
                                                                                                             Oudewater, 10 mei 2022

Beste mevrouw/mijnheer,

Gisterenavond  9 mei  hebben wij  mijn man en ik, het voorlopige plan kunnen inzien voor de 
binnenstad van Oudewater. Wij hebben ons geconcentreerd op het gedeelte van de Donkere Gaard 
omdat we daar sinds 1995  met veel plezier wonen.

De afbeelding van het straataanzicht van gevel tot waterkant ziet er fantastisch uit; van gevel tot aan 
de kade een gladde straat zonder stoep. Echt een plaatje!

Ik vraag me echter af of het verstandig is om het zo aan te gaan leggen en wel om het volgende; De 
meeste bewoners van de Donkere Gaard hebben hun uitgang  van de woning aan de straatkant. Zij 
stappen vanuit hun voordeur de stoep op en gaan op weg. In de nieuwe situatie kan dit een uitdaging
worden. Er kunnen fietsers vlak voor de deur langs rijden of zelfs auto’s. Door het ontbreken van 
hoogteverschillen wordt het heel verleidelijk om de hele breedte van de straat te benutten met auto 
en/of fiets. Ik denk dat het verschillend kleur- en materiaalgebruik de auto’s en fietsers niet persé 
midden op de weg houdt. En het kan uitnodigen om nog harder te rijden dan men nu al doet. Er zijn 
geen belemmeringen meer als stoepranden en paaltjes, die de huidige 
automobilisten/snelheidsduivels nu soms hun gas doen laten afnemen. Onze ervaring is dat met 
name jeugdige automobilisten het met de snelheid niet zo nauw nemen.

Het volgende punt waar ik me over verbaas zijn de huidige bomen op de Donkere Gaard die bijna 
allemaal verwijderd zullen worden in het nieuwe plan. Ze zouden er niet goed uitzien. Armoedig heb 
ik begrepen. Ik geef toe dat ze er niet allemaal even florissant uitzien. Toch heb ik me ooit laten 
vertellen door een kenner dat juist deze boomsoort geschikt is voor een plek als bij ons op de 
Donkere Gaard ( beperkte bodemruimte door o.a. de kademuur). Een x-aantal jaren geleden zagen 
deze bomen er ook wat mistroostig uit. Als ik het me goed herinner hebben ze toentertijd de bomen 
een bodeminjectie met voedingsstoffen gegeven en zijn ze weer opgebloeid. Wanneer en wat er 
precies gedaan is, is vast terug te vinden in het gemeentearchief. Deze toenmalige actie zou voor nu 
ook een ( veel goedkopere) optie kunnen zijn.

Een laatste punt  waar ik graag over wil brainstormen met U zijn de “nieuwe” parkeervakken aan de 
Donkere Gaard. Onze woning bevat een garage. Heel prettig omdat we onze auto altijd kwijt kunnen 
en we daarom geen parkeerplek in de binnenstad bezetten. In de huidige situatie komt het met 
zekere regelmaat voor dat we met de auto de garage niet uit kunnen rijden ( of er niet in kunnen) of 
dat we tegen het verkeer in de garage moeten verlaten ( of er in moeten rijden). In de nieuwe 
situatie zie ik dat probleem nog steeds gebeuren, zo niet vaker. Waarom? Dat zou ik graag met 
iemand van jullie ter plekke laten zien, het wordt te ingewikkeld omdat hier op papier uit te leggen. 
Tijdens de inloopavond is ons verzekerd dat er bij de planning van de parkeervakken rekening is 
gehouden met de in- en uitdraairuimte die een voertuig nodig heeft. Daar ben ik ook van overtuigd. 
Het neemt echter niet mijn zorgen weg dat er tussen een plan op de tekentafel en de realiteit soms 
te grote verschillen zijn omdat men achter de tekentafel niet altijd weet hoe er het in de praktijk aan 
toe gaat.



Voor de goede orde: Ik hoef geen gelijk te hebben of te krijgen. Maar ik vind bovengenoemde punten
te belangrijk om zomaar te laten gebeuren. Daarom zou ik graag met jullie brainstormen over de 
wenselijke situatie en de in mijn ogen reële situatie. Samen komen we verder! Ik hoor graag van 
jullie,

Vriendelijke groet,

<inwoner>


