
Van: xxx 
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 21:10
Aan: Griffie Oudewater <griffie@oudewater.nl>
Onderwerp: FW: Donkere Gaard

L.S.

Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande mail ter kennis te brengen van de raadsleden van Oudewater.

B.v.d.

xxx

Van: xxx 
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 20:56
Aan: 'masterplan@oudewater.nl'
Onderwerp: Donkere Gaard

Geachte mevrouw / meneer Hoekmeijer,

Als ik  goed ben ingelicht, gaat u over het plan van de herinrichting van de binnenstad, waar de 
Donkere Gaard onder valt.
Als bewoner van de Donkere Gaard sluit ik me graag aan bij de kritieken die u hebben bereikt over 
het plan van ‘onze’ straat. Die kritiek betreft in de eerste plaats de bomen. Het lijkt mij niet zo’n goed 
plan om de bomen die er nu staan te vervangen door andere om daar één parkeerplaats mee te 
winnen. Het is zeker waar dat parkeren in de binnenstad niet eenvoudig is, maar i.p.v. een extra 
parkeerplaats  te creëren is het wellicht wenselijker om een ander soort vervoer naar de binnenstad 
te promoten. Adviseer bezoekers om i.p.v. met de auto met de fiets te komen of lopend. Laat 
desnoods de auto op een parkeerplaats buiten ‘de ring’ staan en kom dan lopend verder.  
Wat de bomen betreft: naar mijn mening is er geen enkele reden om de bestaande bomen te rooien 
en er andere voor in de plaats te zetten. De bomen zien er (bijna allemaal) kerngezond uit; 
bovendien lijkt het mij esthetisch geen verbetering als er verschillende soorten bomen door elkaar 
zouden worden geplant. Graag laten staan dus. Het geld daarvoor kan beter elders worden besteed. 

Daarnaast bereikte mij het gerucht dat overwogen wordt bij de herstrating de banden van het 
trottoir te verlagen, zodat er een bredere rijbaan ontstaat. Als dat gerucht waarheid bevat, lijkt mij 
dat een zeer heilloos plan. De Donkere Gaard heeft nu een smal trottoir, dat veelvuldig door 
voetgangers wordt gebruikt om de binnenstad te bereiken. Als dat trottoir ’onduidelijk’ wordt, 
kunnen er zo maar levensgevaarlijke situaties ontstaan. 
Ook kunnen er gemakkelijk gevels beschadigd worden door vrachtwagens die winkels bevoorraden 
of naar de markt moeten. 
Zeker de huidige situatie van het trottoir laten bestaan. 

Dank voor uw aandacht,

xxx
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