voorstraat-West ervaart daarvan ook de negatieve effecten en ook de kop
van de Vriesestraat heeft te lijden onder de verminderde autobereikbaarheid. Waarom het rondje hier er zonodig uit moest is nog steeds niet
duidelijk. Al met al zijn vooral de kleine ondernemers, de couleur locale, geraakt, niet het
grootwinkelbedrijf. Dit is negatief van invloed op
de kwaliteit van de Binnenstad.
Voor het bedrijfsleven in het Havenkwartier ligt
het wat genuanceerder. Voor de horeca aan het
Groothoofd was de eerste invoering van het
Verkeersplan een ramp. Na de verplaatsing van
de knips is de situatie nu hersteld. Voor kantoren en andere niet-consumentverzorgende bedrijvigheid is een goede autobereikbaarheid vaak
veel minder van levensbelang dan voor consu-
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mentverzorgende bedrijven. Er is meer nodig dan
een verkeersplan om te vertrekken of in te krimpen. Niettemin is het vestigingsmilieu als gevolg
van verminderde bereikbaarheid, parkeermogelijkheden en zichtbaarheid wel verslechterd.
Bereikbaarheid
De bereikbaarheid van diverse delen van de Binnenstad is aantoonbaar verslechterd. Dit geldt in
de eerste plaats voor het gebied Grotekerksbuurt/Groenmarkt. Het blokkeren van doorgaand
verkeer betekent in veel gevallen ook een blokkade voor bestemmingsverkeer. Om bijvoorbeeld
voor een horecaleverancier van de Houttuinen
naar het Groothoofd te komen is een crime. Het
zelfde geldt voor de bereikbaarheid van een deel
van het gebied vanaf de N3. Op navigatiesystemen staat Wijnstraat als ingang aangegeven,
maar dit is alleen een uitgang. Vanuit het Havenkwartier komen veel klachten over de bereikbaarheid voor leveranciers en bezoekers. Het
zou veel schelen als er duidelijke informatie zou
komen over hoe men waar wanneer kan komen
en als pollers duidelijk op navigatiesystemen
worden aangeduid.
Verkeersdruk
Als gevolg van de pollers en de knips moet veel
bestemmingsverkeer veel omrijden. Dat betekent
onnodig veel kilometers en extra verkeersdruk
op de Prinsenstraat. Men rijdt hier immers nu
zowel in als uit. Dit laatste gebeurt - is de indruk
- ook veel door onwetendheid. Aan begin Prinsenstraat zou eigenlijk een bord 'doodlopende
weg/gebied' moeten staan.
Parkeren
De weggevallen parkeerplaatsen zijn niet gecompenseerd. Er hadden al lang meer garages
op goede plekken moeten staan, dan had je ook
een deel van het omrijden gemist. Het veranderde parkeerregime op de Grote Markt is een
enorme verbetering voor de horeca. Heel belangrijk voor het Scheffersplein. Heeft wel zeer gedaan dat het allemaal zo lang moest duren. De
hele parkeerstructuur is verworden tot een bende. Het nieuwe parkeerplan wordt als een verbetering gezien.
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Verblijfsklimaat
Het verblijfsklimaat is in het grootste deel van
het Kernwinkelgebied sterk verbeterd. Voor het
Kernwinkelgebied zijn de pollers gewoon goed.
Maar in gebied Grotekerksbuurt/Groenmarkt is
het verblijfsklimaat verslechterd. Aan de ene
kant is er geen leven meer waardoor het er 'unheimisch' is geworden, aan de andere kant
wordt er 's avonds als de pollers naar beneden
zijn gescheurd. Wat zich bij dit alles wreekt, is
dat de herinrichting zo lang op zich laat wachten. Dat geldt ook voor de kop van de Vriesestraat. Dit gebied heeft goede potenties, maar
is nu een doorn in het oog.
Werking systeem
De Vleeshouwerstraat is een lek in het systeem:
wordt vanaf de Houttuinen als sluiproute gebruikt. Het enige dat daarvoor nodig is, is een
stukje tegen de rijrichting inrijden. Ook bij de
Vriesestraat is het systeem lek, daar omdat het
paaltje bij de Lenghengang telkens weg is.
Effecten op de Schil
In economische zin worden weinig effecten gezien. Wel is duidelijk dat de Schil veel meer verkeer moet verwerken met de nodige filevorming
tot gevolg. De bereikbaarheid van het gebied
voor economische functies is daardoor feitelijk
wel verslechterd.
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Suggesties voor oplossingen/verbeteringen
Er is nog steeds behoefte aan een zekere mate
van doorgang. Het mooiste zou zijn als je een
situatie zou kunnen creëren die voor doorgaand
verkeer onaantrekkelijk is, maar die het voor
bestemmingsverkeer wel mogelijk maakt om van
de ene kant naar de andere kant te komen. Feitelijk betekent dit dat de knip op de Grote Markt
eruit zou moeten. Daar zou veel mee zijn gewonnen. Eigenlijk zou je de - waarschijnlijk toch
beperkte - afname van het verkeer op de Prinsenstraat moeten afwegen tegen de - waarschijnlijke grotere - toename elders. De Kamer
van Koophandel gaat hier nog wat verder en zou
ook willen pleiten om Grotekerksbuurt / Groenmarkt weer open te stellen. Van de zijde van de
horeca wordt dit echter niet bepleit. Van die
kant komt zelfs de suggestie om te overwegen
om de poller Visstraat in het terrassenseizoen 's
avonds weer omhoog te laten staan.
Wat in elk geval opgepakt moet worden is de
herinrichting van het gebied. En een stuk noodzakelijke communicatie, vooral ten behoeve van
bezoekers van (bedrijven in) de Binnenstad. Van
belang daarbij is dat nergens in Dordrecht staat
aangegeven waar je bent en hoe je waar in de
Binnenstad kunt komen.

Evaluatie Verkeersplan Binnenstad

10 Opinies belanghebbenden en belangenorganisaties
Niet alleen voor inwoners en ondernemers heeft het Verkeersplan Binnenstad gevolgen gehad. Het verkeer
kent ook een aantal bijzondere doelgroepen, met elk hun eigen specifieke belangen bij een goede bereikbaarheid van de Binnenstad. Zo is het voor Brandweer, ambulances, politie en ook het stadsvervoer, taxi’s
en Netwerk belangrijk om zo min mogelijk vertraging te hebben. Ook gehandicapten, ouderen en fietsers
vormen aparte doelgroepen in het verkeer met eigen belangen.
Om de belangen en meningen van al deze doelgroepen in kaart te brengen hebben we interviews gehouden met de Brandweer, GGD (ambulancedienst), Politie, Toezicht (stadswacht en
parkeertoezicht), Stadsvervoer Dordrecht (SVD),
Netwerk, taxibranche, EVO, bibliotheek, ToBe,
Fietsersbond,
DAG/VRSB
(gehandicapten/ouderen) en de pollercentrale. In bijlage 5
van dit rapport is een puntsgewijze opsomming
van de belangrijkste punten uit de interviews
opgenomen. Op deze plaats beschrijven we de
belangrijkste knelpunten en neveneffecten van
het Verkeersplan Binnenstad zoals die door de
geïnterviewde organisaties worden ervaren en
de door hen naar voren gebrachte verbetersuggesties. Het accent op knelpunten en verbetersuggesties betekent overigens niet dat er in de
praktijk niet ook veel zaken in de ogen van belanghebbenden en belangenorganisaties gewoon
goed gaan, c.q. er positieve effecten worden
geconstateerd. Een aantal hiervan is opgenomen
in 10.4.

•

•

10.1 Knelpunten
•

•

•

De gebruikers van transponders geven aan
dat zij hun positie op de weg erg nauwkeurig moeten bepalen voordat de betreffende
poller omlaag gaat. Op de Grotekerksbuurt
is de lus in de weg inmiddels aangepast,
waardoor het beter gaat. Op de Wijnstraat
vormt de lus nog een knelpunt. Een oorzaak
hiervoor zou kunnen zijn dat de lussen diep
in de weg liggen doordat ze onder natuursteen liggen. Een oplossing zou kunnen zijn
het breder maken van de lussen in de weg,
zodat men minder nauwkeurig zijn plaats op
de weg hoeft te bepalen. Een alternatief is
het duidelijk aangeven van de plaats van de
lus.
Er wordt door de hulpdiensten nog veel
standaard gebruik gemaakt van de ‘noodknop’, waarmee alle pollers omlaag gaan. Er
is sprake van dat de alarmknop tzt verdwijnt. Voor calamiteiten zou deze knop eigenlijk moeten blijven.
De plaats van de poller op de Grotekerksbuurt is een knelpunt voor met name bussen. Omdat de poller vlakbij een haakse
bocht is geplaatst, kan men niet zien wat er
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•

•

om de hoek aankomt en moet men elkaar als er van de andere kant ook een bus komt
- aan de verkeerde kant inhalen. Het verplaatsen van de poller richting de Gelderse
kade zou dit probleem oplossen. Dit zou
echter ten koste gaan van een aantal parkeerplaatsen. Alternatief is het plaatsen van
een hoekspiegel aan het pand in de haakse
bocht.
De vaste afsluiting in de Lenghenstraat (aan
de zijde Vriesestraat) is zo geplaatst dat de
wagens van Netwerk er niet in kunnen rijden om te keren. Hierdoor moeten zij achteruit door de Vriesestraat de Vest oprijden,
met alle gevaren van dien. Oplossing zou
zijn het verplaatsen van deze vaste afsluiting met enkele meters. Inmiddels is dit proces in gang gezet. Het is echter nu ook al
mogelijk voor Netwerk om deze vaste afsluiting (sleutelpaal) te verwijderen om te
keren.
Taxi’s mogen niet in het voetgangersgebied
komen, tenzij ze gehandicapten ophalen of
afzetten. Zij worden naar eigen zeggen vaak
bekeurd als zij net iemand hebben afgezet.
De politie geeft hen de mogelijkheid om het
adres te noemen waar zij iemand hebben
afgezet. Als na controle blijkt dat daar inderdaad een gehandicapte is afgezet, wordt
de bekeuring ingetrokken. Als gevolg van de
vaste knippen, waarvoor taxi's geen ontheffing hebben, en het ingestelde 1richtingsverkeer op Visbrug en VoorstraatNoord, moeten taxi's erg veel omrijden. Dit
kost klanten en de Prinsenstraat wordt onnodig belast.
De Dordtse venstertijden worden als vrij
krap ervaren. Op vrijdag en zaterdag - tijdens de (opbouw van de) markt - is de bevoorrading van enkele grootwinkelbedrijven
wat moeilijker. Door nadere afspraken om
tussen 08.00 en 08.30 uur te komen is dit
echter niet echt een probleem.
Voor servicebedrijven en storingsdiensten is
het lastig om telkens opnieuw een ontheffing te moeten aanvragen. En bij thuisbezorging bij particulieren (bijvoorbeeld van
meubels) wordt altijd pas op het allerlaatste
moment een routeschema gemaakt. Het
aanvragen van een ontheffing op zo'n korte
termijn is dan vaak lastig.
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•

•

•

De regels in de Binnenstad voor de diverse
doelgroepen zijn bij veel partijen niet (geheel) duidelijk. Doordat er veel verschillende
regels zijn voor diverse doelgroepen en ontheffingen is het ook moeilijk te handhaven.
’s Nachts en in het weekend is de pollercentrale onbemand. Dit levert voor meerdere
partijen soms problemen op (bijvoorbeeld bij
storing).
Het parkeren van aannemers en servicebedrijven bij een klus is nog niet toegestaan en
de soms coulante houding van Parkeren is
naar bewoners moeilijk uit te leggen. Nu
moet een aannemer officieel uitladen en de
auto buiten de pollers parkeren.

10.2 Neveneffecten
•

•

Verkeersopstopping op de Burgemeester de
Raadtsingel. De indruk is dat dit niet (alleen)
een effect is van het Verkeersplan Binnenstad, maar vooral aan de afstelling van de
verkeerslichten ligt. Om het omrijdend verkeer tegemoet te komen zouden de verkeerslichten wat anders afgesteld kunnen
worden.
De route van de Citybus wordt ongeveer 10
keer per jaar gedeeltelijk afgesloten door
evenementen. Dit levert vertraging en verlies van passagiers op, terwijl de Citybus
juist een toegevoegde waarde zou kunnen
hebben bij evenementen. Deze constatering
van SVD is ook bij het Klein Comité Evenementen ingebracht en erkend. Voor 2006
wordt in overleg met SVD een maximum
aantal
evenementendagen
vastgesteld
waarop de Citybus wordt omgeleid, zoals
afgesproken zo veel mogelijk via de Nieuwe
Haven.

•

•
•
•

•

•

•

•

10.3 Verbeterpunten/aandachtspunten/suggesties
•
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Communicatie (inclusief bebording) verbeteren. Het moet uiteindelijk voor alle partijen
(zoals bewoners, bezoekers, bedrijven, toezicht, politie, Netwerk, taxibranche etc.)
duidelijk zijn wat wanneer wel en niet mag.
Blijkens de interviews is er op dit punt te
veel onduidelijkheid. Organisaties wijzen
met de beschuldigende vinger naar de ander. Zo lijken Netwerk en de taxibranche
niet volledig op de hoogte van de regels die
voor hen gelden. Regels en richtlijnen voor
handhaving moeten duidelijk zijn en deze
zouden goed naar alle partijen gecommuniceerd moeten worden. Ook de bebording
kan duidelijker, zodat men beter de weg kan
vinden in de Binnenstad en zich niet ‘klem’

•
•

rijdt op een poller. Wat hierbij ook handig
zou zijn is als navigatiesystemen zich bewust zijn van de pollers, zodat zakelijk verkeer niet meer vast komt te zitten.
Na een alarmmelding horen de pollers na 30
minuten automatisch weer omhoog te gaan,
maar in de praktijk zijn niet alle organisaties
hiermee bekend.
Het betaald parkeren is voor sommige bezoekers van de bibliotheek (bijvoorbeeld
Dordtpashouders) een probleem.
Er zijn te weinig goede fietsenstallingen.
Met betrekking tot gehandicaptenparkeren
is er geen eenduidig beleid in de regio. Ook
zijn er in de Binnenstad een aantal knelpunten en verbeterpunten voortgekomen uit
werkbezoeken van de DAG, die nog niet zijn
aangepakt.
Door de venstertijden te verruimen zou de
bevoorrading van de Binnenstad minder
problematisch worden. Ook zouden gemeente en bedrijfsleven ervoor kunnen ijveren dat er afspraken komen om bij bevoorrading aan één kant van de straat te parkeren, zodat er geen opstoppingen ontstaan.
Aanvragen en afhandeling van een ontheffing zouden geoptimaliseerd kunnen worden. De mogelijkheid van last-minute aanvragen via internet voor leveringen aan particulieren (bijvoorbeeld meubels) zou een
verbetering zijn, evenals een doorlopende
ontheffing die telkens wanneer nodig wordt
geactiveerd via internet voor service- en
storingsbedrijven.
Netwerk zou ermee geholpen zijn als een
aantal pasjes (20 stuks) vervangen worden
door transponders. Ook kan de administratieve druk verminderd worden door de 90
ontheffingen op één rekening te plaatsen.
De taxibranche zou ermee gebaat zijn wanneer de taxi’s toegang krijgen tot de Grote
Markt knip. Dit zal ervoor zorgen dat de
branche minder vertraging (en dus verlies
aan klanten) heeft en zal ook bijdragen aan
een lagere verkeersdruk op de Prinsenstraat.
Daarnaast zou het voor de taxibranche veel
omrijden schelen als taxi's ontheffing zouden krijgen voor het 1-richtingsverkeer op
de Visbrug en Voorstraat-Noord tussen
Nieuwbrug en Steegoversloot.
De politie zou ermee geholpen zijn als het
cameramateriaal wordt opgeslagen en kan
dienen als bewijsmateriaal.
Men is bezig met het ontwikkelen van een
aannemersvergunning, zodat een aannemer
– indien nodig – wel bij een klus mag parkeren. Met deze aannemersvergunning zou
een groot deel van de problemen voor aannemers en parkeercontroleurs zijn opgelost.

Evaluatie Verkeersplan Binnenstad

10.4 Positieve punten/effecten
•
•
•
•

Als men eenmaal door de pollers is, dan
heeft men verder weinig hinder van (en vertraging door) andere weggebruikers.
Het kruispunt Groenmarkt / Visstraat is veiliger geworden (volgens o.a. bibliotheekbezoekers).
Voor gehandicapten, ouderen en fietsers is
het prettiger vertoeven in de Binnenstad nu
er weinig verkeer is.
Het structurele overleg met de hulpdiensten
wordt zeer op prijs gesteld.
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•
•
•

Hoewel voor verbetering vatbaar (zie 10.1)
is het systeem met transponders op zich
handig.
De ontheffingsregeling voor verswaren
werkt goed.
De DrechtHopper heeft 24-uurs toegang tot
alle pollers. In het begin waren er nogal
eens wat problemen omdat Toezicht niet altijd op de hoogte bleek van het recht om
ook in het voetgangersgebied te 'laden en
te lossen'. Tegenwoordig loopt alles gesmeerd: de coördinator DrechtHopper hoort
geen klachten.
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11 Meer over bereikbaarheid
In vorige hoofdstukken kwam naar voren dat de meningen over de bereikbaarheid van de Binnenstad verdeeld zijn. Bezoekers van het autoluwe gebied van buiten de Drechtsteden beoordelen die bereikbaarheid
over het algemeen voldoende tot goed. Dordtenaren en vooral inwoners van de Historische Binnenstad
zelf zijn veel kritischer in hun oordeel: menigeen vindt de bereikbaarheid van de Binnenstad matig of zelfs
slecht. Ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven staan kritisch tegenover de bereikbaarheid van de
Binnenstad. In dit hoofdstuk presenteren we nog wat nadere gegevens over opinies over de bereikbaarheid van de Binnenstad zoals die uit een aantal onderzoeken naar voren komen. We sluiten het hoofdstuk
af met cijfers over het gebruik van de Citybus.

11.1 Aanvullende gegevens
bereikbaarheid

opinies

Benchmark Gemeentelijk Ondernemersklimaat
In de Benchmark Gemeentelijk Ondernemersklimaat (Ecorys 2005) is aan een 40-tal ondernemers gevestigd op een centrumlocatie om hun
oordeel gevraagd over de parkeermogelijkheden
nabij en de bereikbaarheid per auto van de vestigingslocatie. Beide aspecten krijgen een gemiddeld rapportcijfer 5,5 (tabel 11.1). Vergeleken met ondernemers gevestigd in een woonwijk en vooral op een bedrijventerrein duidelijk
een laag cijfer. Maar, ten opzichte van de meting
in 2002 vóór de invoering van het Verkeersplan
is het oordeel niet verslechterd. Integendeel,
parkeermogelijkheden lijken zelfs iets beter te
worden beoordeeld. Overigens dient bij deze
cijfers te worden opgemerkt dat vestiging op
een centrumlocatie ruimer is dan vestiging in de
Historische Binnenstad.
Beoordeling
kwaliteitsaspecten
centrale
winkelgebieden
In het Koopstromenonderzoek Randstad 2004
(Goudappel Coffeng 2005) is aan consumenten
de vraag voorgelegd een oordeel te geven over
een aantal kwaliteitsaspecten, waaronder bereikbaarheid per auto en parkeermogelijkheden,
van het meest bezochte centrale winkelgebied.
Dordrecht-Centrum slaat op dit gebied geen
slecht figuur (tabel 11.2). Beide aspecten krijgen
een voldoende en de beoordeling is beter dan
(Leiden en Delft-Centrum) of gelijk aan (GoudaCentrum) die van centrale winkelgebieden in
andere historische centra in Zuid-Holland.

Oordeel1 parkeermogelijkheden en bereikbaarheid per auto van centrale winkelgebieden historische steden ZuidHolland, 2004
centraal winkelparkeerbereikbaarheid
gebied van
mogelijkheden
per auto
Dordrecht
6,4
6,4
Gouda
6,2
6,5
Delft
5,7
6,0
Leiden
5,5
5,6
1
door consumenten voor wie winkelgebied meest
bezochte aankoopplaats is
Bron: Goudappel Coffeng (2005), Koopstromenonderzoek Randstad 2004
Tabel 11.2

Beoordeling kwaliteitsaspecten Dordtse horeca
Tot slot zijn uit eigen onderzoek naar de beoordeling van de Dordtse horeca door de Dordtse
bevolking (SGB 2004) cijfers bekend over het
oordeel over de parkeermogelijkheden en de
autobereikbaarheid van de Binnenstad in relatie
tot horecabezoek. Deze aspecten van de bereikbaarheid van de Dordtse Binnenstad krijgen gerelateerd aan horecabezoek duidelijk een lagere
beoordeling dan gerelateerd aan winkelen: beiden scoren gemiddeld een mager 4-tje. De helft
van de Dordtse bevolking had daar anno 2004
niet meer dan een rapportcijfer 4 voor over,
70% niet meer dan een 5 (tabel 11.3). Hierbij
dient wel te worden opgemerkt dat deze meting
is van vóór de verplaatsing van de knips en van
vóór de aanpassing van het parkeerregime op de
Grote Markt, waar de maximale parkeertijd speciaal ten behoeve van de horeca is afgeschaft.

Tabel 11.1
locatie

Oordeel parkeermogelijkheden en bereikbaarheid per auto naar vestigingslocatie, 2002 en 2005
parkeermogelijkheden
bereikbaarheid per auto
2002
2005
2002
2005
centrum
4,7
5,5
5,4
5,5
woonwijk
5,9
6,1
7,4
6,8
bedrijventerrein
6,5
7,6
6,2
7,9
Bron: Ecorys (2005), Benchmark Gemeentelijk Ondernemersklimaat
NB: vanwege kleine aantallen respondenten zijn alleen grotere verschillen significant
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Tabel 11.3

Oordeel Dordtse bevolking over parkeermogelijkheden en bereikbaarheid per auto in relatie tot horecabezoek, 2004
aspect
gem. rapportcijfer % 5 of lager % 4 of lager
parkeermogelijkheden in buurt van horeca waar men graag komt 1
4,3
71%
50%
bereikbaarheid per auto horeca Binnenstad
4,1
74%
54%
1
cijfer heeft feitelijk betrekking op gehele Dordtse horeca; meeste daarvan bevindt zich in de Binnenstad
Bron: SGB (2004), Horecabezoek en beoordeling van de Dordtse horeca door de Dordtse bevolking anno 2004

11.2 Gebruik Citybus

11.3 Conclusies

Het aantal passagiers van de Citybus schommelt
sinds 2002 rond de 7.400. De invoering van het
Verkeersplan met zijn nieuwe route van de Citybus heeft geen structurele passagiersuitval teweeg gebracht. Alleen in 2003 lag het aantal
getelde passagiers iets lager.

Ondernemers gevestigd op een centrumlocatie
beoordelen de parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid per auto van die locatie gemiddeld
met een 5,5. Ten opzichte van een eerdere meting in 2002, vóór de invoering van het Verkeersplan dus, is het oordeel over de parkeermogelijkheden licht verbeterd, dat over de bereikbaarheid per auto gelijk gebleven. Parkeermogelijkheden en autobereikbaarheid van de
Binnenstad in relatie tot winkelen worden met
een voldoende beoordeeld. Dordrecht-Centrum
scoort hierop beter dan Delft- en LeidenCentrum. De beoordeling van deze aspecten in
relatie tot horecabezoek is echter veel minder
goed. Die beoordeling stamt echter wel van vóór
de verplaatsing van de knips en de aanpassing
van het parkeerregime op de Grote Markt. De
Citybus ten slotte kent sinds 2002 een stabiel
aantal passagiers. De andere route die met het
Verkeersplan is ingevoerd heeft geen structurele
passagiersuitval tot gevolg gehad.

Tabel 11.4

Passagiersaantallen citybus, maart-mei
2002-2005
passagiers
2002
7.408
2003
7.231
2004
7.507
2005
7.432
Bron: SVD, tellingen buschauffeurs
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12 Parkeerdruk
In dit hoofdstuk kijken we naar (de spreiding van) de parkeerdruk in de Binnenstad. De gegevens zijn afkomstig van het parkeeronderzoek dat door Goudappel Coffeng in het kader van het opstellen van de parkeerbalans voor de Binnenstad in opdracht van Stadsontwikkeling is uitgevoerd. Er zijn 2 dagen geteld:
woensdag 22 juni 2005 en zaterdag 25 juni 2005.

12.1 Analyse
In de analyse is voornamelijk gekeken naar parkeersector 1, de Historische Binnenstad tussen
Spuihaven en Oude Maas. De directe straten
rondom sector 1, zoals Kromhout, Blekersdijk,
Vrieseweg en het Lijnbaangebied zijn ook meegenomen in de analyse. Voor bewoners is met
name de bezetting op de zaterdagen en op de
woensdagavond relevant. Voor bedrijven die op
woensdag overdag.
Algemeen beeld
De uitkomsten van de analyse bevat op zich
weinig verrassingen. In de late ochtend en de
vroege middag is de meeste plaats. Door de
week overdag tussen 09.00 en 17.00 uur is de
bezetting gemiddeld 46%. Rond 18:00 uur
neemt het bezettingspercentage toe, tegen middennacht is het bezettingspercentage gemiddeld
80% en op veel plekken 90% of meer. Tabel
12.1 geeft een globaal overzicht van gemiddelden voor de 2.107 parkeerplaatsen op straat in
sector 1.
Tabel 12.1

Gemiddelde bezettingspercentages parkeren sector 1
dag/periode
bezetting
bezetting
woensdag
zaterdag
09.00-17.00
64%
18.00
66%
19.00
69%
12.00-19.00
70%
20.00
72%
74%
21.00
77%
75%
22.00
78%
77%
23.00
80%
80%
Bron: Parkeeronderzoek Goudappel Coffeng

Binnen sector 1 zijn wel verschillen te constateren in de parkeerdruk. In het Bleijenhoekgebied
(gedeelte van sector 1 tussen de Steegoversloot, de Voorstraat en de Torenstraat) is de
bezetting hoger dan bijvoorbeeld op de Binnen
en Buiten Kalkhaven. De parkeervakken langs
het water worden het minst gebruikt. Aantrekkelijkheid speelt een belangrijke rol: De Riedijk
kent de hele dag een erg hoge bezetting, terwijl
de achterliggende Merwekade de hele dag door
voor meer dan de helft leeg staat.
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Hieronder bespreken we de situatie in een aantal
afzonderlijke straten/deelgebieden voor de verschillende tijdstippen.
Woensdag overdag
In het gebied Havenkwartier/Wijnstraat en omgeving zien we overdag tussen 09.00 en 17.00
uur op veel plaatsen nog ruimte. Op Hooikade
en Blauwpoortsplein is de bezetting 50%, op
Varkenmarkt, Grote Markt en Wolwevershaven
60%, op Botermarkt en Wijnstraat 65% à 70%
en op de Nieuwe Haven 70%. Op het deel van
de Kuipershaven ten noorden van de Schrijversstraat ligt de bezetting overdag op zo'n 75%.
Alleen het zuidelijk deel van de Kuipershaven
staat de hele dag vrijwel vol, het p-terrein Aardapppelmarkt vanaf 14.00 uur.
Woensdagavond
Westelijk havengebied
Op de Kuipershaven en de Aardappelmarkt staat
het het volst (bezettingpercentage ligt rond de
95%). Op de Wolwevershaven, de Buiten Walevest en het Blauwpoortsplein is plaats genoeg
(bezetting is maximaal 80% in de nachtelijke
uren).
Grote Markt
De bezetting op de Grote Markt loopt in de
avonduren op tot 90%.
Wijnstraat/Botermarkt
Ook op de Wijnstraat en de Botermarkt zien we
een bezetting op of boven de 90%.
Bleijenhoekgebied
Rond 22:00 uur ‘s avonds begint het gebied
behoorlijk vol te lopen. Bezetting ligt rond de
100%. Alleen in de Torenstraat zijn nog plekken
vrij ( bezetting ligt rond de 70%).
Lijnbaangebied
Dit gebied ligt net buiten sector 1, hier is geen
sprake van parkeerregulering. Dat wil zeggen dat
men in dit gebied gratis kan parkeren. Vanaf
17:00 uur begint het hier behoorlijk vol te lopen.
De bezetting ligt dan rond de 95%.
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Kromhout
De straat kent de hele dag door een vrij hoog
bezettingspercentage (op de meeste uren van de
dag is de bezetting rond de 85%). Na 20:00 uur
is de bezetting meer dan 100%, dat wil zeggen
dat mensen buiten de parkeervakken parkeren.
Blekersdijk/Vrieseweg
Op de Vrieseweg staat het de hele dag door vol.
Op de Blekersdijk is overdag af en toe nog wel
wat plaats, maar 's-avonds is ook hier de bezetting minimaal 90%.
Zaterdag
Op zaterdag zien we in de meeste gevallen hetzelfde beeld als op woensdagavond. Hoge bezetting op Wijnstraat, Botermarkt, Kuipershaven
Zuid, Bleijenhoek, Lijnbaan, Kromhout, Blekersdijk en Vrieseweg. In sector 1 is het anders dan
op woensdagavond rustiger op Grote Markt,
Aardappelmarkt en Kuipershaven Noord en net
als op woensdagavond rustiger op Wolwevershaven en Buiten Walevest.
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Op de zaterdagavond is de bezetting op het
Blauwpoortsplein (horeca concentratiegebied) en
de Grote Markt lager dan 80%.

12.2 Conclusies
•

Door de week overdag lijkt er in het gebied
Havenkwartier/Wijnstraat e.o. nog voldoende plaats. Slechts op een aantal plaatsen is
overdag sprake van een hoge bezetting.

•

Door de week 's-avonds en op zaterdagen
loopt de bezetting in sector 1 uiteen. In veel
straten staat het altijd vol, maar er zijn ook
straten met een lagere bezetting, met name
in het Havenkwartier (inclusief Merwekade).

•

De parkeerdruk in straten in de Schil, direct
aangrenzend aan sector 1 is zeer hoog.
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13 Financiële aspecten
In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de financiële kant van het Verkeersplan Binnenstad. In 13.1
bekijken we de investeringskosten, in 13.2 de exploitatiekosten. In 13.3 vatten we een en ander kort samen.

13.1 Investeringskosten
Uit het overzicht "Reserve Strategische Investeringen" is op te maken dat tot en met de begroting 2006 in totaal € 5.339.453 voor het Verkeersplan Binnenstad is gereserveerd. Tot en
met september 2005 is in totaal € 3.597.735
als krediet toegekend.
Uit de relevante raadsvoorstellen blijkt dat niet
alle kredieten ter zake ten laste zijn gekomen
van de post Verkeersplan Binnenstad in de Strategische Investeringen. Van de totale kosten
voor herinrichting pollerlocaties van € 547.000,is € 93.500,- gedekt uit een reeds gevoteerd
VRI krediet en € 453.500,- ten laste van reservering strategische investeringen, onderdeel
verkeersmanagement.
Er vanuit gaande dat de toegekende kredieten
ook zijn/worden besteed komen de investeringskosten uit op een totaal van € 4,145 mln. Tellen
we het bedrag van € 239.500,- aan toegekende
schadeclaims hier nog bij op, dan komt het totaal uit op € 4,384 mln. Per september 2005
stond er nog een bedrag van € 1,742 mln als
restant reservering.

13.2 Exploitatiekosten
De exploitatiekosten bestaan uit onderhoudscontracten, bijkomende kosten voor opheffingen en
reparaties van storingen en kosten van uren van
2 medewerkers van de pollercentrale en van
medewerkers van Stadswerken, Stadsontwikkeling en Burgerzaken (Bureau Parkeren).
De onderhouds- en reparatiekosten beliepen in
2005 een totaal van € 72.300. In de jaren daarvoor was dit lager omdat de apparatuur nog
onder de garantie viel. Het jaar 2005 is maatgevend voor de komende jaren.
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De kosten voor de medewerkers Toezicht (2 fte
pollercentrale), SO (0,5 fte verdeeld over juridisch, verkeerskundig en beleid), Stadswerven
(beheer, 150 uur) en Bureau Parkeren (ontheffingen, 125 uur) zijn vooralsnog als pm post
opgenomen. Als de nieuwe geïntegreerde meldkamer van Toezicht gereed is, kan op personeel
van de pollercentrale een efficiencywinst van
25% worden behaald.
Tabel 13.2 Exploitatiekosten pollers 2005
post
€
onderhoudscontracten
44.300
bijkomende kosten reparaties en
28.000
opheffingen storingen
2 fte medewerkers pollercentrale
pm
0,5 fte Stadsontwikkeling
pm
medewerker Stadswerken (150 uur)
pm
Bureau Parkeren (125 uur)
pm
totaal
72.300 + pm
Bron: Pollercentrale en Stadswerken

13.3 Conclusies
De totale investeringskosten voor het Verkeersplan Binnenstad belopen op dit moment een
totaal van € 4,145 mln exclusief en € 4,384
mln inclusief toegekende schadeclaims. Per september 2005 stond er nog een bedrag van
€ 1,742 mln als restant reservering.
De
exploitatiekosten
bedragen
jaarlijks
€ 72.300,-. Dit is exclusief aan het Verkeersplan
Binnenstad toe te rekenen structurele personeelskosten voor de pollercentrale (2 fte), SO
(0,5 fte), beheer (150 uur Stadswerken) en Bureau Parkeren (125 uur). Op de personeelskosten van de pollercentrale kan, als de nieuwe
geïntegreerde meldkamer van Toezicht gereed
is, een efficiencywinst van 25% worden behaald.
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14 Inventarisatie bezwaarschriften en klachten
In dit hoofdstuk beschrijven we in het kort de aard en het aantal bezwaarschriften met betrekking tot het
Verkeersplan Binnenstad. Ook geven we in het kort de officiële klachten uit het klachtenjaarverslag 2004
weer. De ingekomen stukken en brieven uit de administratie van de verkeerskundige laten zich doordat ze
meer fragmentarisch en straatgebonden zijn nauwelijks samenvatten. In bijlage 6 is van de ingekomen
stukken en brieven, evenals van de bezwaarschriften, een puntsgewijze opsomming opgenomen.
Bij de inventarisatie van de klachten die zijn binnengekomen over het Verkeersplan Binnenstad,
hebben we gebruik gemaakt van een viertal
bronnen:
•
Overzicht bezwaarschriften 2002, 2003,
2004 en 2005 (t/m augustus)
•
Overzicht ingekomen stukken uit systeem
2004 en 1e helft 2005
•
Brieven uit eigen administratie verkeerskundige 2003, 2004 en 1e helft 2005
•
Klachtenjaarverslag 2004
Het overzicht van bezwaarschriften is de meest
betrouwbare bron, aangezien dat compleet is en
eenduidig geregistreerd wordt. In de overzichten
staat kort omschreven waar de klacht betrekking op heeft. Ook het klachtenjaarverslag is
structureel.
Het overzicht van ingekomen stukken uit het
systeem is wat minder betrouwbaar. De compleetheid hiervan is niet te garanderen. De afdeling Verkeer heeft in het systeem gezocht op
een aantal trefwoorden. Het resultaat is afhankelijk van de keuze van de trefwoorden en van
de wijze waarop ingekomen stukken in het systeem worden geregistreerd.
Ten slotte hebben we ook gebruik gemaakt van
brieven uit de eigen administratie van de verkeerskundige. Ook hierbij is de compleetheid niet
te garanderen, omdat het een eigen administratie betreft. Toch geeft het een goed beeld van
wat er leeft bij de bewoners, maar de meerwaarde is gering.
Bezwaarschriften 2002
Vóór de invoering van het Verkeersplan Binnenstad hebben een aantal mensen bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen maatregelen. Tegen elk van de volgende drie maatregelen zijn 50
bezwaarschriften ingediend. De meeste van deze bezwaarschriften betroffen alle drie deze
maatregelen. In totaal gaat het daarom niet om
150, maar om 56 bezwaarschriften:
1. Aanwijzing als voetgangerszone het gedeelte van de Visstraat gelegen tussen de Visbrug en het pand Visstraat 25;
2. Geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen van de Grotekerksbuurt, de Groenmarkt, het gedeelte van de Wijnstraat gele-
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gen tussen de Groenmarkt en de ’s Heer
Boeijenstraat, de Vleeshouwerstraat tot de
Varkenmarkt;
3. Geslotenverklaring voor alle bestuurders,
uitgezonderd (brom)fietsers van de Vest direct ten noorden van de aansluiting met de
Korte Kolfstraat, de Roobrug, de Houttuinen
ter hoogte van de Vleeshouwerstraat.
Ook werden 16 bezwaarschriften ingediend tegen het toelaten van tweerichtingsverkeer op de
Knolhaven en was er één bezwaarschrift tegen
de maatregel “Aan de randen van het gebied de
maatregel fysiek te ondersteunen door het plaatsen van een flexibel toelatingssysteem Lange
Breestraat nabij Grote Spuistraat (uitrij)”.
Vrij kort na de invoering van de maatregelen is
er in 2002 al een aantal bezwaarschriften ingediend. Er waren 5 bezwaarschriften met betrekking tot parkeervergunningen en één bezwaarschrift met betrekking tot de afwijzing van een
toegangsontheffing.
Bezwaarschriften 2003
In 2003 zijn er in totaal 46 bezwaarschriften
ingediend met betrekking tot het Verkeersplan
Binnenstad. Onderwerpen waar meerdere bezwaarschriften over kwamen zijn parkeervergunningen (19), het toelaten van marktwagens
via de poller Nieuwstraat (16) en de opheffing
van de knips Houttuinen en Roobrug en verplaatsing naar Schrijverstraat en ’s Heer Boeijenstraat (5).
Bezwaarschriften 2004
In 2004 kwamen er 36 bezwaarschriften binnen
die (soms zijdelings) te maken hebben met het
Verkeersplan Binnenstad. De meeste bezwaarschriften hadden betrekking op parkeervergunningen (18) en de geslotenverklaring van Achterom (15).
Bezwaarschriften 2005
In 2005 kwamen tot en met augustus 92 bezwaarschriften binnen, waarvan de meeste (67)
betrekking hadden op het verkeersbesluit Achterom/Bagijnhof; dit verkeersbesluit heeft niet
direct met het Verkeersplan Binnenstad te maken. Andere bezwaarschriften gingen over parkeervergunningen (17), afwijzingen voor ontheffingen (4) en nadeelcompensatie (4).
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Klachtenjaarverslag 2004
In 2004 kwamen er 9 officiële klachten binnen
over de sector Stadsontwikkeling. Eén (gegronde) klacht hiervan heeft rechtstreeks met het
Verkeersplan Binnenstad te maken en gaat over
de slechte service en toegankelijkheid van de
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binnenstad door het uitblijven van reacties van
de pollercentrale ondanks ontheffingen. Een
andere klacht die zijdelings met het Verkeersplan
te maken heeft betreft de inconsequente interpretatie van regels voor bezoekersvergunningen
aan het loket.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Evaluatie onderwerpen zoals opgenomen in Startnotitie
Evaluatie onderwerpen naar meetmethode, beschikbaarheid gegevens, beperkingen en te betrekken externe factoren
onderwerp
meetmethode
beschikbaarheid gegevens
i.r.t. weren doorgaand verkeer en creëren autoluw gebied
1.
Verkeersdruk
Voertuigen tellen
. 0-meting nov '02;
. 1-meting feb '03

nov en feb wellicht minder goed vergelijkbaar

. toename autobezit
. toename pvergunningen
. ontwikkeling. ec.
activiteit

2.

Snelheid

Telslangen met
V85 norm

. 0-meting sep '02

niet voor alle telpunten

x

3.

Parkeerdruk

Tellingen

. 0-meting nov '02
. 1-meting feb '03

nov en feb wellicht minder goed vergelijkbaar

. toename autobezit
. toename pvergunningen
. ontwikkeling ec.
activiteit

4.

Omvang/tijds-duur
autoluw gebied

feitelijke vaststelling i.r.t. vensteren pollertijden

situatie vóór aanpassing

x

x

i.r.t. verbetering leefklimaat
onderwerp
meetmethode
5.
Beleving woonklivia Leefbaarheidmaat
en Veiligheidenquête

beschikbaarheid gegevens
. 5e meting '05
. 4e meting '03
. 3e meting '01
. 2e meting '99
. 1e meting '97

beperkingen

beperkingen
x

externe factoren

externe factoren
. recessie, dus
mede relateren aan
Dordrecht totaal

5.

Beleving woonklimaat

opinies bewoners

verzamelen via
wijkbeheeroverleg

x

x

5.

Beleving woonklimaat

registraties Politie
verkeers-overlast

. t/m 2004 beschikbaar
. 1e helft 2005 aanvragen en verwerken

x

x

6.

Beleving verkeersveilig-heid

indirect via Leefbaarheid- en Veiligheid-enquête
+ direct via bewoners

. 5e meting '05
. 4e meting '03
. 3e meting '01
. 2e meting '99
. 1e meting '97
+ verzamelen via
wijkbeheeroverleg

x

x

7.

Aantal verkeersongevallen

ongevallenregistraties

. gegevens 2001-2003
uit ongevallen-statistiek
. 2004, 1e helft 2005
via politie

. statistiek 2004 is nog
niet beschik-baar
. politiegegevens zijn
onbewerkt

x

8.

Beleving verblijfsklimaat

peiling onder bezoekers

passantenenquête 2004

alleen bezoekers Kernwinkelgebied

x

8.

Beleving verblijfsklimaat

peiling onder bezoekers autoluw
gebied

verzamelen via passantenenquête Kunstrondje
Dordt

x

x

8.

Beleving verblijfsklimaat

opinie ondernemers

verzamelen

x

x

9.

Vrachtverkeer

. 0-meting nov '02;
. 1-meting feb '03

niet voor alle telpunten

. ontw. ec. act.
. lengtebeperk.
. ontw. logistiek

waarnemingen
tijdens en na venstertijden
i.r.t. versterking economische positie
onderwerp
meetmethode
10.
Aantal bezoekers
. uit passentenBinnenstad
tellingen;

beschikbaarheid gegevens
. sep '01
. sep '03

beperkingen
. alleen bezoekers
Kernwinkelgebied

externe factoren
x

11.

Economische functies

vestigingen uit
bedrijvenregister

2001-2004 (1.1)

x

. recessie

11.

Economische functies

bedrijfsverplaatsingen uit
mutatie-statistieken

2001-2004;
gegevens dienen te
worden verwerkt

x

x

Evaluatie Verkeersplan Binnenstad

85

KvK + eigen kennis
11.

Economische functies

bedrijfsbeëindigingen,
idem

2001-2004;
gegevens dienen te
worden verwerkt

x

. recessie

11.

Economische functies

starters,
idem

2001-2004;
gegevens dienen te
worden verwerkt

x

. recessie

11.

Economische functies

leegstand,
uit VGS4all en
eigen kennis; eventueel aanvullen met
info makelaars

2001-2004;
gegevens dienen te
worden verzameld en
verwerkt

x

. recessie

11.

Economische functies

beleving ondernemers

verzamelen

x

. recessie

12.

Invloed Verkeersplan op klandizie
horeca

enquête stadspanel

rapportage uit 2004
beschikbaar

x

. recessie

is beschikbaar

x

x

13.
Schadeclaims
info gemeente
i.r.t. handhaving noodzakelijke bereikbaarheid
onderwerp
meetmethode
14.
Aantal ontheffinInfo uit database
gen naar gebruikers-groep

beschikbaarheid gegevens
verzamelen en verwerken

beperkingen
x

externe factoren
x

15.

Toegankelijk-heid
hulpdiensten, SVD
en Netwerk

Ervaring gebruikers
transponders
Ervaring beheerscentrale

verzamelen

x

x

16.

Bevoorrading en
lengtebeperking

Ervaring te bevoorraden bedrijven/EVO.
Voortgang in lengtebeperking.

verzamelen

x

x

17.

Gebruik
Nieuwstraat door
(lange) marktwagens

Nagaan

x

x

x

18.

Modal split binnenstad-bezoek

peiling onder bezoekers

passantenenquêtes
2001 en 2004

alleen bezoekers Kernwinkelgebied

x

18.

Beleving bereikbaarheid bezoekers

. KWG overdag

. pass. enquêtes 2001
en 2004
. koopstromenond. Provincie
. Horecaonderzoek 2004

x

x

x

x

19.

Gebruik Citybus

telgegevens

maart-mei tellingen
2001-2004; wellicht
2005 tijdig beschikbaar

x

x

20.

Gebruik bezoekersvergunningen

Info uit database

verzamelen en bewerken

x

x

21.

Bereikbaarheid en
regels voor fietsers

Ervaring ENFB,
Stadswachten,
reactie politie;
beleving bewoners

verzamelen

x

x

22.

Bereikbaarheid
taxivervoer

Ervaringen taxibedrijven

verzamelen

x

x

23.

Bereikbaarheid
voor gehandicapten

Ervaringen DAG

verzamelen

x

x

24.

Bereikbaarheid
economische functies algemeen

Feitelijke situatie
(routes, parkeren);
Verlies p-plaatsen
+ compensatie
elders;

verzamelen

x

x

. Horeca avond
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Opinie ondernemers
25.

Bereikbaarheid
Feitelijke situatie
voor bewoners
Opinie bewoners
algemeen
i.r.t. het functioneren van het systeem
onderwerp
meetmethode
26.
Storingen
Info uit database

verzamelen

beschikbaarheid gegevens
gegevens dienen te
worden verzameld en
verwerkt

beperkingen
x

externe factoren
x

27.

Functioneren beheerscentrale

Ervaringen beheerscentrale

gegevens dienen te
worden verzameld en
verwerkt

x

x

28.

Vandalismegevoeligheid

Ervaringen beheerscentrale

gegevens dienen te
worden verzameld en
verwerkt

x

x

29.

Aanrijdingen

Ervaringen beheerscentrale en
politie

gegevens dienen te
worden verzameld en
verwerkt

x

x

30.

Gebruik camerabeelden

Nagaan of registratie van beelden al
dan niet nodig is

verzamelen

x

x

31.

Regelgeving ontheffingen

beschrijving

verzamelen

x

x

verzamelen

x

x

32.

Bebording/ beSchouwronde
wegwijzering
i.r.t. de uitvoering van het systeem
onderwerp
meetmethode
33.
Uitvoeringskosten
Interne info

beschikbaarheid gegevens
verzamelen

beperkingen
x

externe factoren
x

34.

Exploitatiekosten

Interne info

verzamelen

x

35.

Schadeclaims

Interne info

verzamelen

x

x

36.

Uitvoering wijzigingsbesluiten

Interne info

verzamelen

x

x

37.

Herinirchting pollerlocaties

Schouwronde

verzamelen

x

x

verzamelen

x

x

38.

Herinrichting autoStand van zaken +
luw gebied
planning
i.r.t. effecten op 19e Eeuwse Schil
onderwerp
meetmethode
39.
Verkeersdruk
Tellen op diverse
locaties

overkoepelend
onderwerp
40.
Klachten

meetmethode
Klachten-registratie

x

beschikbaarheid gegevens
. 0-meting nov '02
. 1-meting feb '03

beperkingen
. metingen op beperkt
aantal locaties
. Singel geen 0-meting

externe factoren
. toename autobezit
. toename pvergunningen
. ontwikkeling ec.
activiteit

beschikbaarheid gegevens
gegevens zijn er;
verwerken

beperkingen
x

externe factoren
x

PM:

geluid:
Geluid wordt meegenomen als afgeleide van de verkeersdruk. Voor de Prinsenstraat zijn er metingen vóór
en na de reconstructie. Deze worden in de evaluatie meegenomen.

fijn stof:
Wordt meegenomen als afgeleide van de verkeersdruk. Met andere woorden: berekende waarden, modelmatig via Regionale Verkeersmilieukaart.

Evaluatie Verkeersplan Binnenstad

87

Bijlage 2

Details opinies bewoners opgetekend in wijkbeheeroverleggen en uit schriftelijke reacties

Wijkbeheeroverleg Binnenstad
25 oktober 2005 20.00
Opkomst: 17 personen + 4 schriftelijke reacties
Woonklimaat
•
Niet verbeterd (Wijnstraat tussen Scheffersplein/Botermarkt). Er is nog steeds veel verkeer.
•
Sterk verslechterd (Wijnstraat): geen afname verkeer, erg hard gereden. Niet meer makkelijk van oostnaar westlob. Door afsluiting Schrijversstraat kan je niet meer parkeren aan Kuipershaven.
•
Niet verbeterd (Groenmarkt), na de versoepeling is het te druk geworden.
•
Verslechterd (Nieuwstraat). Was eerst wel beter, maar na versoepeling een drama doordat poller naar
beneden gaat. Oplossing: poller altijd omhoog, met pasje erdoorheen kunnen.
•
Beperking van de bewegingsvrijheid, omdat je rekening moet houden met pollers.
•
Verbeterd (Groenmarkt tussen Visstraat en Grotekerksbuurt): minder vrachtverkeer. Jammer dat er
een versoepeling is: geluidsoverlast. Klimaat verslechterd door snelheid van bussen, taxi’s en Netwerk.
•
Duidelijk verbeterd (Groenmarkt) doordat er minder vrachtverkeer rijdt.
Verkeersdruk/verkeersveiligheid
•
Verkeersdruk is afgenomen (zie verkeerstellingen). Maar dit geeft een schijnveiligheid. Men verwacht
helemaal geen verkeer meer, maar dat is er wel.
•
Wijnstraat: verslechterd: erg hard gereden, veel verkeer, 's-avonds naar hartelust rondjes.
•
Bewoners Groenmarkt: verkeersdruk enigszins verminderd, veiligheid wat toegenomen. Overlast wat
toegenomen door snelheid stadsbussen/Netwerk/taxi’s etc.
•
Verkeersveiligheid afgenomen (Nieuwstraat)
Ervaring met pollers / versoepeling
•
Proces is niet goed voorbereid.
•
Overdag gaat het wel goed
•
Als de pollers naar beneden zijn (venstertijden) is het druk, ook in het voetgangersgebied (vooral scooters). Er is veel (geluids)overlast van auto’s met harde muziek die ‘flaneren’ en daarbij rondjes maken
door Kolfstraat, Statenplein en Nieuwstraat (om knip Museumstraat en Vest te ontwijken). Ook overlast in Visstraat.
•
Liever zien de bewoners dat de pollers tijdens venstertijden niet omlaag gaan. Bij de versoepeling is
teveel toegegeven aan de horeca.
•
Veel auto’s weten niet hoe de pollers werken en veroorzaken files, daardoor agressief gedrag en keren op de Wijnbrug.
•
Als transponder van de bus niet werkt ook file.
•
Poller op Wijnstraat werkt vaak niet voor hulpdiensten.
•
Beheercentrale onbemand na half 6 en op zondag: erg lastig bij storing.
•
Poller op Grote Kerksplein: als er een vuilniswagen staat kan je er niet langs; ook is er geen alternatieve route. Wat heeft de poller voor nut? Is niet autowerend: ’s avonds kan iedereen er toch in en ook
overdag gaan er veel auto’s doorheen. Oplossing: pollers permanent omhoog (of omlaag).
•
Het is voor bewoners vaak al onduidelijk wanneer de paaltjes omhoog en omlaag gaan. Voor mensen
van buitenaf is het niet bij te houden.
•
Meerdere keren per maand is er storing aan de pollers, lussen of pasjes. Lastig als centrale onbemand
is.
•
Versoepeling taxi’s zorgt ook voor overlast. Ze mogen de ontheffing niet gebruiken als doorgaand
verkeer, maar dit gebeurt wel.
•
Soms gaan de stoplichten niet op groen als de poller omlaag is: onduidelijkheid.
Bereikbaarheid
•
Fijn dat de bus weer in westelijk deel van de stad komt. Er zou wel een schonere en minder zware
bus moeten komen. Bereikbaarheid verbeterd door stadsbus.
•
Visite komt niet meer, want parkeergarage te ver weg en parkeertarieven te hoog.
•
Men is sociaal armer geworden.
•
De levendigheid en aantrekkelijkheid van de Groenmarkt is weg
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•
•
•
•
•
•
•
•

Op navigatiesystemen worden geen pollers aangegeven, dus ook geen alternatieve routes. Zakelijk
verkeer staat vaak vast. Oplossing: doorgeven aan navigatiesystemen.
Vervelend dat je ervoor moet betalen om achter de pollers te komen, terwijl je er niet om gevraagd
hebt.
Er is vraag naar een bezoekersregeling, zodat de bewoners niet gedwongen in een sociaal isolement
komen. In zone 1 zijn nu geen bezoekerskaarten beschikbaar.
Voor buitenstaanders moet het duidelijk zijn hoe het werkt met de pollers. Een eerste kennismaking is
belangrijk, dus zorgen dat men de weg goed kan vinden. Ook duidelijk aangeven dat er pollers staan,
want soms komen ze plotseling omhoog. Bijvoorbeeld verkeersbord plaatsen of afwijkende bestrating.
Het parkeren en de bereikbaarheid voor fietsers laat te wensen over.
Bewoners Groenmarkt: woonklimaat weegt op tegen bereikbaarheid, die hetzelfde is gebleven.
Bewoner Voorstraat: substantiele verslechtering vanuit richting A16 Rotterdam; staat geen positieve
verbetering qua woonmilieu tegenover.
Bewoner Wijnstraat: sterk verslechterd, vooral ook door toegenomen parkeerdruk en onmogelijkheid
van oostlob naar westlob te rijden zonder ver omrijden. Bewoners van gedeelte Wijnstraat dat net buiten pollers ligt hebben geen ontheffing, dus geremd in bewegingsvrijheid: is geen ongewenst doorgaand verkeer! Niet uit te leggen aan bezoek hoe ze er moeten komen en waar ze kunnen parkeren.

Parkeren
•
Er worden geen vergunningen voor overdag uitgegeven, terwijl er overdag plaats genoeg is. Ook voor
bedrijven geen vergunning. Wel aangeboden in zone 10, maar dat is te ver weg.
•
Er is te weinig parkeergelegenheid, zowel binnen als buiten de pollers. Oplossing: parkeergarage Steegoversloot.
•
Bewoner Wijnstraat (buiten de pollers): parkeersituatie sterk verslechterd a.g.v. toegenomen parkeerdruk. Vaak geen plek in buurt van woning; moet dan hele Binnenstad door om op Kuijpershaven te
kunnen parkeren. Is aan bezoekers al helemaal niet uit te leggen.
•
Zonder parkeergelegenheid bloedt de stad dood. Als er geen plaats is voor parkeerplaatsen, dan onderzoek doen naar parkeergelegenheid onder de havens.
•
Parkeertarieven acceptabel maken.
•
De parkeergarages moeten beter aangegeven worden.
•
Je moet nu langer betalen (tot 10 uur). Ook het parkeertarief is omhoog gegaan omdat de handhaving
duurder is (maar nu geen handhaving).
•
Fijn dat parkeergarages goedkoper zijn geworden. Ze zijn wel te laag voor hogere auto’s (bv. monteurs). Monteurs van buiten de stad hebben ook geen piaf-meters die ze kunnen gebruiken.
•
Er wordt misbruik gemaakt van laad- en loszones waarbij staat dat je een half uur mag parkeren.
•
Er worden meer vergunningen uitgegeven dan dat er plaatsen zijn. Ook soms meerdere vergunningen
per adres. Sommige bezitters van garage/carport krijgen toch vergunning.
•
Oplossing: parkeerplaatsen maken op St. Jacobsplein i.p.v. zieke bomen en hondentoiletbakken.
•
Beleid bezoekersvergunningen laat te wensen over. Sommigen zijn vóór bezoekersvergunningen, enkelen tegen.
Handhaving
•
Handhaving is erg onder de maat: veiligheid laat te wensen over.
•
Eerst werd wel veel bekeurd, maar tegenwoordig is men een stuk soepeler geworden.
•
De politie is niet voldoende geïnformeerd over de regels en hoe er gehandhaafd moet worden. Er zijn
processen aangespannen tegen bekeuringen en in nadeel politie beslist. Houding van politie is om niet
meer te handhaven. Een goede voorbereiding had dat kunnen voorkomen.
•
Dialoog met politie aangaan voor systematische controles.
Sleutelpalen
•
De afsluitende sleutelpalen, bijvoorbeeld in de Lenghenstraat, zijn voor iedereen met een steeksleutel
te verwijderen. Het komt vaak voor dat de palen weg zijn.
•
Ook vaste paal op Schrijversstraat is vaak weg.
•
Soms duurt het lang voor de palen vervangen zijn (via Wijklijn gaat het vaak wel snel).
•
Oplossing: meer toezicht, vaste paaltjes of paaltjes aan de ketting leggen.
Neveneffecten
•
Het is erg druk op de Spuiboulevard, omdat deze in de ‘omrijroute’ ligt. Aan deze weg zijn gevaarlijke
kruispunten. Ook drukker op de Nicolaas Maessingel.
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Personeel pollercentrale
•
Niet consequent, klantvriendelijkheid laat te wensen over
•
Er moet een duidelijk protocol zijn dat ook nageleefd moet worden
Specifieke locaties
Herinrichting Prinsenstraat
•
Nieuwe bestrating veroorzaakt geluidsoverlast. Ziet er glad uit, maar is het niet.
•
Er zou geen parkeeroverlast meer zijn, maar in de praktijk is er wel veel overlast.
•
Door de verhoogde stoepen heeft men wateroverlast.
•
Er rijden meer fietsers over de stoep dan voorheen, omdat zij geen ruimte meer hebben op de weg.
•
Ook vrachtwagens en bussen rijden vaak over de stoep omdat het te smal is.
•
Voor voetgangers en bewoners die de deur uitstappen zijn de fietsers, vrachtwagens en bussen op de
stoep erg gevaarlijk.
•
Snelheid is eerder toegenomen dan afgenomen: de straat is nog te breed.
•
Straat ziet er niet uit als 30 km zone. De enige ‘drempel’ is niet als zodanig herkenbaar
•
Op de hoek met de Voorstraat is een drempel, die loop gelijk met het smalle voetpad. Hier is geen
barrière meer tussen auto’s en voetgangers. Men heeft hier ook geen zicht op tegenliggers. Er zijn wel
palen geplaatst, maar op de verkeerde plaats.
•
Op hoek met Voorstraat ook veel (parkeer)overlast bij coffeeshop, geen handhaving.
•
Stoepranden moeten hoger, zodat men niet meer de stoep op gaat. Nu is het 13 cm, is te weinig.
Herinrichting Groenmarkt
•
Is nog niet uitgevoerd, dus ook nog niet goed te evalueren.
•
Budget voor herinrichting is veel te laag (1,4 mln.). In de oorspronkelijke notitie staat dat het een
straat met allure moet worden; daar is echter het budget niet voldoende voor. Ook is er een ‘plan B’
voor als er niet genoeg geld is. In dat geval hebben de bewoners liever geen herinrichting, want dan is
de straat lang afgesloten zonder duidelijk resultaat.
•
Straat moet aantrekkelijk zijn voor voetgangers, maar te druk en een bus erdoorheen; er lopen nu
maar weinig voetgangers. Er is sprake van schijnveiligheid: je denkt dat er geen verkeer is, maar in de
praktijk is het er wel, dus nog gevaarlijker omdat je er niet op bedacht bent.
•
Snelheid bussen, taxi’s en Netwerk te hoog: gaan praten met deze partijen.
Slikveld/Boogjes/Suikerstraat
•
Er wordt veel tegen het verkeer ingereden, met hoge snelheid
•
Ondanks vrije parkeerplekken parkeert men op de schuine stoepen. Met de fiets kan je er dan niet
meer langs.
•
Doordat sleutelpalen ontbreken komt er verkeer uit straatjes waar je het niet verwacht: gevaarlijk
Nieuwstraat
•
Polleruitgang. Deze straat is nu niet autoluw, omdat hij als afvoerweg wordt gebruikt. Vroeger was er
geen verkeer, nu wel.
•
Het is een goedgekeurde fiets- en voetgangersroute, maar nu veel verkeer.
•
Opheffen 1-richtingsverkeer is gevaarlijk, want de straat is te smal. Er wordt ook vaak geladen en
gelost en door de markt is er ook fietsoverlast en parkeeroverlast. Bereikbaarheid voor hulpdiensten
komt in gevaar. Achter de poller wordt ook veel geparkeerd, terwijl het niet mag.
•
Niemand houdt zich aan 1-richtingsverkeer; gaan zelfs harder rijden door de pakkans.
•
Er rijden veel vrachtwagens door de Nieuwstraat naar de Voorstraat; ook te lange wagens (er geldt
een lengtebeperking). Vrachtverbod wordt niet gehandhaafd.
•
Het nieuwe verkeersbesluit over geslotenverklaring / opheffing 1-richtingsverkeer is bij de bewoners
erg onduidelijk en niet goed gecommuniceerd. Onduidelijk waarom je straks een transponder nodig
hebt. Als je een paal voor pasjes plaatst zijn de transponders niet nodig.
•
Op zaterdag kan je er niet uit, dan moet je maar hopen dat iemand in de beheercentrale het ziet.
•
Dat de poller omlaag gaat is een eenzijdig besluit geweest; was niet de afspraak.
•
Poller staat zo, dat bewoners vanuit hun parkeergarage niet eruit kunnen draaien. De ruimte achter de
laatste parkeerplaats wordt ook gebruikt als parkeerplaats: het is niet duidelijk dat dit niet mag. Oplossing: poller verplaatsen, zodat ze de andere kant op kunnen draaien.
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Hofstraat
•
Veel mensen rijden (hard) door Hofstraat om te keren, ook taxi’s en marktwagens. Hofstraat wordt
ook gebruikt als parkeerplaats door marktwagens (afgesproken met marktmeester?). Erg onwenselijk:
oude panden (trillingen), spelende kinderen.
Groenmarkt ter hoogte van Vleeshouwerstraat
•
Is 2-richtingverkeer. De bussen moeten elkaar hier vaak passeren: gaan de stoep op. Er zijn nu paaltjes, maar die willen ze weghalen. Kan alleen als de stoepranden worden verhoogd.
Johan de Wittbrug
•
Er staat geen 30 km bord. Men rijdt ook harder dan 50 km.
Wijkbeheeroverleg Noordflank
9 november 2005 20.00
Opkomst: 8 personen
Woonklimaat
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: positief: door éénrichtingsverkeer op Voorstraat tussen Nieuwebrug en
Steegoversloot is het horecaverkeer verschoven naar de Noordendijk. Door de poller Vest is een drukke sluiproute via Schil Oost afgesneden. Deze poller moet gehandhaafd worden.
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: negatief: veel omrijverkeer vanuit de binnenstad door woonstraten van
Schil. Op Singel 3000 auto’s meer per dag. Doordat omrijverkeer op een aantal kruispunten voorrang
moet verlenen ontstaan er opstoppingen: slecht voor luchtkwaliteit (bv. Singel/St Jorisweg en Hallincqlaan/Groenedijk)
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: verbeterpunten: lobbengrenzen aanpassen aan bestemming van verkeer (veel op Rotterdam gericht). Geen 24-uurs toepassing pollers, want dan betaalt de Schil de prijs.
Aanpakken sluipverkeer door afsluiten Groenedijk tussen Neurenburgpad en Slingelandlaan, afsluiten
Cornelis de Wittstraat en 30 km zone maken in Schil Oost
•
Groenedijk (Hanneke Kijlstra): door pollers is probleen verplaatst naar Schil. Verbeterpunten: stopverbod bij scholen, transferia, dolmoessysteem, begeleidingsservice voor vrouwen, gratis fietsenstalling,
goede, snelle, veilige fietsroutes, veel 30 km in Schil Oost, afsluiten Groenedijk tussen Neurenburgpad
en Slingelandlaan.
•
Noordendijk (Felix Filippo): eens met afsluiting Groenedijk, maar dan niet rijrichting Kromhout omdraaien.
•
Groenedijk (Schipper): Slingelandlaan is sluiproute voor Noordendijk -> Oranjelaan: veel overlast (lawaai en lucht).
•
Filippo: In Binnenstad zelf ideaal dat het zo rustig is
•
Bleijenhoek: Torenplein wordt gebruikt als parkeerplaats, om te keren etc: overlast.
Verkeersdruk/verkeersveiligheid
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: negatief: door omrijverkeer is verkeersdruk in straten parallel aan de
binnenstad toegenomen. Wegen naar de binnenstad in Schil West zijn rustiger geworden (bv. Achterhakkers). In Oost was dat ook beloofd, maar is niet het geval. Voor zover er recent een geringe daling
is, komt dat door verkeersplan Reeland (30 km Bankastraat), waardoor weer meer verkeer de route
Vrieseweg-Reeweg-Oost neemt. Omrijverkeer rijdt langs 5 zeer gevaarlijke kruispunten in Schil Oost.
Hier was vooral in de eerste maanden een toename van ongevallen (bijvoorbeeld Hallincqlaan/ Groenedijk/Stooplaan). Men probeert verloren tijd in te halen door agressiever en harder te rijden.
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: verbeterpunten: Inrichting straten via duurzaam veilig.
•
Comité Kasperspadgebied (400 hh): verkeer van Oost naar West-lob gaat veel via Kromhout. Aantal
is niet zo’n probleem, wel de snelheid. Als c. de Wittstraat afgesloten is de vraag of men de Singel
neemt of Kromhout/Blekersdijk.
•
Hanneke: druk op Ferdinand Bolsingel
•
Noordendijk (Filippo): overdag door de week rustiger geworden, wel met pieken en dalen. ’s Avonds
en in weekend veel drukker door kroegverkeer (parkeren op Grote Markt). Noorderstraat/ Kromhout/
Noordendijk gevaarlijk: krijgen geen zebra want 30 km zone. Maar men houdt zich niet aan de snelheid. Ook Biesboschstraat gevaarlijk: veel overstekende kinderen. Zebra bij molen ook gevaarlijk: snelheid op Noordendijk. Meer sluizen: werkt goed.
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Bereikbaarheid
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: onveranderd
•
Matena’s Padgebied: nauwelijks veranderd
Parkeren
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: geen problemen doordat er betaald parkeren is tot 22.00. Graag deze
avondregulering uitbreiden in hele Schil. Voorkom parkeerproblemen door parkeren op Stadswerven
met pendeldienst. Liever géén parkeergarage aan Steegoversloot: veroorzaakt problemen. Parkeerbesluiten moeten van tevoren goed onderzocht worden.
•
Comité Kasperspadgebied: duidelijk verhoogde parkeerdruk. Nu tot 20.00. Liever tot 22.00.
•
Belangenvereniging Noordendijk (Elize): willen geen parkeerregulering. Wel veel parkeerdruk van bezoekers Matena’s pad en werknemers bouwactiviteiten. Olievlekwerking: Lange en Korte Wantijkade
lopen ook vol.
•
Hanneke Kijlstra (Groenedijk): liever geen parkeergarage in Schil Oost: trekt veel verkeer aan.
•
Groenedijk (Jetske Schipper): parkeermogelijkheden aanmerkelijk verslechterd, kan nooit in eigen
straat staan. Drukker geworden: filevorming.
•
Filippo: bewoners uit sector 1 hebben vergunning voor sector 10 of 15: toch al te weinig plaats op
Kromhout. Bewoners nieuwbouw Vest hebben eigen p-plaats, maar krijgen toch vergunning sector
10. Matena’s pad wil geen avondregulering, want dan tarief voor vergunningen omhoog.
•
Filippo: Veiligheid Energiehuis vergroten, nu lugubere plek.
•
Bleijenhoek: geen parkeerprobleem: voordeel van parkeerterrein Energiehuis.
Parkeervergunningen
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: het uitsterfbeleid voor 2e vergunning binnenstad moet doorgevoerd
worden. Nu krijgen veel bewoners van de binnenstad een vergunning in de Schil.
•
Comité Kasperspadgebied: veel bedrijven uit binnenstad hebben vergunning voor Schil. Daardoor veel
druk op bv. Kromhout, Blekersdijk en Vrieseweg. Deze auto’s liever op Enecoterrein of vaste plaatsen
aanwijzen in garage.
•
Bleijenhoek: sommige bewoners vinden het een probleem, maar die zouden in hun eigen tuintje moeten parkeren. Wel zou er een beter beleid moeten komen voor parkeervergunningen, nu zijn er te veel
vergunningen uitgegeven.
Bezoekersparkeerkaarten
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: werkt goed (15 per kwartaal)
•
Matena’s pad: werkt goed.
•
Bleijenhoek: 5 kaarten per kwartaal is te weinig.
Openbaar vervoer
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: oudere bewoners missen halte Citybus in Hallincqlaan. Fietstaxi is goed
alternatief, maar alleen ’s zomers. OV nu alleen aan randen van Schil Oost. De ringlijn was beter, ook
de halte Hema was erg goed. Misschien na openen parkeerterrein Weeskinderendijk een andere Citybus-lijn die ook bv Kunstmin en Hofkwartier aandoet. Kernwinkelgebied moet vanuit Schil Oost beter
bereikbaar worden met OV.
•
Matena’s Pad: ringlijn was beter dan stamlijn. Moet dichterbij winkels stoppen.
Overig
•
Bewonerscomité Hallincqlaan: meer en betere fietsstallingen.
•
Filippo: paaltjes Palingstraat en Schrijverstraat soms weg. Moeten dan snel vervangen worden.
•
Filippo: het is lastig als je grote dingen wilt kopen in de binnenstad; je kan dan niet vlakbij de winkel
komen. Opl: bezorgservice of aanpassen venstertijden.
•
Hallincqlaan: op de Groenedijk liggen nog geen drempels
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Bijlage 3

Details passantenenquête autoluw gebied

Herkomst passanten
55% van de bevraagde passanten woont in Dordrecht; 23% in de Historische Binnenstad. 14% komt uit
de Drechtsteden, nog eens 14% uit overig Zuid-Holland en 18% uit overig Nederland (tabel 7.2). Deze
cijfers mogen niet worden opgevat als een herkomstraming van het bezoek aan de Dordtse Binnenstad
omdat alleen in een zeer specifiek gebied is geënquêteerd en niet is gewogen met het verschillende druktebeeld op de verschillende enquêtedagen. Het is puur de verdeling van de responsgroep naar woonplaats.
Van belang is vooral de constatering dat er kennelijk op een willekeurig weekend met daarin een eerste
zondag van de maand (Kunstrondje Dordt) een behoorlijk aantal bezoekers van buiten de stad in dit gebied
aanwezig is en dat alle herkomstgroepen in voldoende mate in de responsgroep zitten.
Bezoekdoel
Ook aan de verdeling over de diverse bezoekdoelen moet geen absolute waarde worden toegekend. Wel
geeft het een beeld waarvoor de passanten in de stad, c.q. het onderzoeksgebied waren. Per passant zijn
meerdere bezoekdoelen mogelijk, vandaar dat het totaal optelt tot meer dan 100%. Duidelijk is dat veel
passanten niet alleen maar voor één geïsoleerde activiteit de binnenstad bezoeken.
Een derde van de passanten was (ook) in de stad om te winkelen. Een kwart (ook) om te wandelen, een
vijfde (ook) voor Kunstrondje Dordt. Ook de stad bekijken was voor één op de vijf passanten een of het
bezoekdoel. 17% heeft (ook) een bezoek gebracht aan een horecagelegenheid. En 12% bezocht de Keramiekmarkt. Voor de overige bezoekdoelen verwijzen we naar de tabel.
Tabel b3.1 Bezoekdoelen passanten autoluw gebied, meerdere antwoorden mogelijk
bezoekdoel
winkelen
wandelen
Kunstrondje Dordt
de stad bekijken
horeca-/terrasbezoek
boodschappen
Keramiekmarkt
marktbezoek
bezoek familie/vrienden
bezoek bibliotheek
op weg van/naar werk
niets, alleen op weg van/naar huis
kapper e.d.
anders

percentage op totaal passanten
35
24
20
20
17
14
12
9
6
5
4
3
1
11

Tabel b3.2 Mening over stelling: Heerlijk dat de auto’s goeddeels zijn verbannen (in procenten)
herkomst
ja
nee
totaal
74
19
Historische Binnenstad
Dordrecht totaal
Drechtsteden
overig Zuid-Holland
overig Nederland

67
69
72
86
83

26
25
18
8
8

Tabel b3.3 Mening over stelling: Voor een autoluw gebied is er nog wel veel verkeer (in procenten)
herkomst
ja
nee
totaal
40
51
Historische Binnenstad
Dordrecht totaal
Drechtsteden
overig Zuid-Holland
overig Nederland

Evaluatie Verkeersplan Binnenstad

53
44
42
38
28

45
51
50
46
57

weet niet
7

7
6
10
6
9

weet niet
9

2
6
8
16
15

93

Tabel b3.4 Mening over stelling: Dooie boel, wat mij betreft kwamen de auto’s weer terug (in procenten)
herkomst
ja
nee
totaal
13
80
Historische Binnenstad
Dordrecht totaal
Drechtsteden
overig Zuid-Holland
overig Nederland

21
18
14
4
2

73
76
80
88
88

Tabel b3.5 Mening over stelling: Autoluw is leuk maar de doodsteek voor de economie (in procenten)
herkomst
ja
nee
totaal
38
45
Historische Binnenstad
Dordrecht totaal
Drechtsteden
overig Zuid-Holland
overig Nederland

44
47
40
22
19

44
39
36
58
60

Tabel b3.6 Mening over stelling: Autoluw is prettig, maar het is nu wel erg rustig hier (in procenten)
herkomst
ja
nee
totaal
20
71
Historische Binnenstad
Dordrecht totaal
Drechtsteden
overig Zuid-Holland
overig Nederland

29
23
28
10
11

64
70
64
76
77

Tabel b3.7 Mening over stelling: In zo’n gebied kan het niet rustig genoeg zijn (in procenten)
herkomst
ja
nee
totaal
36
51
Historische Binnenstad
Dordrecht totaal
Drechtsteden
overig Zuid-Holland
overig Nederland

35
32
38
40
41

53
55
46
42
48

Tabel b3.8 Mening over stelling: Autoluw is nutteloos hier, want hier komt bijna niemand (in procenten)
herkomst
ja
nee
totaal
9
76
Historische Binnenstad
Dordrecht totaal
Drechtsteden
overig Zuid-Holland
overig Nederland

6
6
6
8
11

weet niet
18

13
14
24
20
22

weet niet
9

7
7
8
14
13

weet niet
14

12
13
16
18
11

weet niet
15

84
81
84
80
52

7
8
8
16
44

Tabel b3.9 Mening over stelling: Sinds het hier autoluw is kom ik hier vaker (in procenten)
herkomst
ja
nee
totaal
12
81

weet niet
8

Historische Binnenstad
Dordrecht totaal
Drechtsteden
overig Zuid-Holland
overig Nederland

94

9
11
8
4
5

weet niet
7

16
13
12
12
8

79
84
84
84
66

5
3
4
4
27
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Bijlage 4

Puntsgewijze opsomming belangrijkste punten groepsgesprek vertegenwoordigers bedrijfsleven

Aanwezigen
•
Kamer van Koophandel
•
Stichting Centrummanagement
•
Koninklijke Horeca Nederland / DOV
Algemeen
•
Het verkeersplan heeft betrekking op een te groot gebied. Het zou in eerste instantie betrekking hebben op het kernwinkelgebied (KWG) en de aanloopstraten. Vanuit de politiek is daar ook het weren
van doorgaand verkeer bijgekomen; dat is voor het bedrijfsleven ongunstig. Het effect is een slechtere
bereikbaarheid, vooral rondom het KWG. Door het verplaatsen van de pollers zijn de problemen deels
opgelost, maar leveranciers moeten nog steeds omrijden. Er blijft behoefte aan een zekere mate van
doorgang.
•
De economische pijn is het ergst bij de aanloopstraten, waar voorheen de bereikbaarheid juist een
groot voordeel was. Mensen rijden niet meer langs de winkels en komen er daardoor ook niet meer.
Groenmarkt / Grotekerksbuurt is een doods (unheimisch) gebied geworden; wat is de zin hiervan?
•
Voor de Voorstraat West, Midden en het Scheffersplein zijn de pollers wel prima; dit was al voetgangersgebied. Wel zijn de kortparkeerplaatsen weg, wat effect heeft op de Voorstraat-West.
•
De Vleeshouwerstraat is nu sluiproute. Vanaf Houttuinen gaat men via Vleeshouwerstraat (tegen verkeer in) naar Voorstraat. Hier is dus een lek in het systeem. Ook op de Vriesestraat is een lek, omdat
daar het paaltje steeds weg is. Het is niet duidelijk waarom het kringetje op de Vriesestraat niet meer
mag.
•
Doelen verkeersplan: weren van doorgaand verkeer is gelukt; de rest niet. De route langs het station
moet makkelijker worden. Stationsweg en Spuiboulevard zijn enkele jaren eerder versmald.
•
Het parkeerregime is een bende. Het is onduidelijk hoe lang je waar en wanneer mag staan. Het
nieuwe parkeerplan is wel goed doordacht. Bij de invoering van het verkeersplan zijn weinig maatregelen genomen om de weggehaalde parkeerplaatsen te compenseren. Er zouden meer garages op goede
plekken moeten zijn, dan heb je ook niet het rondrijdende verkeer.
•
Als alle pollers wegggehaald zouden worden, zou men daar niet blij mee zijn. Het KWG is erg sterk.
De evaluatie is laat, dus spelen er ook veel andere factoren mee en leeft het weinig meer bij de mensen.
Communicatie
•
Op de Prinsenstraat is er veel verkeer, doordat men er per ongeluk inrijdt en dan vast loopt. Men moet
daardoor weer terug over de Prinsenstraat het gebied uit. Aan het begin van de Prinsenstraat zou een
bord ‘doodlopende weg’ of ‘doodlopend gebied’ moeten staan. Veel onnodig verkeer dat anders door
zou rijden. Weegt de beperkte afname op de Prinsenstraat op tegen grote toename elders (bv. Singel)? Oplossing: knip eruit halen of op andere manier doorgaand verkeer mogelijk maken, zonder dat
dit voor gewone bezoekers een aantrekkelijke route wordt. Eventueel oplossen door 1-richtingsverkeer
Prinsenstraat? In elk geval betere communicatie.
•
De communicatie is slecht. In de stad staat niet aangegeven waar je bent. Bezoekers willen dichtbij
parkeren of eerst zien waar ze moeten zijn voordat ze parkeren. Dit heeft voor een groot deel met
communicatie te maken.
Verblijfsklimaat
•
Het verblijfsklimaat is over het algemeen niet slechter geworden. Het kernwinkelgebied is met sprongen vooruit gegaan. Op sommige plaatsen is het unheimisch geworden, want er is geen leven meer
(Groenmarkt / Grotekerksbuurt).
•
De Vriesestraat was een passantenstraat. Dit was handig voor leveranciers en ook voor groothandels,
waarvan de klanten voor de deur moeten kunnen parkeren. Nu is het geen gezicht, er mogen geen auto’s rijden, maar er is nog niets gedaan aan herinrichting van de straat. Ook op de Grotekerksbuurt is
de herinrichting hard nodig. Op zijn minst moeten de parkeerplaatsen weggehaald worden, zodat het
aanzicht beter is.
•
De drukte op de Visstraat komt ook door de inrichting: brede straat. Als het een smallere straat is of
met parkeerplaatsen, dan rijdt men langzamer.
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Bereikbaarheid
•
Het einde van de Groenmarkt staat op navigatiesystemen aangegeven als ingang, terwijl het alleen
een uitgang is. Mensen rijden zich daardoor vast op de pollers. Met name vanaf de N3 is de bereikbaarheid van de binnenstad een crime. Ook om van Houttuinen naar Groothoofd komen is een probleem, met name voor leveranciers van de horeca1.
•
Oplossing zou zijn een grotere lob, zodat er niet zoveel afsluitingen in de binnenstad zijn. De knip op
de Grote Markt zou eruit moeten, zodat er weer doorstroom is. De doorgaande route zou hersteld
moeten worden, zodat aanloopstraten weer aanloopstraten worden en er weer levendigheid is. Dit is
ook beter voor leveranciers.
•
De afsluiting op het Stadhuisplein is lastig. De Grotekerksbuurt is daardoor nog rustiger, terwijl daar
juist meer verkeer gewenst is. Als het een wandelgebied moet worden, dan moet het ook zo ingericht
worden.
Economische positie
•
Scheffersplein blij met afsluiting van kernwinkelgebied, ook al was de 1e periode wat minder (maar
toen was er ook economische malaise).
•
Op de Groenmarkt is er wel sprake van een nadeel, parkeerplaatsen voor de deur zijn vervallen. Het
hard rijden op de Groenmarkt is afhankelijk van de inrichting. Het autoluw zijn is op zich niet nadelig
voor de horeca.
•
Voor Houttuinen is het niet nadelig, want dit ligt buiten de pollers.
•
Groothoofd is inmiddels weer bereikbaar sinds verplaatsing knip, maar niet voor leveranciers, want die
moeten aan de andere gevel zijn.
•
Het verlengde parkeren op de Grote Markt is heel belangrijk voor de horeca op het Scheffersplein.
•
De poller op de Visstraat zou in het terrasseizoen ’s avonds weer omhoog kunnen, zodat er geen
overlast is van rondrijdend verkeer.
•
De horeca pleit er niet voor om Grotekerksbuurt weer open te stellen.
•
Havengebied: voor ondernemers is de plaats het minst dynamisch in de marketing mix. Er is meer
nodig dan een verkeersplan om te verhuizen, pollers zijn niet doorslaggevend. Wel is het minder aantrekkelijk om je daar te gaan vestigen: bereikbaarheid, parkeerplaatsen, zichtlocatie. Men klaagt wel
over de bereikbaarheid voor bezoekers en leveranciers.
•
Vooral de kleine ondernemers zijn geraakt, niet de grootwinkelbedrijven. Dit is van invloed op de kwaliteit van de binnenstad.
•
Zakelijke lunches en diners zijn lastig in de binnenstad. Men wijkt uit naar beter bereikbare plaatsen.
Effecten in de 19e Eeuwse Schil
•
Bedrijvigheid is afgenomen, maar niet door verkeersplan.
•
Bereikbaarheid is minder geworden door de toegenomen verkeersdruk. Bijvoorbeeld files op Singel.

1
Dit is van de zijde van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven geen juiste voorstelling van zaken. De aanpassing aan het Verkeersplan heeft de relatie Houttuinen-Groothoofd juist weer hersteld, ook voor de bevoorrading.
Wel is het zo dat leveranciers die eerst op Houttuinen hebben bevoorraad en daarna op het Groothoofd, om verder
te kunnen in noordoostelijke richting wel om moeten rijden. Zij kunnen immers net als anderen alleen via de Prinsenstraat het gebied weer verlaten.
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Bijlage 5

Puntsgewijze opsomming belangrijkste punten uit interviews met belanghebbende en belangen organisaties

Brandweer
Communicatie
•
De Brandweer is pas laat betrokken bij de plannen. De laatste 2 à 3 jaar is dit sterk verbeterd; de
Brandweer is hier erg tevreden over.
Werking transponders / pollersysteem
•
Sommige pollers geven veel vertraging. Dat was bijvoorbeeld het geval op de Roobrug.
•
Het is niet altijd duidelijk waar je met de auto moet gaan staan om de poller te laten zakken. Deze
plaatsen worden aangegeven met een soort grote ‘punaises’, maar deze worden nogal eens gestolen.
Oplossing zou kunnen zijn dat deze plaatsen duidelijker worden aangegeven, of dat de lussen over de
gehele breedte van de weg gelegd worden zodat je minder nauwkeurig je positie hoeft te zoeken.
•
De Brandweer is op een ander transpondersysteem aangesloten dan de bus. Waarom is onduidelijk,
behalve dan dat de bus al een systeem had en de Brandweer nog niet. Met het systeem van de
Brandweer gingen de pollers veel later en langzamer naar beneden dan met het systeem van de bussen. Inmiddels is het systeem aangepast en gaan de pollers wel snel genoeg naar beneden. Wel kunnen de bussen zich nog steeds eerder ‘inmelden’ bij de pollers dan de brandweerauto’s.
Bereikbaarheid/toegankelijkheid binnenstad
•
Buiten alarmmeldingen loopt de Brandweer door de pollers vertraging op. Ze moeten wachten totdat
de pollers omlaag zijn, soms staat er nog een wachtrij voor de pollers (vooral voor 11 uur) en soms is
er storing. De afhandeling aan de 2 pollers met intercom zou sneller mogen.
•
Elke vertraging – hoe klein ook – levert problemen op. Een brand ontwikkelt zich in de eerste 5 à 6
minuten erg snel, dus is het zaak zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. Ook zijn er richtlijnen binnen welke tijd de Brandweer ter plaatse moet zijn; deze tijd wordt niet altijd gehaald. De Brandweer heeft een
overzicht van de plaatsen in Dordrecht die niet binnen de gestelde tijd gehaald kunnen worden, waaronder ook een aantal locaties in de binnenstad.
•
Bij alarmmelding wordt nu door de alarmcentrale van de Brandweer een noodknop ingedrukt waarmee
alle pollers naar beneden gaan. Deze noodknop is tijdelijk en zal uiteindelijk niet meer nodig zijn als het
systeem volledig is uitgetest en goedbevonden. Als alle pollers naar beneden gaan stroomt de wachtrij meteen door en heeft de Brandweer verder weinig vertraging.
•
Dat alle pollers naar beneden gaan levert ook weer problemen op doordat dan alle verkeer de binnenstad in en uit kan. De Brandweer is daarom samen met de afdeling Verkeer aan het bekijken welke
pollers bij meldingen naar beneden moeten en welke niet. Meestal is het naar beneden laten van 2 of
3 pollers al voldoende.
•
Tegenover de vertraging bij binnenkomst in de binnenstad staat een (tijd)winst als men eenmaal door
de poller heen is. Achter de poller is het nu voor de Brandweer een stuk gemakkelijker geworden,
doordat er verder bijna geen verkeer is en er geen auto’s geparkeerd staan.
•
In de toekomst zullen nog meer aanpassingen komen; de praktijk zal moeten uitwijzen wat dit voor
gevolgen heeft. Voor de Brandweer zou het gemakkelijker zijn als er niet steeds weer wijzigingen
worden doorgevoerd.
Ambulancedienst GGD
Werking pollersysteem
•
De ambulancedienst stuurt de pollers aan met behulp van transponders onder de auto’s. Het systeem
werkt meestal prima.
•
In het begin ging het minder soepel, maar inmiddels zijn de auto’s voorzien van nieuwe transponders.
Soms moet je even heen en weer rijden om de goede plaats te vinden; dit ligt er ook aan waar de
transponder onder de auto zit. Oplossing is wellicht om de lussen in de straat breder te maken, zodat
de auto’s niet zo goed hoeven te ‘mikken’ om de poller omlaag te laten gaan. Het vormt echter nauwelijks een probleem voor de ambulances, omdat bij een noodgeval alle pollers omlaag gaan.
•
In de gevallen dat de poller niet werkt of als er een noodgeval is gaan via de alarmcentrale alle pollers
omlaag.
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Gevolgen in 19e eeuwse Schil
•
Veel last van verkeersopstopping op Burgemeester de Raadtsingel tot aan station, omdat mensen niet
meer door de binnenstad kunnen rijden. De wagens zijn soms wel 10 minuten kwijt voor het stoplicht; alternatieve routes zijn er niet, die staan ook vast. De zomerkermis vormt elk jaar een groot probleem, omdat dan ook de Spuiboulevard is afgesloten. De stoplichten op de doorgaande route (Burgemeester de Raadtsingel) zouden langer op groen moeten staan. De bussen beïnvloeden de stoplichten nu zodanig dat het verkeer wordt opgehouden. Bij een noodgeval kunnen ze er langs, dan is het
geen probleem.
Politie
Communicatie
•
het instellen van de pollers was een politiek besluit waar de politie weinig invloed op heeft gehad
•
er zijn door de politie wel alternatieven aangedragen, maar deze hebben geen politiek draagvlak
•
het overleg met gemeente en hulpdiensten, dat sinds dit jaar plaatsvindt, stemt erg tot de tevredenheid van de politie
Werking pollersysteem
•
de pollers en transponders werken in principe prima. Eerst moest je heel nauwkeurig je positie bepalen, maar op sommige plekken zijn de lussen aangepast, bijvoorbeeld op Grotekerksbuurt.
•
De onopvallende wagens van de politie hebben geen transponders. Dit is lastig als de pollercentrale
niet bemand is. Als hij wel bemand is, is het geen probleem, dan wordt men zonder problemen doorgelaten.
•
Er is sprake van dat de ‘alarmknop’ in de alarmcentrale uiteindelijk weg moet, maar dit is voorlopig
uitgesteld. Deze zou eigenlijk moeten blijven, voor als er calamiteit is en de pollers werken niet.
•
Lastig aan de alarmknop is dat alleen de pollercentrale het systeem kan resetten. ’s Avonds en ’s
zondags blijven daardoor de pollers naar beneden.
Handhaving
•
handhaving is nauwelijks mogelijk met het huidige toelatingsbeleid. Als mensen aan de poller toestemming hebben gekregen is het voor de politie lastig om te bepalen of het verhaal van de mensen
klopt. Het is niet te achterhalen (ook niet voor de pollercentrale) of de persoon inderdaad alleen gaat
doen waarvoor hij toestemming heeft gekregen
•
Oplossing: er moet een duidelijk protocol zijn dat ook consequent wordt nageleefd door alle pollercentralemedewerkers. Andere (meer wenselijke) oplossing: niemand erdoor laten tussen 11 en 5, behalve
calamiteiten. Maar er worden politieke compromissen gesloten die handhaving bemoeilijken.
•
handhaving van parkeerregels gebeurt voor 80% door de afdeling Parkeercontrole van de gemeente.
Als er door foutparkeren overlast of hinder is, dan bekeurt men wel. Ook als men duidelijk niet aan
het laden/lossen is.
•
Als men niet uit de eigen garage kan komen doordat ervoor geparkeerd is, dan komt de politie, die
geeft bekeuring en sleept auto weg. Als men niet ín de eigen garage kan komen, sleept men alleen
weg als men de noodzaak ervan aan kan geven. Anders alleen bekeuring.
•
30 km-zones zijn niet als zodanig ingericht, dus kan daar niet op gecontroleerd worden. Als er veel
meldingen zijn, dan controleert de politie wel. Vaak valt het dan mee, het is vooral een subjectieve beleving. Door de bestrating lijkt het vaak alsof men veel harder rijdt dan het geval is.
•
In de Prinsenstraat weinig meldingen/ongevallen. Worden geen controles gedaan.
Taxi’s
•
de afspraak met de taxi’s is dat zij buiten de venstertijden het voetgangersgebied in mogen om mensen met een handicap op te halen of af te zetten. Hier wordt echter veel misbruik van gemaakt,
waardoor men nu vaak bekeurt als men niemand in de auto heeft zitten. Als de taxichauffeur aangeeft waar hij iemand heeft afgezet, dan gaat de politie dat na en als het verhaal klopt wordt de bekeuring verscheurd. De taxi’s werken hier echter meestal niet aan mee. Er is opvallend veel gehandicapten-taxiverkeer tijdens horecatijden.
Overige ervaringen
•
na 11 uur ’s ochtends zijn er nog veel vrachtwagens aan het laden en lossen (bijvoorbeeld Bagijnhof).
Op zich geen last van; politie kan er met fiets en kleine auto’s meestal gewoon langs.
•
Op de Lange Breestraat wordt volgens de planning tweerichtingverkeer ingesteld. De verwachting is
dat dit een structureel probleem gaat worden.
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•

In andere steden lijkt er minder verkeer te zijn in autoluwe gebieden

Verbeterpunten
•
Duidelijker toelatingsbeleid (liefst tussen 11 en 5 niemand toelaten)
•
Bij enkele pollers staat geen camera; iedereen kan dan met een goede smoes naar binnen, omdat ze
niet kunnen zien of je bv. politie bent. Oplossing: camera’s overal plaatsen.
•
Cameramateriaal wordt nu niet opgeslagen en mag niet gebruikt worden voor handhaving. Dit zou
wel wenselijk zijn. Oplossing: APV cameratoezicht zoals bij station.
Toezicht
Ervaringen Stadswachten
•
Stadswachten hebben nog geen bevoegdheden, ze mogen mensen niet aanhouden of bekeuren. Wel
zijn ze toezichthouder en spreken ze mensen aan op wangedrag. Stadswachten voeren niet de parkeercontrole uit, dat doet de afdeling parkeercontrole. Stadswachten doen sinds februari 2005 ook de
bediening van de pollers in de beheercentrale.
•
Stadswachten spreken jaarlijks zo’n 9000 fietsers in de binnenstad aan dat ze af moeten stappen.
Het verkeersplan of de nieuwe regels over tijden dat je niet in de stad mag fietsen hebben geen merkbare effecten gehad op het fietsgedrag in de binnenstad. Stadswachten werken echter niet op zondag; alleen op koopzondag en bij evenementen.
•
De pollers werken goed bij evenementen. Bij evenementen is het de taak van stadswachten om wegen af te sluiten en bij de afsluitingen te posten. Omdat er nu op verschillende plaatsen pollers staan
hoeven ze daar niet meer te posten, dat scheelt in de inzet van mensen.
•
Soms lastig bij bruiloften die niet van tevoren zijn aangemeld: de stoet wil dan door de pollers, maar
dat kan niet zomaar.
•
Bezoekers die een ontheffing krijgen om bijvoorbeeld wat af te leveren in de binnenstad, krijgen een
kaartje uit de poller-paal. Ze mogen dan echter niet parkeren in het autoluwe gebied, maar doen dit
soms toch.
•
Enige tijd geleden was er onduidelijkheid over de bebording. De bebording klopte niet overal, wat het
voor bezoekers lastig maakte en voor de stadswachten veel klachten opleverde als zij bezoekers aanspraken op verkeerd gedrag. Een tijdje geleden is de bebording geïnventariseerd; als het goed is klopt
de bebording nu overal. Alleen op Bagijnhof is de bebording nog niet duidelijk.
•
Stadswachten worden vaak aangesproken als mensen een parkeerboete hebben, die veroorzaakt
wordt doordat ze net te laat bij de auto zijn. Omdat ze buiten het autoluwe gebied moeten parkeren
zijn ze soms net te laat terug bij hun auto, waardoor ze al een boete hebben.
•
Er moeten niet teveel verschillende soorten ontheffingen komen, want dan is het lastig te handhaven.
Ervaringen Parkeercontrole
•
De bebording is inmiddels bijna overal aangepast, waardoor beter gehandhaafd kan worden.
•
Er is geen effect van het Verkeersplan waar te nemen in aantallen bonnen.
•
Vaak onduidelijke situaties door weinig communicatie over tijdelijke maatregelen, de vele herinrichtingen en versoepelingen en ontheffingen voor autoluw gebied. Er is nog steeds veel verkeer en laden en
lossen vindt niet altijd vóór 11 uur plaats in het autoluwe gebied.
•
Het pollerbeleid moet beter en duidelijker. Hier wordt hard aan gewerkt.
•
Het parkeren van aannemers en servicebedrijven bij een klus is nog niet toegestaan en de soms coulante houding van Parkeren is naar bewoners moeilijk uit te leggen. Nu moet een aannemer officieel
uitladen en de auto buiten de pollers parkeren. Men is bezig met het ontwikkelen van een aannemersvergunning, zodat een aannemer – indien nodig – wel bij een klus mag parkeren. Met deze aannemersvergunning zou een groot deel van de problemen zijn opgelost.
•
Laden en lossen is toegestaan, maar is lastig te handhaven door de tien minuten grens, want wat is
laden en lossen is duidelijk, maar om dit aan te tonen is lastig want de controleur gaat niet tien minuten naast bedoeld voertuig staan. Dit geeft agressie.
•
Knelpunt: aanpak van fietsers. De bebording is nog niet sluitend. Het aanpakken van fietsoverlast is
geen taak van Parkeren, maar men is van plan hier bestuurlijke boetes voor in te stellen, zodat ook
stadswachten en parkeercontroleurs met een boa-akte (bijzonder opsporings ambtenaar) dergelijke
hinderlijke overtredingen ook mogen bekeuren.
•
Knelpunt: toegankelijkheid en bereikbaarheid bedrijven. Na de vele versoepelingen is het vaak niet
duidelijk hoe en wat. Ook navigatiesystemen houden geen rekening met de pollers. Op intranet zouden de regels scherp moeten komen te staan en ook kaartjes met aanrijroutes. Nu is het bijna onmo-
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gelijk om mensen uit te leggen hoe ze van de ene kant van de binnenstad naar de andere kunnen komen.
Er wordt nauwelijks misbruik geconstateerd door bewoners Historische Binnenstad die vanwege de
wachtlijst een vergunning hebben voor sector 10 maar toch in Historische Binnenstad parkeren.

Pollercentrale
Pollercentrale
•
De Pollercentrale valt feitelijk onder de Meldkamer. Fysiek zijn ze nu nog gescheiden: Meldkamer op
Crownpoint en Pollercentrale in Veemarktgarage. Er komt een nieuwe geïntegreerde meldkamer in de
Veemarktgarage.
•
De Pollercentrale wordt door 2 man bezet. Er is bezetting tijdens alle pollertijden. Op gewone tijden
dat de pollers naar beneden zijn is er ook geen bezetting op de centrale.
•
In de nieuwe geïntegreerde meldkamer kan een stukje efficiencywinst worden behaald: werk dat nu
door 4 man wordt gedaan kan dan door 3 man.
Taken
•
De pollercentrale bedient de pollers. Is alleen uitvoerend. Instructies staan in de pollerinstructie, die op
dit moment herschreven wordt. Incidentele instructies kunnen komen van Bureau Parkeren (incidentele toegang) of van de politie (pollers langere tijd omhoog).
•
De taken kunnen op zich goed worden uitgevoerd. Echte knelpunten zijn er niet. Wel zijn er soms
momenten waarop een keuze moet worden gemaakt, bijvoorbeeld bij filevorming voor de poller. Dan
is het soms wel eens het beste om iemand die er eigenlijk niet in mag toch door te laten. Zie verder
'6. Toegang'.
Storingen
•
Er zijn de laatste tijd relatief veel storingen. Misschien moet er iets meer onderhoud worden uitgevoerd. Van elke dag gaat er een verslag naar Stadswerken (Ger Waalboer). Storingen worden gemeld
aan Ger Waalboer of aan Gertenbach.
•
Als er een storing is aan de poller zelf gaat deze automatisch naar de benedenstand. Er kan echter
ook een storing zijn in de software, in de pasjeslezer of in het pasje zelf. Als dat het geval is wordt
doorverwezen naar Bureau Parkeren.
Gebruik noodknop
•
De noodknop bevindt zich in de Gemeenschappelijke Meld Centrale (GMC) bij de politie. In geval van
calamiteiten wordt de noodknop gebruikt en gaan alle pollers naar beneden. Het systeem reset zichzelf automatisch na een half uur.
Schadegevallen
•
De indruk is dat het systeem niet erg vandalismegevoelig is. Wel worden de cameraglaasjes in de
aanmeldzuilen regelmatig bekrast, besmeurd of beplakt. Ook is er af en toe schade doordat voertuigen
tegen een poller of een pasjespaal aanrijden. Ger Waalboer doet dan aangifte.
•
Camerabeelden (bij vrijwel alle pollers is een camera aanwezig) mogen niet als bewijsvoering worden
gebruikt. Beelden worden dan ook niet opgeslagen. Het zou wel gemakkelijker zijn als camerabeelden
wel als bewijslast zouden kunnen worden gebruikt.
Toegang
•
Toegang zonder ontheffing in principe op instructie Bureau Parkeren.
•
Ontheffing verswaren: met enige regelmaat ook na venstertijden in voetgangersgebied. Is eigenlijk
onwenselijk.
•
Klanten Apotheek Ritzen moeten altijd doorgelaten worden. Moeilijk om te beheersen, want moeilijk
om te verifiëren.
•
Met betrekking tot transponders marktwagens voor poller Nieuwstraat is de vraag of deze ook voor
bepaalde tijden kunnen worden geprogrammeerd (nagaan bij Bureau Parkeren).
•
Pollers gaan op zaterdagen om 17.00 naar beneden.
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Stadsvervoer
Werking pollersysteem
•
SVD stuurt de pollers aan door Vetag-transponders die via Vetag-lussen de pollers activeren op enige
afstand voor de pollers. Als dit niet werkt of er na inmelding een obstakel is, hebben de bussen een
standaard poller-transponder die de poller op korte afstand activeert.
•
Het systeem werkt meestal prima. De pollers gaan op tijd omlaag. Af en toe gaat een poller al omhoog voordat de bus erlangs is. Dit is niet erg problematisch; de bus rijdt even achteruit en de poller
gaat weer omlaag. In de gevallen dat de poller niet werkt lost men het probleem op d.m.v. de intercom-paal of als die niet werkt via de beheercentrale.
Knelpunten
•
Poller bij de bocht van Grote Kerksplein naar Grotekerksbuurt. De poller staat vlak voor de (haakse)
hoek. Je kunt niet zien of er om de hoek wat aankomt. Omdat je moet uitwijken om goed door de
poller te kunnen heb je dan een probleem als er om de hoek net een andere bus aankomt. Je kunt elkaar dan alleen passeren als de bus die de buitenbocht moet nemen de binnenbocht neemt en andersom. Oplossing: verplaatsen poller richting Gelderse kade, dan heb je geen last meer van de haakse bocht en kan je overzien wat er aan komt. Alternatief is een spiegel ophangen in de hoek. Dit is al
een keer aangevraagd, maar het past niet in het beleid van de gemeente (te veel onderhoud, bovendien is het betreffende pand een historisch pand).
•
Verder geen knelpunten; bijna nooit last van verkeerd geparkeerde auto’s. Op het smalle stuk van de
Wijnstraat moeten de bussen even goed opletten als ze elkaar passeren, maar is geen knelpunt.
Andere effecten / ervaringen
•
SVD vindt het jammer dat bij zoveel evenementen de route van de Citybus wordt afgesloten. De bus
moet dan omrijden (dus vertraging) en er worden haltes overgeslagen en/of verplaatst, waardoor men
klanten verliest. Het is volgens SVD ook een gemiste kans; juist bij evenementen zou de citybus heel
handig kunnen zijn. Bij echt grote evenementen sluit SVD graag de route af, maar nu gebeurt het te
vaak (ca. 10 keer per jaar). Dit fenomeen is een indirect gevolg van het verkeersplan, omdat het gemakkelijker is geworden om de busroute af te sluiten; er rijdt immers geen ander verkeer door de stad
dat last heeft van afsluitingen.
•
Het uitgangspunt om verkeer te weren en alleen langzaam verkeer en openbaar vervoer toe te laten in
de binnenstad onderschrijft de SVD. Het is volgens SVD wel jammer dat er zoveel versoepelingen zijn
sinds de invoering, zodat er toch weer wat meer verkeer is in de binnenstad. Dit kost ook weer passagiers.
•
De passagiersaantallen van de Citybus zijn sinds de invoering van de nieuwe route stabiel. De nieuwe
route heeft nauwelijks minder passagiers dan de oude. SVD is tevreden over de route.
Netwerk
Communicatie
•
Voor Netwerk is het soms lastig dat verschillende afdelingen van de gemeente ‘tegengestelde’ belangen hebben en met elkaar moeten onderhandelen, terwijl Netwerk de contactpersonen allemaal ziet
als ‘de gemeente’. Het zou fijn zijn als de gemeente wat vaker creatief meedenkt om problemen in de
praktijk op te lossen
•
Netwerk zou graag betrokken worden bij het maken van de plannen. De plaats van de pollers en vaste
afsluitingen kan nogal belangrijk zijn voor de vuilniswagens. Een paar meter verderop kan al een heel
verschil zijn. Nu komt het voor dat achteraf de paaltjes weer verplaatst moeten worden. Bijvoorbeeld:
Op de ’s Heer Boeijenstraat heeft twee keer een aanpassing moeten plaatsvinden. De eerste keer was
de knip naast een ondergrondse container geplaatst en de 2e keer (bij verplaatsing van de knip) bleek
het stoplichtpaaltje toch nog in de weg te staan, omdat het grote wagens zijn. Bij de nieuwe afsluiting
in de Schrijverstraat is er wel goed overleg geweest en zijn de paaltjes zo geplaatst dat de wagens de
straat in kunnen rijden om te keren.
Werking pollersysteem
•
Tegenwoordig is er niet veel storing meer. Nu men aan het systeem gewend is, hebben de wagens
ook weinig vertraging meer door de pollers.
•
Bij storing voor 11 uur, ‘s nachts en in het weekend is de beheercentrale niet bemand of niet bereikbaar. Het kan dan voorkomen dat een wagen ‘gevangen’ zit tussen 2 pollers.
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Wagens moeten heel dicht op paaltjes gaan staan voordat ze naar beneden gaan. Omdat je zo hoog in
de cabine zit kan je ook niet zien of het paaltje wel of niet naar beneden is gegaan; het luistert namelijk nogal nauw of je wat naar links of rechts staat. Oplossing kan zijn bredere lussen plaatsen in de
weg, zodat je makkelijker de goede plek hebt of de lussen wat verder van de poller vandaan leggen,
zodat de chauffeurs kunnen zien of het paaltje naar beneden gaat of niet.

Ontheffingen
•
Netwerk heeft zo’n 100 wagens rijden. Het was niet mogelijk om zo’n groot aantal ontheffingen aan
te vragen. Uiteindelijk heeft Netwerk 45 transponders en 45 pasjes gekregen. De pasjes worden ook
gebruikt door bijvoorbeeld de Kringloop en papierophalers.
•
De pasjes werken echter alleen bij de 2 hoofdingangen; ook de knips kunnen hiermee niet bediend
worden. Voor het meeste werk hebben de wagens dus transponders nodig. Logistiek en organisatorisch is het veel werk om te zorgen dat er voldoende wagens met transponders beschikbaar zijn voor
de binnenstad.
•
In de winter als er gestrooid moet worden moeten de transponders verplaatst worden van vuilniswagens naar de strooiauto’s. De strooiauto’s hebben namelijk niet genoeg aan een pasje.
•
De ontheffingen zorgen ook voor een grote administratieve druk. Elk jaar moeten de papieren ontheffingen achter de voorruit vervangen worden. Ook krijgt Netwerk dan zo’n 90 acceptgiro’s, voor elke
ontheffing 1. Het zou fijn zijn als de ontheffingen op 1 rekening zouden komen, dat geeft een stuk
minder administratief werk.
•
Netwerk heeft een aantal ontheffingen qua verkeersregels. Zo mogen de wagens bijvoorbeeld tegen
het verkeer in rijden. Ook hebben veel wagens een transponder met bijbehorende 24-uurs ontheffing.
Opsporingsambtenaren zijn niet altijd op de hoogte van de ontheffingen van Netwerk en schrijven een
bekeuring uit omdat de wagen zich ergens bevindt waar het volgens hen niet mag. Het gebeurt dan
vaak dat de ambtenaren een bekeuring uitschrijven op het kenteken. Meestal wordt die gewoon betaald, omdat het voor hen te veel werk is om er bezwaar tegen te maken. Als de wagens een sticker
of vignet op de wagen of voorruit zouden kunnen krijgen waaraan duidelijk te zien is dat ze ontheffing
hebben, dan is de kans op bekeuringen kleiner. Een andere oplossing zou zijn het beter inlichten van
de opsporingsambtenaren over de ontheffingen die Netwerk heeft.
Voordelen
•
Door de pollers is het nu een stuk rustiger in de stad. De wagens hebben minder last van opstoppingen. Ook voor veegmachines is het prettig dat er weinig auto’s geparkeerd staan langs de weg.
•
Door de pollers zijn er geen drempels in de binnenstad; dat werkt erg prettig voor Netwerk. Vooral
met sneeuwschuiven zijn drempels erg vervelend.
Knelpunten
•
Te weinig transponders. Als er 20 pasjes vervangen kunnen worden door 20 transponders, dan
scheelt dat Netwerk een hoop organisatorisch en logistiek werk.
•
In de Lenghestraat is er een vaste afsluiting aan kant van Vriesestraat. Deze vaste afsluiting is zo geplaatst dat wagens niet de straat in kunnen rijden om te keren. Daardoor moeten de wagens in de
Vriesestraat achteruitrijdend de Vest op. Dit is erg gevaarlijk, omdat de wagen lang achteruit moet rijden, niet kan zien wat zich achter de wagen bevindt, niet kan zien wat er op de Vest aankomt e.d.
Men is afhankelijk van andere weggebruikers die hopelijk zien dat de wagen eraan komt en wachten.
Netwerk probeert de verplaatsing van deze paaltjes al 2 jaar voor elkaar te krijgen, maar nog zonder
resultaat. De situatie is zo onveilig dat er snel wat aan moet gebeuren, voordat het een keer te laat is.
•
De paaltjes in de Vriesestraat (uitgang Vest) staan ook redelijk dicht op elkaar zodat de wagen erg ver
achteruit de Vest op moet rijden voordat hij kan gaan draaien.
Verbeterpunten
•
Het zou prettig zijn als je van elk pasje kan achterhalen wanneer het op welke plek is gebruikt. Dan
zou Netwerk ook beter in de gaten kunnen houden of de chauffeurs er misbruik van maken. Ook zou
het handig zijn als je bij misbruik een pasje kunt blokkeren.
Taxibranche
Werking pollersysteem
•
In de Binnenstad rijden diverse zelfstandige taxibedrijven (Stam, Lotax, Citytax, Bottax en Taxi Wieldrecht) en een aantal die zijn aangesloten bij de Taxicentrale. Daarnaast ook de DrechtHopper.
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Alle bedrijven maken gebruik van een transponder. De transponders zijn zo geprogrammeerd dat taxibedrijven gebruik kunnen maken van de ingangen Visstraat, Kolfstraat, Grotekerksbuurt en Wijnstraat.
Voor knips (Grote Markt en Vest) en vaste afsluitingen (Gravenstraat, Schrijversstraat) is geen ontheffing.
Het gebruik van de transponders is op zich prettiger dan een pasje. Maar je moet er wel goed voorrijden. Bij tegenliggers is dat soms een probleem. Dan moet je eerst achteruit om vervolgens weer goed
aan te kunnen rijden. Dat kost dan dus extra tijd.
Het systeem is behoorlijk storingsgevoelig. Soms moet je wel 3 à 4 keer terugrijden voordat de poller
naar beneden gaat. Met name de Wijnstraat is een probleem. Daar komt het ook regelmatig voor dat
de poller wel naar beneden gaat, maar dat het licht op rood blijft. Overdag zijn de storingen geen
groot probleem, want de pollercentrale kan dan alle pollers naar beneden doen. Maar 's avonds en 's
nachts is de pollercentrale niet meer bemand.

Toegankelijkheid voetgangersgebied
•
Politiebeleid en gemeentelijk beleid zijn in de ogen van de taxibranche in tegenspraak. In principe zouden taxi's toegang moeten hebben tot het voetgangersgebied. In de praktijk wordt er door de politie
echter gewaarschuwd en bekeurd, ook na winkelsluiting. Alleen als men er aantoonbaar noodzakelijk
rijdt omdat iemand slecht ter been is bijvoorbeeld, wordt dit "gedoogd". Maar, als je je passagier hebt
afgezet is er niets meer aan te tonen en kun je alsnog bekeurd worden. In het voetgangersgebied kan
men feitelijk uitgezonderd noodzakelijke gevallen niet meer voor de deur komen.
Effecten
•
Voor bepaalde ritten zijn er veel langere aan- en/of afrijroutes, met name van en naar de oostelijke
stadsdelen. Dit mede vanwege het op sommige straten/straatdelen ingestelde 1-richtingsverkeer. Ritten naar en van het Havenkwartier moeten allemaal worden afgewikkeld via de Prinsenstraat. Vroeger
was men via de Schrijversstraat richting oost zo het gebied weer uit. Van/naar het Groenmarktgebied
is de aanrijroute niet langer, maar de afrijroute als gevolg van het ingestelde 1-richtingsverkeer op de
Visstraat/Visbrug en Voorstraat tussen Steegoversloot en Nieuwbrug wel.
•
De beperkingen in toegankelijkheid en de daarmee in verband staande langere aan- en afrijroutes hebben geleid tot een aantoonbare daling van het aantal ritten met 15 à 20 procent, vooral als gevolg
van minder ritten voor uitgaanspubliek. Ook het feit alleen al dat men om moet rijden en dat het vaak
niet opschiet bij de pollers levert veel mopperende klanten op en scheelt klandizie.
•
Dit is enerzijds het gevolg van een hogere ritprijs. Anderzijds speelt ook een rol dat taxi's in het voetgangersgebied niet meer voor de deur mogen komen en dat het vergeleken met vroeger veel langer
duurt eer de taxi er is. Door dit laatste is bijvoorbeeld de klandizie vanaf de horecaconcentratie op het
Scheffersplein richting die aan de Houttuinen enorm ingezakt. Omdat men toch al een stukje moet lopen omdat de taxi niet voor de deur komt en omdat het langer duurt dan vroeger loopt men dat stuk
nu maar helemaal. Wat betreft het ophalen van mensen voor de deur in het voetgangersgebied is het
nu bijvoorbeeld ook niet mogelijk om mensen die met veel bagage vroeg naar Schiphol reizen voor
hun deur op te pikken. Met het risico in overtreding te zijn, zijn beide partijen ongelukkig.
•
Naast directe effecten is ook sprake van een indirect effect als gevolg van minder klandizie van de
horeca ten gevolge van de slechtere bereikbaarheid per auto (heen per auto, terug per taxi).
•
Er is sprake van een hoger dan noodzakelijke verkeersdruk op de Prinsenstraat.
Huidige situatie
•
Voor de taxibranche is als gevolg van verplaatsing van de knip en plaatsing van de vaste afsluiting in
de Schrijversstraat sprake van een verslechtering.
•
Ook afsluiting Stadhuisplein is niet handig. Men heeft nogal eens wat ritjes op koopavond naar/van
Voorstraat West. Om het drukke gedeelte van de Voorstraat tussen Visbrug en Stadhuisplein te mijden reed men dan om over de Groenmarkt en dan via Stadhuisplein de Voorstraat op. Dat kan nu
niet meer. Dit is echter geen echt groot knelpunt.
•
Een kleiner knelpunt maar zeker niet handig is ook het 1-richtingsverkeer aan de Houttuinen.
•
Er zou sprake worden van een taxistandplaats op de Groenmarkt, maar deze is nog niet gerealiseerd.
Vanuit de branche is er nu eigenlijk weinig behoefte meer aan.
Verbeterpunten
De taxibranche zou zeer geholpen zijn als:
•
Men toegang zou krijgen tot de Grote Markt knip.
•
De Visstraat/Visbrug weer 2-richtingsverkeer zou worden, indien mogelijk alleen voor taxi's.
•
Het voetgangersgebied buiten winkeltijden gewoon toegankelijk zou zijn voor taxi's, indien nodig alleen buiten het terrasseizoen.
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Men tijdens winkeltijden niet bekeurd wordt in het voetgangersgebied als men daar een noodzakelijke
deur tot deur rit heeft te verrichten.
Het stuk Voorstraat tussen Steegoversloot en Nieuwbrug weer 2-richtingsverkeer zou worden, indien
mogelijk alleen voor taxi's.
Oplossingen voor de taxibranche zullen er ook toe bijdragen dat de verkeersdruk op de Prinsenstraat
afneemt. Men pleit voor opheffen 1-richtingsverkeer alleen voor taxi's omdat in de praktijk blijkt dat er
veel dubbel geparkeerd wordt.

DrechtHopper
De DrechtHopper heeft 24-uurs toegang tot alle pollers. In het begin waren er nogal eens wat problemen
omdat Toezicht niet altijd op de hoogte bleek van het recht om ook in het voetgangersgebied te 'laden en
te lossen'. Tegenwoordig loopt alles gesmeerd: de coördinator DrechtHopper hoort geen klachten.
Bibliotheek
Bereikbaarheid voor auto’s
•
vooral onder bewoners uit de buitenwijken leeft het idee dat de bibliotheek niet bereikbaar is met de
auto. Men kent de stad al en let dus niet op de P-borden en loopt daardoor vast in de binnenstad.
Gevolg is dat men niet meer (met de auto) naar de stad willen voor de centrale bibliotheek.
•
Voor onbekenden moet de bebording duidelijker worden. Nu rijdt men op goed geluk in de richting
van de Grote Kerk en loopt dan vast in het havengebied.
•
Voor de bezoekers is het parkeergeld een probleem. Vooral voor Dordtpashouders, die je graag in de
bibliotheek ziet, is het parkeren te duur.
•
Vroeger kon je nog mensen afzetten of parkeren voor de deur (betaald), dat kan nu niet meer
•
Gehandicapten kunnen zich melden bij de pollers; zij kunnen dan op de gehandicapten parkeerplaats
voor de deur parkeren. Het is echter de vraag of dit ook algemeen bekend is.
Bereikbaarheid voor personeel/gasten
•
de bibliotheek heeft 3 parkeer/ toegangspassen voor personeel. Dit zouden er meer moeten zijn. Het
is nog de vraag of ze die 3 pasjes kunnen behouden. Zo niet, dan is er een groot probleem. Bijvoorbeeld voor een medewerker die slecht ter been is maar nog geen gehandicaptenkaart krijgt; deze persoon zou niet meer op het werk kunnen komen. Ook is er een aantal personeelsleden dat moeilijk
met het openbaar vervoer naar de bibliotheek kan komen.
•
Verder zijn er mobiele parkeermeters voor gasten, maar dit is erg duur (€4 per uur).
•
Als je vanaf de parkeerplaats Buddinghplein naar bv. Papendrecht wil, dan moet je helemaal omrijden, omdat je niet door de knip op de Grote Markt kunt. Het zou handiger zijn als je hier met een
pasje wel doorheen kunt.
Bereikbaarheid voor fietsen
•
Er is te weinig plaats om fietsen neer te zetten. De enige mogelijkheid is voor het gebouw (heel beperkt) en anders aan de overkant van de straat bij het standbeeld. Regelmatig is het een grote chaos
voor de bibliotheek, vooral als er schoolklassen komen. Dit probleem wordt waarschijnlijk binnenkort
opgelost; er is toegezegd dat de stoep voor de bibliotheek breder wordt gemaakt, zodat er ook stallingen kunnen worden neergezet.
Effecten
•
de bezoekersaantallen van de centrale bibliotheek zijn gedaald. Daalde ook al vóór de pollers en ook
landelijk is er een dalende trend, maar sinds de pollers lijkt het harder te dalen dan verwacht. Uit de
cijfers blijkt dat de uitleningen in de centrale bibliotheek tussen 2001 en 2003 inderdaad harder zijn
gedaald dan landelijk, maar dit is ook het geval in andere Dordtse filialen. Het is dus niet duidelijk of
het verkeersplan hierbij een rol heeft gespeeld. Cijfers over uitleningen van na 2003 zijn nog niet bekend.
•
Sommige leveranciers hebben het parkeergeld in het centrum doorberekend in hun tarieven. Dit was
echter vóór het plaatsen van de pollers ook het geval.
•
Het kruispunt Groenmarkt/Visstraat is een stuk veiliger geworden om over te steken; dit hoort men
ook wel eens terug van klanten.
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Verbeterpunten
•
Er is een discussie geweest over het al dan niet verplaatsen van de bibliotheek naar de Noordendijk.
Hieraan zitten voor- en nadelen. Op de Noordendijk is de bibliotheek goed bereikbaar voor auto’s en
fietsen, maar bevindt zich dan niet meer in het centrum en heeft zo minder ‘inloop’ van winkelend
publiek.
•
Breder trottoir met fietsenrekken voor de bibliotheek
•
Gratis parkeren voor bibliotheekbezoekers
•
In parkeergarages en Grote Markt 1e uur parkeren gratis maken
•
Duidelijke informatie naar de klanten toe, vooral naar de buitenwijkbewoners. Dit is volgens de bibliotheek niet alleen een taak voor haarzelf maar ook voor de gemeente. Op de website van de gemeente en de bibliotheek staat de bereikbaarheid wel duidelijk aangegeven. Maar dat lijkt niet voldoende.
ToBe
geen reactie ontvangen
Fietsersbond
Ervaring met pollers
•
Over het algemeen is de Fietsersbond positief over het verkeersplan. Positief zijn de knips, die doorgaand verkeer onmogelijk maken en het feit dat de straten nu autoluw zijn. Het liefst zag de Fietsersbond dat de hele binnenstad autovrij is, met alleen fietspaden en trottoirs, maar men weet dat dit
niet reëel is.
•
Over de venstertijden is men positief. Al is het kennelijk niet bij iedereen bekend dat je ook voor 11
uur mag fietsen in de winkelstraten.
Bereikbaarheid voor fietsers
•
In de binnenstad zelf is het goed vertoeven voor de fietsers, er is weinig autoverkeer. Wel gaan nog
steeds veel mensen niet met de fiets. Dit heeft volgens de Fietsersbond o.a. te maken met het feit
dat de aanrijroutes vanuit de wijken naar de binnenstad niet allemaal even fietsvriendelijk zijn, zodat
men niet op de fiets komt
•
Het comfort van sommige straten (bv. Groenmarkt) laat te wensen over, maar men respecteert deze
bestrating in historische stijl.
•
Er zijn te weinig goede fietsenstallingen. De stalling bij de V&D en de noodstalling op de Boogjes zijn
op zich wel goed, maar liggen niet echt in het winkelhart. Beter zou zijn een fietsenstalling rond Achterom. Ook zou de parkeergarage in de Korte Breestraat omgebouwd kunnen worden in een fietsenstalling wanneer er een parkeergarage op Achterom komt. De fietsenstallingen zijn ook open op
koopzondagen, maar nog niet op de zondagen van Kunstrondje Dordt. Het zou fijn zijn als ze dan ook
open gaan.
DAG/VRSB
Ervaringen
•
Men had van tevoren bedenkingen over de bereikbaarheid van de binnenstad voor automobilisten
met een gehandicaptenparkeerkaart, vervoer voor mensen met mobiliteitsproblemen, ouderen, hulpdiensten en diensten als maaltijdvoorziening, thuiszorg etc (ook veiligheid voor personeel). In de praktijk zijn hierover geen klachten gekomen.
•
Eerst was men van plan alle gehandicaptenparkeerplaatsen buiten het autoluwe gebied te plaatsen.
De DAG/VRSB hebben hier toen tegen geprotesteerd, omdat mensen met een gehandicaptenkaart
maar 0 tot 100 meter kunnen lopen. De gehandicaptenparkeerplaatsen binnen het autoluwe gebied
zijn nu gehandhaafd en hebben een goedkoper tarief dan gewone parkeerplaatsen.
•
Voor gehandicapten en ouderen is het prettig vertoeven in de binnenstad nu er bijna geen auto’s
meer rijden. Er is meer ruimte op de weg en men voelt zich veiliger op straat.
Knelpunten
•
Parkeerplaatsen voor gehandicapten: er zijn verschillende regels in de regio; soms is het parkeren gratis, soms met parkeermeter en soms moet men gewoon naar de automaat. Het Tympaan instituut
heeft hierover een brief gestuurd naar de regio.
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In april 2003 heeft DAG/VRSB samen met medewerkers van de gemeente en ervaringsdeskundigen
werkbezoeken gedaan in de binnenstad om de parkeermogelijkheden voor gehandicapten te toetsen.
Hieruit komen een aantal knelpunten naar voren. Van deze knelpunten zijn de meeste nog niet aangepast. Bij diverse voorzieningen en winkels zijn geen gehandicaptenparkeerplaatsen. Men moet dan
op een gewone parkeerplaats staan; hierbij is de afstand naar de parkeerautomaat vaak een probleem. Ook het bijvullen van de parkeermeter bij gehandicaptenparkeerplaatsen is een probleem.
Stoepen zijn vaak te smal en voorzien van obstakels.
Parkeerwachters zijn niet altijd op de hoogte van de regels bij gehandicaptenkaarten. Deze mensen
mogen namelijk ook parkeren bij een parkeerverbod (bord met enkele streep) of bij een gele streep op
de stoeprand.
Soms zijn de gehandicaptenparkeerplaatsen niet volgens de regels uitgevoerd, maar dit is vaak ook
niet mogelijk vanwege de ruimte.

Verbeterpunten
•
knelpunten die voortkomen uit de werkbezoeken oplossen.
•
bij voorzieningen standaard rekening houden met de aanleg van minimaal één gehandicaptenparkeerplaats.
•
parkeerplaatsen voor gehandicapten gratis maken (deze mensen hebben veelal geen alternatieven om
zich te verplaatsen en zijn dus genoodzaakt de auto te gebruiken).
EVO
Algemeen
EVO is belangenbehartiger van eigen vervoerders en verladers, kort gezegd van alle bedrijven voor wie het
vervoer een kostenpost is. EVO behartigt weliswaar belangen van bedrijven, maar belang is in feite hetzelfde als dat van de gemeenten: zo min mogelijk vervoer, zo weinig mogelijk kilometers en zo snel mogelijke afhandeling. Zo snel mogelijk het gebied in en weer uit dus. Mw van der Horst geeft in het gesprek de
ervaringen van bedrijven weer met het transport per vrachtauto. Er is echter ook een grote achterban van
bedrijven met bestelbusjes, o.a. servicebedrijven. Voor ervaringen van dit segment dienen wij een collega
te raadplegen.
Venstertijden
•
De venstertijden worden in Dordrecht als vrij krap ervaren. In veel steden lopen de venstertijden 'smorgens door tot 11.30 of 12.00 uur. Ook kan men in sommige steden (bijv. Den Haag) al om 06.00
uur terecht, zolang het stil gebeurt.
•
Omdat bijna alle gemeenten voor hun binnensteden venstertijden hebben ingesteld krijg je wel veel
meer kilometers. Er moeten veel meer auto’s tegelijkertijd worden ingezet om binnen de venstertijden
alle bevoorrading te doen. Een winkelbedrijf heeft bijv. 4 winkels in Dordrecht met 1 in de binnenstad.
Die ene winkel moet in de ochtend worden bevoorraad terwijl de overige 3 winkels ook ’s middags
kunnen worden beleverd (wat meer speling geeft bij drukte). Dit betekent onnodig extra kilometers
maken. Er wordt noodgedwongen heen en weer gereden om tijdig alles af te leveren in gebieden met
venstertijden. Een voorbeeld uit de praktijk: Mw. Van der Horst reed mee met een kelderbierwagen.
Zo kan het gebeuren dat een wagen die in Rotterdam en Dordrecht moet zijn door drukte en files onderweg niet direct alle adressen in Rotterdam af kan werken en tussendoor naar Dordrecht moet rijden omdat hij vanwege venstertijden de Dordtse binnenstad vóór 11.00 uur bevoorraad moet hebben. Om vervolgens weer snel terug te moeten naar Rotterdam om daarna de rest van de leveringen
in Dordrecht af te werken. Door de krappe venstertijden en de wetenschap dat men zich er echt aan
moet houden krijg je ook het verschijnsel dat iedereen tegelijkertijd in het gebied is. Er is gewoon erg
weinig speling, zeker met de files op de snelwegen.
•
Op zich is dit op de normale dagen nog wel aanvaardbaar, men zorgt er gewoon voor dat men op tijd
binnen is. Maar op vrijdagen en zaterdagen is er in Dordrecht voor bedrijven in de directe omgeving
van de markt echt een probleem. Op vrijdag mag er rondom de markt bevoorraad worden, maar dan
alleen heel vroeg, op zaterdag helemaal niet. Voor bedrijven als V&D en Blokker is dat een groot probleem. V&D kan bijvoorbeeld als er acties zijn die goed lopen de voorraad indien nodig voor zaterdag
niet meer aanvullen. (NB: navraag bij V&D wijst uit dat de bevoorrading op marktdagen inderdaad wat
lastiger is, maar door nadere afspraken over tijden (tussen 08.00 en 08.30 uur) niet echt een probleem.
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Voertuigbeperkingen
•
In de Dordtse Binnenstad gelden lengtebeperkingen. De citytrailers van de grotere ketens mogen de
binnenstad niet in. In de praktijk betekent dit dat ze buiten Dordrecht worden afgekoppeld en daar later weer worden opgehaald. Dit betekent dat er extra kilometers moeten worden gemaakt.
•
Albert Heijn heeft vanaf half oktober dit jaar met strengere voertuigbeperkingen te maken en moet
zgn "bakwagens" gebruiken ipv citytrailers. In de praktijk betekent dit 28 ipv 19 leveringen per week.
Van de zijde van AH leidt dit tot de volgende vragen:
o hoe kijkt de gemeente aan tegen deze hogere leveringfrequentie in relatie tot de achtergrond
van de genomen maatregel?
o zijn de voertuigbeperkingen conform de landelijke voertuigmatrix?
o is er bij stiller lossen ruimte in het ontheffingsbeleid?
•
Afgezien van bovengenoemde punten lijken er zich met betrekking tot dit punt geen problemen voor
te doen. Wel bestaat de angst voor verdere voertuigbeperkingen.
Ontheffingen
•
De ontheffing voor verswaren werkt goed. Er zijn geen meldingen van onterechte weigering van ontheffing.
•
Waar wel naar gekeken zou kunnen worden is het gemak van het aanvragen van een ontheffing voor
leveranties aan particulieren (bijv. meubelen) en servicebedrijven. Bekend is dat de routeplanning voor
dit soort leveranties en werkzaamheden altijd pas op het allerlaatst wordt gemaakt. Vaak is het dan
lastig om nog een ontheffing te moeten aanvragen. Het zou mooi zijn als dat dan digitaal zou kunnen,
met antwoord per omgaande. Het mooiste zou zijn als hier een landelijk digitaal loket voor zou komen.
Pollers en pollercentrale
•
Hierover zijn geen klachten. Storingen doen zich niet vaak voor en als er problemen zijn worden die
altijd snel opgelost.
Routering
•
Van de aangesloten bedrijven zijn hierover geen klachten. Men houdt hier in de planning rekening
mee. EVO zelf merkt hierover op dat het belang van de aangesloten bedrijven wel is om het gebied zo
snel mogelijk in en weer uit te komen. Onnodige regelgeving op dit gebied met omrijden tot gevolg
dient dus vermeden te worden.
Overig
•
Over het algemeen ondervindt de bevoorrading wel veel hinder van allerhande straatmeubilair dat
permanent aanwezig is (uithangborden) of al in de venstertijden wordt uitgestald (uitstallingen, terrasjes). Je zou met bedrijven moeten kunnen afspreken om de uitstallingen pas na de venstertijden neer
te zetten.
•
Als gevolg van de venstertijden zien we in de praktijk veel vrachtwagens en ook personenauto's tegelijk in een straat. Dit levert nogal eens opstoppingen op. Je zou bijvoorbeeld zoals in Den Haag kunnen
afspreken dat iedereen links parkeert. Ook staan er vaak auto's in de weg op plekken waar men helemaal niet mag staan en waar vrachtauto's gelost moeten worden. Dit levert onwenselijke situaties
op omdat chauffeurs hun wagens ergens anders neer moeten zetten en ze bovendien langer met spullen over straat moeten lopen. Toezicht zou daar meer toezicht op moeten houden.
Bestelbusjes
•
Het gaat hier vooral om servicebedrijven en storingsdiensten.
•
Er is een lijst met klachten, ontstaan via een oproep in het maandelijkse EVO-magazine, zo'n 2 jaar
geleden. Er zijn in totaal zo'n 40 reacties binnengekomen. Dordrecht zit daar niet bij.
•
Punt van aandacht is wel het parkeren: juist voor dit soort bedrijven moet dit wel kunnen in de buurt
van de klus.
•
Ander punt van aandacht is de ontheffingsregeling. Iedere keer weer ontheffing moeten aanvragen is
onhandig en tijdrovend. Aanvraag en afhandeling zouden moeten worden geoptimaliseerd. Idealiter
zou er aan bedrijven die vaak in het gebied moeten zijn en die bekend zijn bij de gemeente een ontheffing voor onbepaalde tijd moeten kunnen worden verleend, die telkens als men in het gebied moet zijn
geactiveerd wordt. Voor zo'n type ontheffing zouden criteria kunnen worden opgesteld afhankelijk
van type werkzaamheden en bedrijf. In Groningen bijvoorbeeld kan men 1x naar het gemeentehuis
voor een inlogcode, waarna de ontheffing telkens via internet kan worden geactiveerd.
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Bijlage 6

Onderwerpen bezwaarschriften, ingekomen stukken en brieven administratie verkeerskundige

Bezwaarschriften 2002:
50 x Aanwijzing als voetgangerszone het gedeelte van de Visstraat gelegen tussen de Visbrug en het
pand Visstraat 25
50 x Geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen van de Grotekerksbuurt, de Groenmarkt, het gedeelte van de Wijnstraat gelegen tussen de Groenmarkt en de ’s Heer Boeijenstraat, de Vleeshouwerstraat tot de Varkenmarkt
50 x Geslotenverklaring voor alle bestuurders, uitgezonderd (brom)fietsers aan de Vest direct ten
noorden van de aansluiting met de Korte Kolfstraat, de Roobrug, de Houttuinen ter hoogte van de
Vleeshouwerstraat.
16 x toelaten tweerichtingsverkeer op de Knolhaven
5 x afwijzing aanvraag parkeervergunning
2 x parkeervergunning andere sector
2 x intrekking parkeervergunning
1 x Aan de randen van het gebied de maatregel fysiek te ondersteunen door het plaatsen van een
flexibel toelatingssysteem Lange Breestraat nabij Grote Spuistraat (uitrij)
1 x afwijzing bezoekersparkeervergunning
1 x afwijzing toegangsontheffing Binnenstad
Bezwaarschriften 2003:
16 x toelaten marktwagens via poller Nieuwstraat
13 x afwijzing parkeervergunning
6 x intrekking parkeervergunning
5 x opheffing knips Houttuinen en Roobrug en verplaatsing naar Schrijverstraat en ’s Heer Boeijenstraat
3 x afwijzing toegangsontheffing autoluw gebied Binnenstad
1 x autoluw maken delen Binnenstad
1 x toewijzing ontheffing venstertijden Binnenstad
1 x plaatsing pollerpaal/ maken doorgang Smitsweg
Bezwaarschriften 2004:
16 x afwijzing parkeervergunning
15 x geslotenverklaring Achterom (tijdelijk, niet vpb)
2 x afwijzing ontheffing autoluw gebied Binnenstad
2 x intrekking parkeervergunning
1 x fictieve weigering te beslissen op verzoek om nadeelcompensatie
Bezwaarschriften 2005 t/m augustus
67 x verkeersbesluit Achterom/ Bagijnhof (tijdelijk, niet vpb)
12 x omruiling parkeervergunning
4 x afwijzing ontheffing autoluw gebied Binnenstad
4 x nadeelcompensatie
3 x afwijzing parkeervergunning
2 x voornemen tot intrekken parkeervergunning
Ingekomen stukken: gezocht op “Binnenstad”, “Nieuwstraat”, “Groenmarkt”, “Verkeersplan Binnenstad”,
“Grotekerksbuurt”, “Visstraat” en “Wijnstraat”.
2004:
4 x bezwaar tegen ontheffing voor marktverkeer via poller Nieuwstraat
2 x snelheid en intensiteit verkeer Wijnstraat
1 x klacht over parkeren voor monteurs in binnenstad
1 x klacht over niets doen met inspraakmogelijkheden
1 x klacht over teruglopen leerlingaantal Dordtse muziekschool door pollers en betalen tot 22.00
2005 (1e helft):
1 x parkeerdruk Buddinghplein
1 x wachtlijst parkeervergunning overdag
1 x klacht over poller Nieuwstraat
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1 x bezwaar tegen ontheffing voor marktverkeer via poller Nieuwstraat

Brieven uit eigen administratie verkeerskundige
2003:
11 x parkeerproblemen/parkeerdruk/weghalen parkeerplaatsen
9 x klacht pollersysteem/ passysteem/ geen 24 uurs toegang/ geen toegang Grotekerksbuurt
7 x klacht over omrijden door knips
5 x hoge parkeertarieven (vergunningen en betaald parkeren)
5 x afname levendigheid/ middenstand/ economische positie
5 x klacht tegen wijzigingen
4 x poller Roobrug vaak omlaag
4 x klacht bezoekersparkeren/ parkeerduur
3 x geremd in bewegingsvrijheid/ sociaal isolement
3 x bereikbaarheid
2 x ontsierend beeld door pollers
2 x wachttijd bij poller
1 x schade door marktwagens
1 x drukte/onoverzichtelijkheid Vest/ Nieuwstraat
1 x verkeersdruk Schil
1 x verkeersdruk Havenkwartier
1 x herinrichting Prinsenstraat als 30 km niet afdoende
1 x vraag om bebording/routeborden
1 x snelheid Wijnstraat
1 x overlast van ‘rondjes rijden’ door jongeren
1 x gevaar fietsverkeer (pollers duidelijker aangeven)
2004:
2 x snelheid/ vrachtverkeer/ inrichting/ voorstel 1-richtingsverkeer Wijnstraat
2 x bereikbaarheid
2 x klacht wijzigingen (venstertijden/ poller Roobrug)
2 x klacht parkeren (parkeerbeleid/ tot 22.00)
1 x busroute Grotekerksbuurt
1 x onduidelijkheid toegangstijden pollers
1 x gedupeerde winkeliers
1 x klacht over niets doen met inspraakmogelijkheden
2005 (1e helft):
4 x parkeerbeleid/ parkeeroverlast/ foutparkeerders
2 x omrijden door knips
1 x sluiproute rondom Grote Markt
1 x klacht tegen wijzigingen (poller Roobrug)
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Publicaties van het Sociaal Geografisch Bureau
Openbare orde en veiligheid
Veiligheidsbeleving op school 2004
Evaluatie Stadswachten in de wijken
Leefbaarheid en veiligheid in Dordrecht 2005
Leefbaarheid en Veiligheid in Sliedrecht 2005
Leefbaarheid en veiligheid in Alblasserdam
Leefbaarheid en veiligheid Zwijndrecht 2005

2004
2005
2005
2005
2005
2006

Verkeer en vervoer
Parkeerregulering Groenedijk/Oranjelaan
Evaluatie Wijkverkeersplannen

2003
2005

Sociaal-economisch beleid
Monitor werk 2002
2003
Horecabezoek en beoordeling van de Dordtse horeca
door de Dordtse bevolking anno 2004
2004
Monitor vraagzijde arbeidsmarkt havengebonden
cluster Rijnmond
2004
Evaluatie vrijdagmiddagmarkt
2005
Koopgedrag, koopstromen en het functioneren van het
aanbod in de sector dagelijkse artikelen
2005
Monitor Binnenstad Dordrecht 2004
2005
Passantenenquête Kernwinkelgebied 2004
2005
Onderwijs
Integrale leerlingenprognose gemeente Dordrecht
2002-2018
ROC’s Albeda College en Da Vinci College in
de Hoeksche Waard
Behoefte onderzoek kinderopvang Dordrecht
Kiezen voor beroepsonderwijs
Monitor Lokaal Onderwijs Dordrecht 2004/2005
Vrije tijd, cultuur, sport en recreatie
Boekenmarkt Dordrecht 2002
Kerstmarkt Dordrecht 2001
Publieksonderzoek Wantijpop/Rainbowpark 2002
Onderzoek Openbare Bibliotheek Dordrecht
Publieksonderzoek Zomerkermis 2003
Dordtenaren over recreatie in het buitengebied
Evaluatie Dordt in Stoom
Evaluatie Rhythm & Blues Festival
Gebruikers en deelnemers over gemeentelijke sportvoorzieningen
Meningspeiling theatervoorziening in Dordrecht
Toervaarders over Dordrecht
Vrijwilligerswerk in Dordrecht 2003
Bereik en waardering RTV Dordrecht
Internationaal Poppentheater Festival 2005
Cultuurbereik 2005

2003
2003
2004
2005
2005
2002
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005

Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk
Behoefte-onderzoek Dubbeldam
De Sociale Staat van Dordrecht 2003
Evaluatie Gezondheidsmanagement
Jongeren Dordrecht 2003
Monitor Sociaal Programma Oud-Krispijn Zuid-3
Onze buurt aan zet, tussenevaluatie
verlening Dordrecht deel III
Gewenst voorzieningenniveau Leerdam-West en
West-west
Jongeren en huiswerk
Opinie buurtwerk
Ouderenmonitor 2004
Tussenstand Route 23
Wijkpanel Staart Veilig
Wijkpanel Veilig opgroeien in de Staart
Factsheet Sociale Staat van Dordrecht 2005

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Verslag Geschikt Wonen
Evaluatie project dynamisch wonen
Behoefte aanleunwoningen Sterrenburg

2003
2004
2005
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2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004

Verhuisonderzoek Drechtsteden 2004
Woonmonitor Dordrecht 2005
Woonmonitor Drechtsteden 2005

2005
2005
2005

Algemeen bestuur en maatschappelijke verkenningen
Evaluatie inspraakbeleid
2002
Bezoekersonderzoek Dag van Dordt
2003
Evaluatie Dualisme 1e fase
2003
Feiten, belevingen en trends Papendrecht
2003
Dit is Dordt
2004
Vertrouwen in het bestuur en oordeel over raadscommunicatie
2004
Bekend maakt bemind Monitor Beeld van Dordrecht 2005
Evaluatie waarderingsgesprekken
2005
Het meetbaar maken van beleidsdoelstellingen uit
de programmabegroting 2005 gem. Papendrecht
2005
Inventaristatie WMO Drechtsteden
2005
Wijkpanel Staart Imago
2005
Prognose plechtigheden op de Essenhof in Dordrecht
2005-2020
2006
Milieu
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater Ridderkerk
Ruimte voor de rivier
Belevingswaardeonderzoek oppervlaktewater
Krimpenerwaard
Evaluatie hondenbeleid
Gebruik toegangssysteem ondergrondse containers
Milieumonitor Dordrecht 2003
Evaluatie proef mini-container papier

2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005

Bevolking
Huishoudenprognose 1998-2010
Bevolkingsprognose per wijk gemeente Dordrecht
2004-2020
Integratiemonitor Dordrecht 2005

1998
2004
2006

Klanttevredenheid
Klanttevredenheidsonderzoek Wijklijn
Klanttevredenheidsonderzoek WVG Zwijndrecht
Basisscholen over Weizigt NMC
Klanttevredenheidsonderzoek Groenvoorziening 2003
Klanttevredenheidsonderzoek Maaltijdservice
Klanttevredenheidsonderzoek Onderwijs en Welzijn
Klanttevredenheidsonderzoek Personenalarmering
Klanttevredenheidsonderzoek Stafdiensten
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Stafdiensten
Bekendheid en wensen Ondernemersloket
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Aquapulca
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Gemeente
Gorinchem
Klanttevredenheidsonderzoek DrechtHopper
Relatie casemanagers en reïntegratiebedrijven: aanzet
tot een monitor

2003
2003
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2006
2006

Bovenstaande lijst bevat een selectie van publicaties
van het SGB
Algemeen
Dordt op z’n droogst
jaarlijks
Staat van de wijken
meerjarig
Tabellenboek Bedrijvenregister Dordrecht
jaarlijks
Meer cijfers en trends kunt u vinden op onze website
www.sociaalgeografischbureau.nl
Informatie/bestellen:
telefoon:
(078) 639 64 65
schriftelijk:
Sociaal Geografisch Bureau
Postbus 8 - 3300 AA DORDRECHT
e-mail
SGB@dordrecht.nl
website
www.sociaalgeografischbureau.nl
fax
078 -639 80 80
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