
   Vereniging De Oude Dorpskern: 100-punten lijst 
    
    Stratenoverzicht opmerkingen 
       
       
1   Voorstraat geen slaapstraat worden; meer dynamiek, passende winkels 
2     linden en hondenpoep overlast; ook wilde duiven 
       
3     mos op stoepen lijdt tot glijpartijen 
4     vuilnisbakken op de stoep, ook lang na legen 
5     betere verkeerscirculatie; weg gemeentehuis weer open 
6     twee verwaarloosde panden aanpakken 
7     beschadiging onderkant auto's bij inparkeren 
8     licht uit 's nachts bij kapper 
9     stoepen slecht geplaveid/begaanbaar 

10     onveilige en onoverzichtelijke kruising met Herenweg 
       
11   Wilhelminastraat parkeerders vanuit Jeroen; slagboom open 
12     authentieke karakter herstellen 
13     geen kunststof maar stenen palen 
       
14   Molenstraat parkeren van vrachtverkeer geeft overlast en risico's 
15     ontbreken bord doodlopende straat naar Weteringpoort 
16     herbestrating weg en stoepen (slecht begaanbaar) 
       
17   Vreewijk Paaltjes in weg Schans/Wilhelminastraat ; kunnen weg, staat altijd een busje 

voor ; slechte verlichting op die plek; 
     vervolg; eenrichtingsverkeer maken. 
18     Auto’s geparkeerd voor de schuren/ auto’s buiten de parkeervakken geeft 

verkeersoverlast 
19     Nog steeds ongeveer 25 parkeerplaatsen te kort/parkeergarage Digros niet 

benut 
20     Oplossing; vrij parkeren op Raadhuisstraat/ gratis gebruik parkeergarage 

Digros/parkeerplaats Jeroen 
21     Mogelijkheid bieden om in eigen tuin te parkeren ( in 2 tot 3 gevallen 

mogelijk) 
22     verloedering in/rond Schans; vuilnis belt rond openbare vuilcontainer; 

oplossing ondergronds/alleen met pasje/ camera 
23     Herinrichting Vreewijk gestopt ( lijkt geen prioriteit te hebben ) Bestrating en 

verlichting hoognodig aanpassen 
24     groen eind Hekelhof slecht onderhouden 
25     aankleding Vreewijk gedateerd 
26     verlichting hoek Schans/Wilhelminastraat ivm veiligheid 
27     verhoogd zebrapad Raadhuisstraat /Keuvel 
28     hangjongeren geen probleem/soms last van stappers 
29       
30   Raadhuisstraat overlast laden en lossen vrachtverkeer (oa Action); te smalle breedte? 



31     parkeren voor ingang Keuvel 
32     te smalle straat met veel in- en uitritten, waardoor onveilig en fietsers de 

stoep opgaan 
33     fietsers en scooters op stoep hinderlijk fenomeen 
34     kruising met H Geestweg gevaarlijk voor auto's, fietsers en voetgangers; door 

palen wordt de bocht 
35     te kort genomen ; tevens geen ruimte voor fietsers, die voorbij de palen 

rijden en voetgangers lastig maken 
       
36   Kerkstraat fietsers en scooters weren 
37     veilige oversteek naar Jeroenskerk en naar bej. Centrum Jeroen (Zebra?) 
       
38   Keuvel/Digros fietsenstalling te vol; men kan er niet langs 
39     Digroskarren in de wijken er om heen 
40     toezicht op hangjongeren 
41     Digros zou parkeerboetes betalen tbv vrachtverkeer 
       
42   Kloosterplein te veel vuil containers; kan dit niet op andere punten, zoals in Raadhuisstraat 

(scheelt parkeerplaatsen!) 
43     toezicht op hangjongeren bij Bronckhorstschool 
44     veel zwerfafval 
45     waarom fietspaadje naast de school en geen Kiss&ride? Bij afzetten wordt de 

weg geblokkeerd 
46     twee parkeerplaatsen mogelijk ipv oversteek bij Rabo 
       
47   RK Jeroenskerk tuin open voorpubliek/doorgang naar Verkadeplein  
       
48   Binnenhof toegenomen parkeerdruk door invoeren betaald parkeren 
49     speelvoorziening stuk; jeux des boules baan niemand blij mee 
       
50   Lijnbaanweg auto's parkeren op de stoep; gevaar voor kinderen 
51     oversteek bij Kerkhofpad en Pickestraat gevaarlijk; men rijdt te hard (30 km 

zone ?); drempels maken 
       
52   Kerkhofpad straatwerk verbeteren 
53     verkeer tegen rijrichting vanuit Bi-hof en Kloosterplein erin 
     onderdeel van beschermd dorpsgezicht; oudste route naar zee 
54     oude lantaarnpalen en meer bomen aan noordzijde 
55     wateroverlast bij zware regenval 
56     bewaren karakteristieke gevels 
57     vuilnisplek al om 24.00 vrijhouden 
58     circulatie soms moeilijk door te smalle straat en parkeerders 
59     maken van veilige route naar school vanaf Lijnbaanweg 
       
60   Pickestraat/ 

Ruijgenhoek 
men gaat tegen eenrichting in naar Ruijgenhoek 

61     parkeerchaos; auto's op de stoep; gevolg van te weinig parkeerplaatsen 
62     Pickestraat tot Vinkenlaan onder beschermd dorpsgezicht 



       
63   van Limburg 

Stirumstraat 
geen goedkope maar klassieke lantaarn 

64     reductie te veel aan borden kruising Bronckhorststraat 
       
65   Lindenhofstraat overlast Oranjefeesten 
66     ook Kerstverlichting 
67     bestrating als in oude kern 
       
68   Douzastraat stoepen slecht begaanbaar door parkeerders (hogere stoeprand?) 
69     parkeeroverlast door gasten van Royal 
70     straat te nauw door schuinparkeerders (iets te doen met lantaarns? ) 
71     slecht straatwerk 
     afslag van Douza naar links Lindenhofstr. Onoverzichtelijk: spiiegel? 
72     ook Kerstverlichting 
73     onderdeel beschermd dorpsgezicht 
       
74   Bronckhorststraat stoepen slecht begaanbaar 
75     verlichting bij oude brandweergarage slecht; onveilig gevoel 
76     meer groen 
77     speelplaats op Hoogvliet terrein 
       
78   Zeestraat overlast van zwaar vrachtverkeer en auto's ivm afremmen en gasgeven na 

drempel 
       
79   Heilige Geestweg bestrating slecht 
80     schade aan huizen door vrachtverkeer 
       
81   Jeroensplein palen verplaatsen/ verminderen of andere fraaie oplossing 
82     plaveisel vrouwonvriendelijk/effenen 
83     veel cementsluier en grid en daardoor met name bij regen glad en gevaarlijk 
84     saai leeg plein; geen visitekaartje voor Noordwijk 
85     meer vertieren en activiteiten 
86     meer groen, bomen, plante- bakken 
87     straat verbreden ivm veiligheid fietsers en overstekende 

voetgangers/bochten aanpassen 
88     ronde zitjes rondom de bomen, vervuild en niet uitnodigend 
       
89   Lindenplein blauwe zone onduidelijk 
90     meer (culturele) aktiviteiten op plein 
       
       
   Offemweg   
       
91   Florahof/Zwanensteeg parkeer probleem zal sterk toenemen als Hof van Holland parkeren weer over 

is 
92     ook parkeren op Florahof mogelijk maken 



 


