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1 Inleiding
Op 12 april 2018 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee de rapportage over de
actualisatie van het verkeerscirculatieplan (VCP) Oude-Tonge voor kennisgeving
aangenomen. Aanleiding voor deze actualisatie waren vragen uit de raad over de
verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer in het dorp. Daarop is door het
college toegezegd om het VCP te evalueren, wat begin 2018 is gebeurd. De resultaten van
deze evaluatie gaven aanleiding tot een actualisatie van het plan.
Het VCP Oude-Tonge is in 2005 vastgesteld en handelt voornamelijk over de bereikbaarheid
van het winkelcentrum Dabbehof. De aanleg van dit winkelcentrum heeft ertoe geleid dat er
een plan nodig was om de circulatie van het verkeer in het dorp te reguleren. Het
stratenpatroon en de smalle wegprofielen laten tweerichtingsverkeer slechts op enkele
plaatsen toe. Met het circulatieplan werd beoogd om problemen in de doorstroming en met
de veiligheid van het verkeer te vermijden.
In de loop der jaren kwam een aantal knelpunten aan het licht die in het VCP niet konden
worden voorzien of waarbij nieuwe ontwikkelingen leidden tot nieuwe inzichten. Deze
knelpunten kwamen in de actualisatie naar voren als locaties waar de verkeerssituatie moet
worden aangepakt. De rapportage die nu voor ligt omvat de uitwerking van maatregelen voor
die knelpunten in ontwerpen. Tevens zijn er globale kostenramingen opgesteld voor het
kunnen bepalen, reserveren en beschikbaar stellen van uitvoeringsbudgetten.

1.1 Plan van aanpak
Het plan van aanpak voor de uitwerking van de actualisatie omvat de volgende stappen:
1. gesprekken met dorpsraad en ondernemersvereniging
2. bepaling van de uitwerking per knelpunt, selectie van knelpunten voor fysieke
maatregelen
3. rondgang (schouw) langs een selectie van knelpunten met de dorpsraad en de
ondernemersvereniging
4. uitwerking van verkeerskundige voorstellen
5. opstellen van een concept rapport
6. vaststellen van het concept door het college voor bespreking met dorpsraad en
ondernemersvereniging
7. bespreken van het concept met dorpsraad en ondernemersvereniging
8. aanpassing van het concept op wijzigingen en aanvullingen
9. vaststellen van het concept als definitief rapport
Stand van zaken november 2018
Stap 1 tot en met 4 zijn inmiddels doorlopen. De voorliggende rapportage is het resultaat van
stap 5. De rapportage zal in stap 8 kunnen worden aangevuld en aangepast aan de hand
van de resultaten uit de stappen 6 en 7. Stap 8 bevat tevens een laatste consultatie van
dorpsraad en ondernemersvereniging op verwerkte commentaren. In stap 9 wordt het
rapport aan de raad voorgelegd om vast te stellen voor uitvoering.
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1.2 Leeswijzer
De opbouw van het rapport is geïnspireerd door het rapport over de uitwerking van het VCP
Ouddorp 2. Na de inleiding (hoofdstuk 1) volgt een hoofdstuk over de kaders van de
uitwerking (hoofdstuk 2) en een beschrijving van het maatregelenpakket (hoofdstuk 3).
Daarna volgen de bladen waarop de projecten zijn beschreven (hoofdstuk 4). Als hoofdstuk
5 is een voorstel voor de fasering van maatregelen opgenomen.
Verantwoording illustraties
Voor alle illustraties is CycloMedia als bron gebruikt tenzij anders vermeld.
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2 Kaders voor de uitwerking
In dit hoofdstuk komen de documenten aan bod die als uitgangspunt, randvoorwaarde of
basis dienen voor dit rapport. De actualisatie van het verkeerscirculatieplan Oude-Tonge
geeft directe aanleiding voor deze uitwerking. In de actualisatie zijn de knelpunten genoemd
die voor uitwerking in aanmerking komen. Het concept Duurzaam Veilig 3.0 vormt het kader
voor het ontwerp van maatregelen om knelpunten aan te pakken.
Bredere kaders worden gevormd door de kernvisie en het dorpsplan Oude-Tonge, evenals
de Eilandvisie. Beiden vormen vanuit ruimtelijke sociale en economische invalshoeken het
maatschappelijke kader voor het functioneren van Oude-Tonge als dorp. Het
verkeersnetwerk is een afgeleide daarvan om vlot en veilig bestemmingen te vinden en
bereikbaar te maken.

2.1 Actualisatie VCP Oude-Tonge
De dorpsraad en ondernemersvereniging hebben de afgelopen jaren diverse aan verkeer
gerelateerde zaken aangedragen die aandacht verdienen of als knelpunt worden ervaren.
Deze knelpunten zijn in de actualisatie opgesomd en in deze rapportage is aangegeven op
welke wijze deze knelpunten worden aangepakt.
De door de dorpsraad en ondernemersvereniging genoemde knelpunten luiden als volgt:
• De verkeerscirculatie in het centrum leidt tot omrijden en extra verkeer door de kern
• Verkeersdruk Ruychrockstraat is toegenomen door de nieuwe wijk en dit geldt ook voor
de Julianastraat
• Veiligheid rondom scholen laat te wensen over
• Inrichting winkelcentrum vooral afgestemd op auto en weinig op fiets. Inrichting
Dabbeplein kan praktischer
• Veiligheid van de Stationsweg op de kruispunten – slecht uitzicht
• Vrachtverkeer door woonstraten. Ondanks afspraken rijden er toch nog vrachtwagens
door de kern, mede als gevolg van foutgeparkeerde voertuigen op het Dabbeplein. Dit
foutparkeren zorgt er ook soms voor dat de vrachtwagen niet kan laden/lossen of niet
kan wegrijden
• Inrichting buitenruimte meer afstemmen op voetgangers – wellicht voetpad langs de dijk?
• Menging van fietsers met (steeds grotere) landbouwvoertuigen is ongewenst en
gevaarlijk
• Voor bezoekers is het niet duidelijk waar het historisch centrum is en hoe men er komt –
meer aandacht voor bezoekers, betere wegbewijzering
• De wegversmallingen op de dijk dragen er niet toe bij dat het (vracht)verkeer de
gewenste route via de dijk kiest
• Slecht uitzicht op kruispunt Oudelandsedijk/Magdalenadijk N498, komend uit de richting
van de kassen
• Parkeren in bochten
• Slecht uitzicht op het kruispunt Molenweg/Molendijk
• Ontbrekende voorzieningen voor fietsers of voetgangers op de Suijssendijk, van en naar
de sportverenigingen
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2.2 Duurzaam Veilig, derde generatie (DV 3.0)
Duurzaam Veilig (DV) is hèt concept in Nederland om het gehele verkeerssysteem
verkeersveilig te maken en te houden. Het verkeerssysteem wordt in dit concept beschouwd
als een harmonieus samenspel tussen mens, weg en voertuig. Duurzaam Veilig is
geïntroduceerd in 1990 en is uitgewerkt in vijf veiligheidsprincipes:
1. FUNCTIONALITEIT van wegen
2. HOMOGENITEIT in snelheid, richting en massa
3. HERKENBAARHEID van de vormgeving van de weg
4. VERGEVINGSGEZINDHEID van omgeving en weggebruikers
5. STATUSONDERKENNING door de verkeersdeelnemer
In 2005 heeft er een actualisatie van het concept plaatsgevonden waarbij zowel een
doelgroepenbenadering als een thematische benadering is gehanteerd. Nu, ruim 25 jaar na
de introductie van het concept is het tijd voor een derde actualisatie, DV 3.0: De
verkeersveiligheidsprincipes zijn deels nieuw, deels vernieuwd. Stond eerst de weg centraal,
nu wordt de mens centraal gesteld. Drie van de vijf principes zijn ontwerpprincipes:
1. FUNCTIONALITEIT van wegen;
2. (BIO)MECHANICA: afstemming van snelheid, richting, massa, afmetingen en
bescherming van verkeersdeelnemers;
3. PSYCHOLOGICA: afstemming van verkeersomgeving en competenties van
verkeersdeelnemers.
De andere twee principes zijn organisatieprincipes:
4. effectief belegde VERANTWOORDELIJKHEID;
5. LEREN en INNOVEREN in het verkeerssysteem.
Over dit principe is uitgebreide documentatie beschikbaar. Het voert te ver om in het kader
van deze uitwerking hier diep op in te gaan. Alle rapporten, publicaties en andere
achtergronden rond DV3 zijn te vinden op de website www.duurzaamveiligwegverkeer.nl.
Voor de knelpunten in dit rapport zijn alle principes in meer of mindere mate relevant en bij
de uitwerking van de maatregelen toegepast.

2.3 Kernvisie en Dorpsplan Oude-Tonge
De Dorpsraad van Oude-Tonge heeft in 2015 een dorpsplan opgesteld en het concept
daarvan in januari 2016 aan de toenmalige gemeenteraad gepresenteerd. Over het
onderwerp Verkeersveiligheid zijn diverse aandachtspunten in het concept van het dorpsplan
opgenomen. Een aantal van de vermelde punten is inmiddels afgehandeld:
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Aandachtspunt dorpsraad
Overlast parkeren op diverse plaatsen
in het dorp, tw. CapellewegEisenhowerlaan-Kolfweg- Melkweg en
Plutolaan. Op veel van deze plaatsen is
er een capaciteits-probleem. Een
oplossing kan zijn, werkbussen en
personenbussen te plaatsen op de
parkeergelegenheden nabij het oude
gemeentehuis en op het industrieterrein
(met camerabeveiliging)
Eigenaars van heggen en struiken bij
kruispunten zijn op grond van de APV
verplicht deze op zodanige wijze te
onderhouden dat het uitzicht voldoende
gewaarborgd is. Dit moet een taak voor
de BOA zijn.
Oversteekplaats i.v.m. veiligheid
realiseren bij ingang winkelcentrum.

Wijze van afhandeling
Parkeren van voertuigen tot 2,40 meter hoog en
6,00 meter lang is toegestaan binnen de
bebouwde kom. Voertuigen die hoger of langer
zijn kunnen in Oude-Tonge worden geparkeerd
op de Tramweg. Het vermoeden van een
overtreding kan aan de gemeente kenbaar
worden gemaakt met een melding openbare orde
en veiligheid. De gemeente neemt de melding
dan in behandeling en spreekt zo nodig de
eigenaar van het voertuig erop aan.
Bewoners en ondernemers kunnen met een
melding openbare ruimte aangeven wanneer zij
van mening zijn dat er sprake is van
overhangend groen. De gemeente neemt de
melding dan in behandeling en spreekt zo nodig
de eigenaar van het perceel erop aan.
In 2017 is een VOP aangelegd bij de uitgang van
de Dabbehof aan de zijde van de Dabbestraat.

Figuur 2.1: voetgangersoversteekplaats Dabbestraat
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De onderstaande punten zijn in deze actualisatie opnieuw genoemd of in de evaluatie van
het verkeerscirculatieplan afgehandeld.
Aandachtspunt dorpsraad
Verbod omtrent parkeren aan de
rand van het evenemententerrein
(De Kaai) de verwijzing naar een
andere parkeerplaats (50 m verder)
valt onvoldoende op.
Verkeersveiligheid rond de scholen
laat te wensen over, beter overzicht
en meer verkeersdrempels zouden
een welkome oplossing zijn.
Vrachtverkeer voor het
winkelcentrum alleen via de Oostdijk
leiden en het dorp verder vermijden.
Borden verboden voor
vrachtwagens plaatsen in alle
zijstraten van de Stationsweg.
Onoverzichtelijke kruispunten:
A. Kruispunt Kolfweg-Willemstraat
B. Kruispunt Hilstraat-Emmastraat
C. Kruispunt Melkweg-Willemstraat
D. Kruising Molenweg-Zuiddijk
E. Kruising MolendijkOudelandsedijk

Tevens alle zijstraten die uitkomen
op de Stationsweg, hier is een
beperkt zicht door geparkeerde
auto’s. Kruispunt spiegels zouden
hier (waarschijnlijk) een oplossing
kunnen zijn.
Verkeerscirculatieplan terugdraaien
zoals vóór 2012

Wijze van afhandeling
Opgenomen als project (zie paragraaf 4.2)

Wordt met de scholen onderzocht in het kader van
het verkeersveiligheidsproject School op SEEF (zie
paragraaf 3.2). Bij sommige scholen zijn al
verkeerskundige maatregelen genomen om de
veiligheid te verbeteren.
Dit is besproken met Dorpsraad en
ondernemersvereniging (zie paragraaf 4.7).

Locaties A en B: overzicht is hier op zich niet slecht,
bij eerstvolgende reconstructie of herbestrating
wordt de aanleg van een verkeersplateau
overwogen als snelheidsremmende maatregel.
Locatie C: smalle rijlopers op de toeleidende wegen
waardoor tegemoetkomend verkeer op elkaar moet
wachten. Verbreding van de wegen is niet mogelijk,
enige oplossing is te vinden in hoffelijk rijgedrag.
Locatie D: in deze rapportage opgenomen als
kruispunt Voorstraat/Molendijk/Kaai (zie paragraaf
3.2).
Locatie E: situatie wordt bekeken in het kader van
de ontsluiting van nieuwbouwwijk Molenpolder (zie
paragraaf 3.2)
De kruispunten zijn op zich overzichtelijk genoeg,
de snelheid van verkeer zal eerder de oorzaak zijn
dat het pas laat opvalt. Een rotonde bij de
Eisenhowerlaan zal naar verwachting een gepaste
reductie van de snelheid als effect hebben (zie
paragraaf 4.6).
Dit is behandeld in de evaluatie van het VCP. Het
wijzigen van éénrichtingverkeer in
tweerichtingsverkeer in de straten rondom de
Dabbehof zal naar verwachting meer
verkeershinder opleveren dan de huidige situatie,
zoals ook in het VCP was voorzien (zie ook
paragraaf 3.2)
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2.4 Eilandvisie / ontwikkeling oostelijk deel van het eiland
Voor de ontwikkeling van het eiland wordt de Eilandvisie als leidraad gehanteerd. De visie
bestaat uit zes strategische kernthema’s. Via z.g. toetsvragen kan van elke ontwikkeling
worden bepaald in welke mate deze bijdraagt aan de visie. De thema’s en toetsvragen zijn:
1. Eilanditeit: past het voorstel of plan bij onze eilanditeit?
2. Maatschappelijke balans: draagt het voorstel of plan bij aan de sociale structuur op
ons eiland?
3. Kwaliteit: heeft het voorstel of plan het hoogst haalbare en betaalbare
kwaliteitsniveau?
4. Duurzaamheid: is het plan of voorstel duurzaam en levert het daarmee een bijdrage
aan de ambities van Energy Island?
5. Innovatie: is het plan of voorstel zo innovatief dat we het kunnen uitdragen en het
uiteindelijk ook banen oplevert?
6. Verbindingen: verbindt het plan of voorstel mensen op het eiland met elkaar of
verbindt het ons eiland met de (stedelijke) omgevingen.
Bij de uitwerking van de maatregelen is als volgt voldaan aan deze thema’s:
1. Eilanditeit: ontwerpen die aansluiten op de kenmerkende dorpse inrichting van de
buitenruimte in Oude-Tonge.
2. Maatschappelijke balans: bijdrage aan veilig verkeer en comfortabel vervoer van en
naar maatschappelijke voorzieningen
3. Kwaliteit: voldoen aan de principes van Duurzaam Veilig 3.0.
4. Duurzaamheid: afgestemd op de laatste inzichten en technieken voor
energiebewuste mobiliteit.
5. Innovatie: bijdrage aan de sociale en economische ontwikkeling van de
gemeenschap van Oude-Tonge
6. Verbindingen: bijdragen aan de mobiliteit van eilandbewoners en –bezoekers.
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3 Het maatregelenpakket
In dit rapport worden maatregelen uitgewerkt voor de knelpunten uit de actualisatie. Hiertoe
zijn de aangedragen knelpunten geanalyseerd op mogelijke maatregelen.

3.1 Aanpak knelpunten met fysieke maatregelen
Een deel van de maatregelen betreft ingrepen op de inrichting van wegen of buitenruimte. In
hoofdstuk vier zijn voor negen locaties verkeerskundige maatregelen gepresenteerd die als
afzonderlijke verkeers(veiligheids)projecten kunnen worden beschouwd en uitgevoerd.
De acht locaties waarbij voor deze aanpak is gekozen zijn:
- Parkeerterrein Dabbehof
- Kaai (plein)
- Kruispunt Molendijk/Herendijk
- Dabbestraat
- Ruychrockstraat
- Kruispunt Tramweg/Stationsweg
- Kruispunt N498/Oudelandsedijk
- Kruispunt Oostdijk/Ruychrockstraat
In hoofdstuk 4 is per knelpunt:
- een korte beschrijving gegeven,
- de relatie met andere onderdelen Actualisatie VCP Oude-Tonge vermeld,
- eventuele grondverwervingen aangeduid vanwege de financiële en procedurele
impact die dit kan hebben op het project,
- evenals eventuele aspecten op het gebied van Ruimtelijke Ordening zoals
bestemmingsplanwijzigingen en vergunningen,
- opmerkingen over wat er verder nog relevant is of kan zijn,
- en last but not least een raming van de kosten voor de maatregel (prijspeil 2019).

3.2 Aanpak overige knelpunten
Sommige knelpunten kunnen of moeten op een andere manier of in een ander kader worden
aangepakt. In het onderstaande overzicht is aangegeven om welke knelpunten het gaat en in
welk kader maatregelen zijn of worden uitgewerkt.
De verkeerscirculatie in het centrum leidt tot omrijden en extra verkeer door de kern:
in het VCP is een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van een circulatie met
éénrichtingverkeer. Daarbij is in aanmerking genomen dat de straten smal zijn en verkeer uit
twee richtingen daardoor moeilijk kunnen verwerken. Dat niet dezelfde weg terug kan
worden gevolgd als men op de heenweg heeft gereden, en één van de ritten daarom langer
is dan de andere, is een gevolg van de keuze voor éénrichtingverkeer. Uit de evaluatie is
naar voren gekomen dat de circulatie rondom de Dabbehof functioneert zoals bedoeld is in
het VCP. Hieruit volgt dat de circulatie gehandhaafd blijft zoals die nu is.
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Figuur 3.1: verkeerscirculatie centrum Oude-Tonge
(bron: gemeente Goeree-Overflakkee)

Indeling parkeerterrein “Dabbeplein”: de inrichting van dit plein bij winkelcentrum
Dabbehof is vooral afgestemd op het functioneren als parkeerterrein. Het plein heeft echter
naast een functie voor het parkeren ook een functie als verbinding voor alle verkeer tussen
de Dabbestraat en de Achterweg. Ook komt er vrachtverkeer om aanliggende winkels en
bedrijven te bevoorraden. Met de huidige inrichting geeft dat een rommelig beeld en geeft
het weggebruikers een onveilig gevoel.

Figuur 4.1: ‘Dabbeplein’
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In gesprekken met de dorpsraad en ondernemersvereniging is naar voren gekomen dat een
verkeersveiliger en praktischer inrichting van het plein zeer gewenst is. Bij een schouw ter
plaatse is de idee opgevat om parkeerkommen te realiseren met een aparte rijloper voor het
verkeer tussen Dabbestraat en Achterweg.

Figuur 4.2: luchtfoto en ontwerp herinrichting ‘Dabbeplein’
(bron: gemeente Goeree-Overflakkee)

Het ontwerp is door de dorpsraad en de ondernemersvereniging beoordeeld en men kiest
ervoor om de inrichting te houden zoals die nu is.
Kruispunt Voorstraat/ Molendijk/ Kaai: door bewoners is de overzichtelijkheid van het
kruispunt als een probleem aangeduid. Zicht voor verkeer uit de Voorstraat op verkeer van
de Molendijk is beperkt, evenals het zicht voor verkeer van de Molendijk op fietsers en
voetgangers van en naar de Kaai. Komend vanaf de Voorstraat dient verkeer tot aan het
kruisingsvlak op te rijden om verkeer van rechts op de Molendijk te kunnen zien. De
Molendijk sluit uit oostelijke richting aan met een smalle rijloper van amper 3,50 meter.
Verkeer uit deze straat heeft voorrang op verkeer uit de Voorstraat omdat het van rechts
komt.

Figuur 3.2: kruispunt Voorstraat/Molendijk/Kaai, gezien vanuit de Voorstraat
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Het verbeteren van het zicht op het overige verkeer en snelheidsremmende maatregelen
lijken in eerste instantie de oplossingsrichting. Maar maatregelen voor meer oprijzicht dragen
ook bij aan hogere snelheid immers is verkeer eerder zichtbaar. Snelheidsremming op de
Molendijk met drempels niet mogelijk vanwege kans op schade aan panden door trillingen.
Daarbij komt dat het meeste autoverkeer dat hier rijdt voor een groot deel plaatselijk bekend
is dus men kent de situatie en de eventuele gevaren en anticipeert daarop met het rijgedrag.
Daarom wordt ervoor gekozen om hier geen maatregelen te treffen.
Veiligheid rondom scholen laat te wensen over: twee van de drie basisscholen in OudeTonge doen mee aan School op SEEF. Dit is hét programma in Zuid-Holland voor een goede
aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd.
Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun
ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Een onderdeel van dit programma is een
veilige inrichting van schoolomgeving en schoolroutes. Met de verkeersleerkracht gaan
scholen inventariseren welke knelpunten er zijn en hoe die kunnen worden opgelost. Door de
verkeersleerkracht is inmiddels met de scholen contact opgenomen.

Figuur 3.3: verkeersveiligheidsmaatregelen bij basisschool De Bron
Inrichting buitenruimte meer afstemmen op voetgangers: vrijwel de gehele bebouwde
kom is een 30 km/u gebied. Diverse wegen bestaan uit brede rijlopers met relatief smalle
trottoirs. Deze inrichting van wegen is van oudsher toegepast en kan vanuit historisch
oogpunt als kenmerkend en karakteristiek voor de dorpen op het eiland worden beschouwd.
De problematiek lijkt vooral te worden veroorzaakt door automobilisten die de snelheidslimiet
overtreden. De wegen waar deze overtredingen zich voordoen zullen bij groot onderhoud
van passende maatregelen tegen snelheidsovertreding worden voorzien.
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Figuur 3.4: Kerkring: traditionele inrichting van een straat in Oude-Tonge
Menging van fietsers met (steeds grotere) landbouwvoertuigen is ongewenst en
gevaarlijk: deze problematiek doet zich vooral voor op wegen buiten de bebouwde kom.
Deze wegen zijn in het beheer bij Waterschap Hollandse Delta. De gemeente onderkent de
volgende belangen vanuit maatschappelijk oogpunt: veilige schoolroutes, veiligheid voor de
jeugd en een veilige landbouwsector. Schoolgaande jeugd en bestuurders van
landbouwvoertuigen krijgen met educatieve programma’s een training om op deze wegen
hun verkeersgedrag op elkaar af te stemmen. Gekeken wordt naar mogelijkheden om ook
het verkeersgedrag van recreatieve fietsers op landbouwverkeer af te laten stemmen.

Figuur 3.5: Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer
(bron: www.vomol.nl)
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Voor bezoekers is het niet duidelijk waar het historisch centrum is en hoe men er
komt: de lokale bewegwijzering is recentelijk geactualiseerd en deze verwijst onder andere
naar het centrum.

Figuur 3.6: lokale bewegwijzering is vervangen
De wegversmallingen op de (Oost)dijk dragen er niet toe bij dat het (vracht)verkeer de
gewenste route via de dijk kiest: deze stelling doet vermoeden dat de snelheidsremmende
maatregelen op de Oostdijk het onaantrekkelijk maken voor verkeer om deze route te kiezen.
Daarvan uitgaande zouden andere routes aantrekkelijker zijn om te volgen. De route van het
kruispunt Oostdijk/N498 naar de Dabbehof via de Oostdijk is volgens Google Maps in beide
richtingen de kortste en snelste.
Op alternatieve routes (o.a. Ruychrockstraat, zie ook paragraaf 4.5) zijn er snelheidsremmende maatregelen in de vorm van drempels en plateaus, welke in de regel als minder
comfortabel worden ervaren. Het ligt daarom niet voor de hand dat verkeer via deze
alternatieve routes naar het dorp rijdt. Er is dus waarschijnlijk een andere reden waarom
sommige verkeersdeelnemers via een andere route rijden. Mogelijk kan een aanvullende
inventarisatie door de dorpsraad helderheid geven op dit punt.
De versmallingen op de Oostdijk zijn bedoeld als snelheidsremmende maatregel die is
afgestemd op het passeren van vrachtverkeer: er is geen drempelconstructie aangelegd
terwijl de doorrijbreedte beperkt is. De versmallingen voldoen als snelheidsremmende
maatregel en er is daarom geen reden om ze te vervangen door een ander type oplossing.
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Figuur 3.7: wegversmalling op de Oostdijk
Slecht uitzicht op het kruispunt Molenweg/Molendijk: dit kruispunt wordt aangepakt als
onderdeel van de ontsluiting van de nieuwbouwwijk Molenpolder. Tevens zal dan de
aansluiting van de Oudelandsedijk op de Molenweg onder de loep worden genomen.

Figuur 3.8: kruispunt Molendijk/ Molenweg
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Ontbrekende voorzieningen voor fietsers of voetgangers op de Suijssendijk, van en
naar de sportverenigingen: er ontbreken voorzieningen langs het wegvak dat in beheer is
bij het Waterschap Hollandse Delta. De problematiek lijkt vooral te worden veroorzaakt door
automobilisten die de snelheidslimiet overtreden. Bij groot onderhoud aan de weg zal deze
van passende maatregelen tegen snelheidsovertreding worden voorzien. Via de
sportverenigingen worden (ouders van jeugd)leden aangesproken op hun rijgedrag.

Figuur 3.9: Suijssendijk
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4 De projecten
In dit hoofdstuk zijn de acht projecten met fysieke maatregelen in de vorm van projectbladen
uitgewerkt. Er is gekozen voor deze opzet om een uniforme presentatie te maken die voor
alle betrokkenen vanuit de diverse invalshoeken en geledingen leesbaar en te begrijpen is.
Onderstaand is op een luchtfoto aangegeven waar de projecten zijn gesitueerd. De nummers
komen overeen met de projectnummers op de navolgende projectbladen

5

4

6

3
1

2
7

Figuur 4.1: overzichtskaart uitvoeringsprojecten
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4.1 Project 1: parkeren Kaai

Figuur 4.2: Kaai: wel laden en lossen op het plein, maar niet parkeren
Korte beschrijving:
Er zijn klachten over het parkeren langs de Kaai en parkeren op het plein. Het parkeren
langs de Kaai belemmert volgens de meldingen de doorstroming van het verkeer. De weg is
er echter voldoende breed, zelfs met geparkeerde voertuigen (zie foto), dat tegemoetkomend
verkeer elkaar kan passeren mits beiden zich aan de geldende verkeersregels houden
(plaats op de weg, snelheidslimiet). Daarmee dragen geparkeerde voertuigen juist bij aan de
verkeersveiligheid op de Kaai, waarvoor de belemmering van de doorstroming als
ondergeschikt wordt beschouwd.
Op het met paaltjes en bloembakken omgeven deel van het Kaaiplein geldt een gesloten
verklaring voor motorvoertuigen met uitzondering van laden en lossen voor horeca. De
aanwezigheid van voertuigen op het plein is dus alleen voorbehouden voor laden en lossen
(stilstaan), niet voor parkeren. Er zijn enkele verzinkbare palen die echter regelmatig in
verzonken stand blijven staan waardoor een ieder toch het plein op kan rijden, en parkeren,
tot ergernis van bewoners en ondernemers.
De meest voor de hand liggende fysieke oplossing is dat de palen na bediening voor het
passeren weer in opgeheven stand worden geplaatst. Dit is een maatregel waar bewoners
en ondernemers zelf de hand in hebben. Handhaving van de gesloten verklaring door politie
en buitengewoon opsporingsambtenaren is een aanvullende maatregel om ongeoorloofde
aanwezigheid van een voertuig op het terrein te gaan.
Relatie met andere onderdelen Actualisatie VCP Oude-Tonge:
Er is geen relatie met andere onderdelen van deze actualisatie.
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Grondaankopen:
Voor deze maatregelen zijn geen grondaankopen noodzakelijk.
Aspecten Ruimtelijke Ordening:
Voor de maatregelen zijn geen aanpassingen van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen over dit project vanuit andere invalshoeken.
Kosten:
Er zijn geen aanlegkosten aan de voorgestelde fysieke maatregelen verbonden. De
handhaving van de gesloten verklaring voor motorvoertuigen en van het parkeerverbod op
het “Kaaiplein” maakt deel uit van de reguliere uitvoering van taken door het team
Handhaving.

Figuur 4.3: buitengewoon opsporingsambtenaren
(bron: gemeente Goeree-Overflakkee)
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4.2 Project 2: aanpak kruispunt Molendijk/ Oostdijk/ Herendijk

Figuur 4.4: kruispunt Molendijk/Oostdijk/Herendijk in 2017
Korte beschrijving:
De vormgeving van het kruispunt zoals hierboven is weergegeven, maakt niet duidelijk of
hier nu sprake is van een gelijkwaardige kruising, dan wel van een inritconstructie. Om
ongevallen te voorkomen is aanpassing van deze situatie gewenst. Een oplossing is
gevonden in het aanpassen van de zg. piano markering waardoor het kruisingsvlak
eenduidig wordt vormgegeven als verkeersplateau.
Relatie met andere onderdelen Actualisatie VCP Oude-Tonge:
Er is geen relatie met andere onderdelen van deze actualisatie.
Grondaankopen:
Voor deze maatregelen zijn geen grondaankopen noodzakelijk.
Aspecten Ruimtelijke Ordening:
Voor de maatregelen zijn geen aanpassingen van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen over dit project vanuit andere invalshoeken.
Kosten:
De kosten voor deze maatregelen zijn geraamd op € .4.000,00 excl. BTW.
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N.B.: Inmiddels heeft uitvoering plaatsgevonden voor het geraamde bedrag met
onderstaand beeld als resultaat!

Figuur 4.5: hetzelfde kruispunt met aangepaste “piano markering” in 2018
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4.3 Project 3: verkeersveiligheid Dabbestraat

Figuur 4.6: Dabbestraat, gezien vanaf de Ruychrockstraat
Korte beschrijving:
In deze straat zijn er problemen gemeld over het parkeren en over de snelheid van het
verkeer. In de straat blijkt personeel van de winkels in winkelcentrum Dabbehof te parkeren
ondanks afspraken met winkeliers dat hun personeel op het Handelsterrein de auto zou
moeten stallen. Bewoners ervaren dit als overlast omdat zij hun auto dan niet voor de deur
kunnen parkeren. Er zijn ook klachten over te snel rijdend autoverkeer.
Voor de aanpak van het parkeergedrag door winkelpersoneel zijn gesprekken gaande
met bewoners en winkeliers om het parkeergedrag te beïnvloeden. Het invoeren van een
parkeervergunningenzone is wel eens geopperd maar biedt geen oplossing voor het
vraagstuk. Een vergunningensysteem vraagt om continue handhaving, zonder handhaving is
het sterk de vraag of een vergunningensysteem in deze situatie wordt nageleefd.
Voorgesteld wordt om een parkeeronderzoek te houden om de parkeerdruk in beeld te
brengen. Daarmee kan worden bepaald of de beschikbare parkeercapaciteit al dan niet
voldoende is.
Voor de aanpak van de snelheid heeft er een verkeerstelling plaatsgevonden met
snelheidsmeting. Daaruit is gebleken dat 85% van het verkeer niet sneller rijdt dan 32 km/u.
De hoogst gemeten snelheid bedraagt 52 km/u. Deze resultaten geven geen aanleiding tot
het treffen van snelheidsremmende maatregelen
Relatie met andere onderdelen Actualisatie VCP Oude-Tonge:
Er is een relatie met de aanpak van het parkeren op het Dabbeplein en met de aanpak van
de verkeersonveiligheid in de Ruychrockstraat.
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Grondaankopen:
Voor deze maatregelen zijn geen grondaankopen noodzakelijk.
Aspecten Ruimtelijke Ordening:
Voor de maatregelen zijn geen aanpassingen van het bestemmingsplan noodzakelijk. Wel
dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het aanpassen van de
inrichting van de weg.
Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen over dit project vanuit andere invalshoeken.
Kosten:
De kosten voor een parkeeronderzoek (tellingen en analyse) om de parkeerdruk in beeld te
brengen worden geraamd op € 10.000,00 exclusief BTW.

Figuur 4.7: parkeerterrein Handelsterrein
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4.4 Project 4: verkeersveiligheid Ruychrockstraat

Figuur 4.8: kruispunt Ruychrockstraat/ Bernhardstraat, gezien in noordelijke richting
Korte beschrijving:
De verkeerssituatie in de Ruychrockstraat is al jaren een bron voor discussie. De straat heeft
een ontsluitende functie voor het oostelijke deel van het dorp. De straat sluit aan de
noordzijde aan op de Stationsweg en aan de zuidzijde op de Oostdijk. Daarmee vormt de
straat tevens een verbinding voor doorgaand verkeer, dwars door een woonwijk.
Het verkeer van en naar de Oostdijk is toegenomen door de aanleg van nieuwe wijken en
door de bovenlokale functie van het winkelcentrum. Dit verkeer wordt geacht via de
Oudelandsedijk en de Oostdijk te rijden maar dit wordt vaak als ‘omrijden’ ervaren. Daarom
kiezen sommige weggebruikers voor de Ruychrockstraat als verbindende route. De straat is
echter ook een woonstraat en de parkeerdruk is er hoog waardoor de rijbaan over vrijwel de
gehele lengte voor de helft door geparkeerde voertuigen wordt bezet. Er blijft dan slechts
ruimte over voor één auto om te passeren en tegenliggers moeten dan op elkaar wachten.
Voorgestelde oplossingen
Om aan deze knelpunten tegemoet te komen zijn er twee opties bedacht. De eerste optie
betreft de aanpassing van de huidige straat om knelpunten op te lossen, de tweede optie
betreft het herinrichten van de straat bij een toekomstige reconstructie van de weg of bij
vervanging van de riolering. De opties komen op het volgende neer:
Optie 1 verkeersplateaus op kruisingsvlakken.
Bij deze optie worden de punaises op de kruispunten met de Trumanstraat en de
Bernhardstraat vervangen door verkeersplateaus. Een extra plateau wordt dan aangelegd op
het kruispunt met de Marshallstraat. De plateaus dienen tevens als wisselplaatsen voor
elkaar tegemoetkomend verkeer om te passeren.
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Optie 2: herprofileren van de straat bij reconstructie van de weg of vervanging van riolering
Bij dergelijke werkzaamheden dient de rijbaan in zijn geheel te worden opgebroken. Dit geeft
de mogelijkheid om de weg opnieuw in te delen. Voorgesteld wordt om de beschikbare 10,00
meter wegbreedte als volgt te herverdelen: 1,70 meter trottoir, 4,60 meter rijloper, ingericht
als erftoegangsweg, 2,00 meter parkeerstrook (eventueel wisselend), 1,70 meter trottoir
inclusief trottoirband. Tegelijk met deze herinrichting kunnen dan tevens de verkeersplateaus
uit optie 1 worden aangelegd.
Relatie met andere onderdelen Actualisatie VCP Oude-Tonge:
De maatregelen hebben een relatie met de aanpak van de Dabbestraat en met de aanleg
van een rotonde op het kruispunt Stationsweg/ Tramweg/ Eisenhowerlaan.
Grondaankopen:
Voor deze maatregelen zijn geen grondaankopen noodzakelijk.
Aspecten Ruimtelijke Ordening:
Voor de maatregelen zijn geen aanpassingen van het bestemmingsplan noodzakelijk. Wel
dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het aanpassen van de
inrichting van de weg.
Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen over dit project vanuit andere invalshoeken.
Kosten:
De kosten voor de aanleg van 3 verkeersplateaus wordt geraamd op € 90.000 excl. BTW.
De kosten voor de aanleg van een totale herinrichting (3 verkeersplateaus en herprofilering)
worden geraamd op € 319.000,00 excl. BTW.

Figuur 4.9: impressie dwarsprofiel herinrichting Ruychrockstraat
(bron: gemeente Goeree-Overflakkee)
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4.5 Project 5: rotonde Tramweg/ Stationsweg/ Eisenhowerlaan

Figuur 4.10: kruispunt Stationsweg/ Tramweg
Korte beschrijving:
De Stationsweg is een gemeentelijke weg binnen de bebouwde kom die oorspronkelijk deel
uitmaakte van Rijksweg N59. De weg oogt deels nog als doorgaande weg buiten de
bebouwde kom en levert daardoor een aantal verkeerskundige problemen op. Met name op
het kruispunt Stationsweg / Tramweg / Eisenhowerlaan doen zich problemen voor met de
verkeersveiligheid:
- De snelheid van het verkeer is er hoog, met name komend vanuit de richting
Achthuizen. Verkeer kan tot voorbij de kruising met hoge snelheid doorrijden omdat
er maar beperkt snelheidsremmende maatregelen aanwezig zijn.
- Het kruispunt is ruim opgezet en daardoor niet in één blik te overzien.
- Er is geen fietsoversteekplaats aanwezig waardoor overstekend fietsers midden op
het kruisingsvlak staan opgesteld als ze moeten wachten.
- De busvriendelijke drempels (2017) worden door motorrijders als gevaarlijk ervaren.
- Er gebeuren regelmatig ongevallen met materiële schade omdat snelheid en
afstanden verkeerd worden ingeschat.
Voorgestelde oplossing: aanleg van een rotonde
De aanleg van een rotonde op deze kruising wordt al een tijdje als optie genoemd. Deze
maatregel biedt een oplossing voor de genoemde verkeersveiligheidsproblemen:
- Een rotonde werkt snelheidsremmend immers is de veilige passeersnelheid maximaal
35 km/u;
- De overzichtelijkheid van het kruispunt neemt toe omdat het kruisingsvlak wordt
verkleind en conflictpunten minder complex worden;
- Het doorgaande karakter van de Stationsweg neemt af want een rotonde vormt een
fysieke onderbreking in het verloop van de weg;
- Er komen afzonderlijke fietsoversteekplaatsen waarbij fietsers voorrang krijgen;
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-

De rotonde biedt een keermogelijkheid voor vrachtverkeer die er nu niet is, waardoor
achteruitrijdend vrachtverkeer wordt voorkomen.

Een mogelijk nadeel is dat de rotonde hinderlijk kan zijn voor busverkeer en discomfort kan
veroorzaken voor chauffeurs en passagiers
Relatie met andere onderdelen Actualisatie VCP Oude-Tonge:
Dit project heeft een relatie met de aanpak van de verkeersonveiligheid en de
doorstromingsproblematiek in de Ruychrockstraat. Dit project heeft ook een relatie met de
aanpak van de verkeersonveiligheid op het kruispunt N498/Oudelandsedijk.
Grondaankopen:
Voor deze maatregelen zijn geen grondaankopen noodzakelijk.
Aspecten Ruimtelijke Ordening:
Voor de maatregelen zijn geen aanpassingen van het bestemmingsplan noodzakelijk. Wel
dient er een omgevingsvergunning te worden aangevraagd voor het aanpassen van de
inrichting van de watergang.
Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen over dit project vanuit andere invalshoeken.
Kosten:
De kosten voor deze maatregel zijn geraamd op € 520.000,00 excl. btw.

Figuur 4.11: ontwerp rotonde Eisenhowerlaan
(bron: gemeente Goeree-Overflakkee)
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4.6 Project 6: aanpak kruispunt N498/ Oudelandsedijk

Figuur 4.12: kruispunt N498/ Oudelandsedijk
Korte beschrijving:
Op dit kruispunt is er vanuit alle richtingen slecht uitzicht op verkeer vanaf de zijwegen. Er is
vanuit alle richtingen alleen goed zicht op verkeer dat zich al op de kruising bevindt. Er is ook
een grote oversteeklengte voor het fietsverkeer van de Oudelandsedijk naar de
Oudelandsedijk-Oostdijk en terug, waarbij men midden op het kruisingsvlak moet stoppen
om verkeer op de N48 voorrang te geven. Tenslotte is er sprake van een hoge snelheid
autoverkeer op N498, ondanks de aanwezige 60 km/u limieten op de toeleidende richtingen.
Voorgestelde oplossing:
Voor dit kruispunt wordt voorgesteld om een pakket van maatregelen te treffen:
- Kruisingsvlak verkleinen door asfalt te verwijderen en overrijdbare (gras)bermen aan
te leggen. De boogstalen van het verharde deel bochten worden verkleind tot 10,00
meter;
- Aanleg van afremdrempels (50 km/u variant) in de takken van de N498, vgl. de
drempels in provinciale weg N215 bij Nieuwe-Tonge;
- Aanpassen van de geleidemarkering van het linksafvak op de oostelijke tak door het
verder doortrekken (over lengte van 12 m) tot tegen het conflictvlak;
- Aanbrengen markering voor de fietsoversteek Oudelandsedijk-Oostdijk.
Beoogd resultaat:
De maatregelen zijn vanuit verkeersveiligheidsoogpunt bedoeld om snelheden te beperken
en een veilige oversteek voor fietsers te bieden. Vanuit civieltechnisch oogpunt leidt het
verkleinde kruisingsvlak tot minder onderhoudskosten. Belangrijk is echter dat de
berijdbaarheid van het kruispunt voor landbouw (gerelateerd) verkeer gegarandeerd blijft.
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Relatie met andere onderdelen Actualisatie VCP Oude-Tonge:
Er is een relatie met de aanleg van een rotonde op de kruising Stationsweg/Eisenhowerlaan.
Deze maatregelen liggen op dezelfde weg en vullen elkaar aan in het remmen van de
snelheid op de N498 binnen de bebouwde kom.
Grondaankopen:
Voor deze maatregelen zijn geen grondaankopen noodzakelijk.
Aspecten Ruimtelijke Ordening:
Voor de maatregelen zijn geen aanpassingen van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen over dit project vanuit andere invalshoeken.
Het kruispunt is in beheer bij de provincie Zuid-Holland en het Waterschap Hollandse Delta.
De uitvoering van de maatregelen dient met deze wegbeheerders te worden afgestemd. Zij
dienen medewerking en toestemming te verlenen voor het treffen van deze maatregelen
Kosten:
De kosten voor deze maatregelen zijn geraamd op € 60.000,00 excl. BTW.

Figuur 4.13: ontwerp aanpassing kruispuntmarkering
(bron: gemeente Goeree-Overflakkee)
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4.7 Project 7: kruispunt Oostdijk/ Ruychrockstraat

Figuur 4.14: kruispunt Oostdijk/ Ruychrockstraat
Korte beschrijving:
Dit kruispunt heeft een groot kruisingsvlak waardoor de snelheid van het autoverkeer op de
Oostdijk hoog is. Daar komt bij dat verkeer van de Ruychrockstraat voorrang moet verlenen
aan het verkeer op de Oostdijk.
Voorgestelde maatregelen:
Met het verplaatsen van de 30 km/u grens naar oostelijke tak komt het kruispunt in de 30
km/u-zone te liggen. Dit maakt het mogelijk om de voorrangsregeling op te heffen, het
kruisingsvlak te verkleinen en een plateau of andere snelheidsremmende maatregelen aan
te leggen. Uiteraard dient daarbij wel rekening te worden gehouden met vrachtverkeer van
en naar het winkelcentrum en met landbouwverkeer naar het buitengebied.
Relatie met andere onderdelen Actualisatie VCP Oude-Tonge:
Projecten waar deze maatregel een relatie mee heeft zijn:
- Aanpak Ruychrockstraat
- Aanpak Dabbestraat
- Aanpak kruispunt Molendijk/Oostdijk/Herendijk
Grondaankopen:
Voor deze maatregelen zijn geen grondaankopen noodzakelijk.
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Aspecten Ruimtelijke Ordening:
Voor de maatregelen zijn geen aanpassingen van het bestemmingsplan noodzakelijk.
Opmerkingen:
Er zijn geen opmerkingen over dit project vanuit andere invalshoeken.
Kosten:
De kosten voor deze maatregelen zijn geraamd op € 57.000,00 excl. BTW.

Figuur 4.15: ontwerp aanpassing kruispunt Oostdijk/ Ruychrockstraat
(bron: gemeente Goeree-Overflakkee)
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4.8 Overzicht kostenramingen projecten
Op basis van ontwerpramingen (prijspeil 2019) worden voor de acht projecten de
navolgende budgetten nodig geacht:
Projectnummer en benaming
Project 1: handhaving geslotenverklaring Kaai voor
motorvoertuigen
Project 2: aanpassen markering kruispunt Molendijk/
Oostdijk/ Herendijk
Project 3: parkeeronderzoek Dabbestraat
Project 4a: verkeersplateaus Ruychrockstraat
Project 4b: herprofilering Ruychrockstraat (incl. aanleg
plateaus”)
Project 5: rotonde Stationsweg/Eisenhowerlaan

Pakket 1

Pakket 2

n.v.t.

n.v.t.

€ 4.000,00

€ 4.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

€ 90.000,00
€ 319.000,00
€ 520.000,00

€ 520.000,00

Project 6: aanpak kruispunt N498/ Oudelandsedijk

€ 60.000,00

€ 60.000,00

Project 7: verkeersplateau Oostdijk/ Ruychrockstraat

€ 57.000,00

€ 57.000,00

€ 741.000,00

€ 970.000,00

Totaal raming budgetten:

Het totaal van de raming in pakket 1 is gebaseerd op uitvoering van project 4a. Als ervoor
wordt gekozen om in plaats daarvan project 4b uit te voeren dan komt het totaal uit op de
raming volgens pakket 2.
Project 2 is uitgevoerd maar voor de volledigheid nog wel opgenomen in de totalen van
bovenstaand overzicht.
Alle ramingen zijn gebaseerd op prijspeil 2019 en exclusief btw.
De stelposten per project dienen op basis van besteksramingen nauwkeuriger te worde
bepaald indien een scherpere indicatie van de kosten gewenst is.
In dit rapport is niet opgenomen op welke wijze deze budgetten worden gefinancierd. Dit is
afhankelijk van de middelen die voor relevante diensten en producten van de gemeente
beschikbaar zijn. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor subsidiëring van de maatregelen nog
niet verkend.
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5 Fasering van de maatregelen
De volgende fasering wordt voorgesteld voor de uitvoering van maatregelen. Naast de
urgentie vanuit verkeerskundig oogpunt is hierin rekening gehouden met eventueel
onderhoud aan wegen en riolering, en aan een gelijkmatig ritme van uitgaven.
Korte termijn maatregelen (uitvoering te voorzien in periode 2019-2020)
- Project 3: Parkeeronderzoek Dabbestraat
- Project 6: Aanpak kruispunt N498/ Oudelandsedijk
Lange termijn maatregelen (uitvoering te voorzien in periode 2021-2025):
- Project 7: Aanleg plateau Oostdijk/Ruychrockstraat
- Project 5: Rotonde Stationsweg/ Tramweg/ Eisenhowerlaan
Uitvoering te plannen bij reconstructie en herstraten:
- Project 4: Herprofileren Ruychrockstraat en aanleg verkeersplateaus
De aanpassing van het kruispunt Molendijk/Oostdijk/Herendijk (project 2) heeft reeds
plaatsgevonden en is dan ook niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Aan project 1 zijn
geen investeringen gekoppeld en is daarom niet meegenomen in dit overzicht.
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