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Probleemstelling 

Langs verschillende publicaties in de lokale en landelijke pers, alsmede lopende 

discussie en acties van een ingestelde klankbordgroep, ambtelijke contacten met 

gemeente, berichten van verontruste bewoners en via politieke gremia, is de 

Bewonersvereniging Nieuweweg enigermate op de hoogte van Gemeentelijke 

initiatieven voor het realiseren van woningbouw (ca. 150 wooneenheden) op het 

voormalige IJzergieterij terrein. Bewoners van de Nieuweweg en met name 

Nieuweweg-Zuid zijn verontrust over de effecten die deze plannen mogelijk hebben 

op het resulterende (auto-/snel-)verkeer van en naar dit nieuwe woongebied, voor de 

Nieuweweg-Zuid en woonomgeving. Verontrust in die zin dat de gemeente  er op lijkt 

aan te sturen de Nieuweweg, met het door de gemeente verklaarde 

gebiedsontsluitend karakter van deze weg, te belasten met de (aanzienlijke) 

verkeersstromen van en naar deze nieuwe woonwijk.   

Organisatie betrekken burgers bij planvorming? 

Het is aan het bestuur van de Bewonersvereniging Nieuweweg niet duidelijk langs 

welke weg en initiatief, de hierboven genoemde klankbordgroep in het leven is 

geroepen. Noch is ons bekend wat de positie, bevoegdheid en mogelijke invloed van 

de klankbordgroep is, in het proces van de ontwikkeling van plannen om te komen tot 

woningbouw op het genoemde IJzergieterij terrein. Het bestuur van de 

bewonersvereniging Nieuweweg vraagt zich dan ook af, waarom zij niet, lettende op 

de positie van de Nieuweweg-Zuid in de plannen, niet in enig “burgerparticipatie” 

door de gemeente of ontwikkelaar betrokken wordt/is. De gemeente is op de hoogte 

van het bestaan van de Bewonersvereniging Nieuweweg en van de doelstelling van 

de vereniging; de belangen van de bewoners van o.a. de Nieuweweg te behartigen. 

Het bestuur van de bewonersvereniging staat voorts op het standpunt dat bij 

ontwikkelingen, zoals op voornoemd IJzergieterij terrein, belanghebbenden zo vroeg 

mogelijk betrokken moeten worden in planvormingsproces. Dit vergroot de kans op 

gedragen plannen en effectief opvolgend besluitvormingsproces. 

Verkeersdruk Nieuweweg-Zuid 

Nu al ervaren bewoners van de verkeersbelasting en daaraan gekoppelde geluids- 

en (mogelijk) luchtvervuilingshinder op de Nieuweweg-Zuid en Rivierdijk als te hoog. 

Het verkeer concentreert zich vooral in de morgen- en avondspits. Voorts voegt zich 

van tijd tot tijd “sluipverkeer” van de A15 en A27 (bij toenemende filevorming) hier 

aan toe.  

Wij verwachten dat verkeer uit de nieuwe woonwijk vooral ook deze spitsmomenten 



zal belasten en versterken. Wij zien op dit moment een sterke toename van 

verkeersdruk op de Nieuweweg-Zuid en Rivierdijk (sectie Nieuweweg-Helling) dat 

enerzijds ingegeven wordt door conjuncturele ontwikkelingen, maar ook (en niet in de 

laatste plaats) door beleidskeuzes inzake ontwikkeling van vestiging industrie en 

woningbouw binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De 

gebiedsontwikkeling, in algemene zin, lijkt meer het karakter te hebben van 

“lappendeken planologie” dan van doordachte, op de middellange en lange termijn 

gerichte ontwikkelingen en visie, met name op het vlak van 

verkeersontsluitingaspecten. Daarnaast lijkt de gemeente geen initiatieven te 

ontplooien om genoemd “sluipverkeer” terug te dringen. 

Visie en adviezen klankbordgroep 

Op 25 januari jongstleden ontving de Bewonersvereniging Nieuweweg per e-mail de 

visie van de klankbordgroep op de verkeersafwikkeling van het voor woningbouw te 

ontwikkelen IJzergieterij terrein. Hierin geeft de klankbordgroep o.a. de gemeente 

enige adviezen in infrastructuur technische en verkeerstechnische zin m.b.t. 

afwikkeling van te verwachten verkeersstromen inzake Nieuwbouw IJzergieterij 

terrein, zowel tijdens realisatie- als in exploitatiefase. 

De door de klankbordgroep aangedragen oplossingen inzake het splitsen van 

verkeer van en naar de nieuwe wijk, deels via peulenstraat-Zuid en deels via 

Rivierdijk en Nieuweweg hebben in beginsel onze steun en waardering. 

Echter vinden wij dat de oplossing sterk gericht is op de directe omgeving van het 

plangebied IJzergieterij terrein en minder rekening houdt met de resulterende en te 

verwachten verkeersbelasting op de Nieuweweg-Zuid. Zelfs na mogelijke halvering 

van de te verwachten verkeersdruk uit de nieuwe wijk zal deze nog aanzienlijk zijn. 

Ontwikkelingen woningbouw prima, maar wel in balans! 

Het is buiten kijf dat wij de ontwikkeling van woningbouw binnen onze gemeente 

toejuichen. Dit dient echter te gebeuren door alle belangen in een goede balans te 

wegen. 

M.b.t. gebiedsontsluitend karakter Nieuweweg-Zuid en Rivierdijk 

De gemeente placht steeds aan te geven, in haar communicatie met de 

bewonersvereniging, dat het karakter van de Nieuweweg een gebiedsontsluitende 

weg is. De gemeente lijkt daarbij steeds de doorstroming van verkeer en belang van 

de industrie onevenredig zwaarder te laten wegen dan de woonfunctie, erfontsluiting 

en veiligheidsaspecten van de Nieuweweg(-Zuid), Breedewaij en Rivierdijk. Bij 

toename van de verkeersbelasting zullen genoemde aspecten gekoppeld aan 

“wonen” aan de Nieuweweg-Zuid en Rivierdijk, bij ongewijzigd beleid en houding van 

de gemeente, nog meer onder druk komen te staan. 

De bewonersvereniging heeft een aantal twijfels m.b.t. visie en beleidskeuzes van de 

gemeente daar waar het de verkeersafwikkeling in zijn algemeenheid en specifiek de 

Nieuweweg en Rivierdijk betreft, voor nu en de toekomst: 



- Onnodige verkeersbelasting door vrachtverkeer (creëren van parkeerterrein 

voor vrachtwagens in Boven-Hardinxveld???). 

- Ogenschijnlijke afwezigheid van een vestigingsbeleid, gericht op het beperken 

van vestiging transportondernemingen en/of transport intensieve 

ondernemingen op industrieterreinen Langeveer en Boven-Hardinxveld, met 

het oog op de beperkingen van de infrastructuur van Nieuweweg-Zuid en 

vooral Rivierdijk (legitieme kansen om hierin nieuwe keuzes te maken op 

basis van gemeentelijke structuurplan zijn in onze ogen aanwezig) 

- Afwezigheid van beleid en maatregelen op het terugdringen van en 

voorkomen van sluipverkeer van A27 en A15 ( dat steeds schrijnender zal 

worden wanneer A15 en A27 ‘op de schop gaan’) 

- Ogenschijnlijke afwezigheid van (baanbrekend) beleid van de gemeente 

gericht op lange termijn visie inzake verkeerscirculatie en ontsluiting (in het 

structuurplan lijkt de Gemeente vast te houden aan de huidige hoofdstructuren 

infra) 

- Weinig samenhangende visie op ontwikkelingen die naast bedreigingen 

(verbreding A15) ook kansen kunnen bieden op de ontwikkeling van 

gemeentelijke interne verkeerstructuren (bv. directe ont- en aansluiting 

industrieterrein Langeveer op de A15 of verleggen van op- en afritten A15 

naar Wilhelminaviaduct Boven-Hardinxveld) 

- Rivierdijk vanaf Nieuweweg tot voorbij Kolffgemaal voldoet qua profiel niet aan 

de normen die aan een gebiedsontsluitende (veilige) weg gesteld moeten 

worden. 

Uitgangspunten en voorstellen inzake verkeersafhandeling; aanwas verkeer 

woonwijk IJzergieterij compenseren! 

Uitgangspunt voor de Bewonersvereniging Nieuweweg is dat de ontwikkeling van het 

IJzergieterij terrein voor woningbouw niet in hogere verkeersdruk mag resulteren dan 

nu het geval is (reëel en absoluut meten!). In dat verband en mede gelet op wat wij 

hiervoor aangegeven hebben, stellen wij voor de resulterende extra 

verkeersbelasting voorvloeiende uit de ontwikkeling van woningbouw IJzergieterij, te 

compenseren door infrastructurele maatregelen inzake afwikkeling van verkeer over 

Nieuweweg-Zuid; sectie van kruispunt met A15 tot aan Rivierdijk en Rivierdijk; sectie 

Nieuweweg tot aan de Helling. 

1. Vrachtverkeer omleiden 

Ons voorstel is genoemde secties vrij te maken van vrachtverkeer. Dit is te 

realiseren door vrachtverkeer direct van en naar het kruispunt A15/Nieuweweg 

te leiden via de Kade over terrein Langeveer en via de Helling naar de 

Rivierdijk (zie schets). Capaciteit Nieuweweg-Zuid en Rivierdijk is dan volledig 

beschikbaar voor verkeersafwikkeling van personenauto’s, fietsers en 

voetgangers, met inbegrip van het toegevoegde verkeer uit de IJzergieterij 

wijk.  



Deze infrastructuurwijziging zou gerealiseerd moeten zijn alvorens gestart 

wordt met realisatie van woningbouw op IJzergieterij terrein. Planvorming in 

deze moet onderdeel zijn van de besluitvorming inzake ontwikkeling 

IJzergieterij terrein. 

 

 

 

2. Beperken dan wel volledig uitbannen van sluipverkeer A15 en A27 

Daarnaast stellen wij voor dat de gemeente met collega-wegbeheerders 

oplossingen onderzoekt en realiseert voor het uitbannen van sluipverkeer van 

A27 en A15. Realisatie van maatregelen, zou ver voordat de A27 en A15 op 

de schop gaan, gebeurd moeten zijn. Plannen hiervoor zouden integraal 

onderdeel uit moeten maken van de besluitvorming omtrent ontwikkeling 

IJzergieterij terrein. 

3. Meten milieu factoren; geluid, fijnstof verkeersparameters 

Voors vragen wij dat de gemeente onafhankelijke reële en absolute verkeers- 

en milieumetingen (0-meting geluid en fijnstof alsmede vervolgmetingen) 

over voldoende lange termijn doet. Wij vragen de gemeente zich niet 

zondermeer te baseren op GPS-data voor meting van verkeersintensiteit en 

snelheid. Wij zijn van mening dat GPS-verkeersdata geen absolute 

interpretatie toestaat en zondermeer vertaling naar de werkelijke waarden 

mogelijk maakt, zonder adequate correlatie met/aan (lokale) absoluut gemeten 

waarden.  



Graag wordt de Bewonersvereniging Nieuweweg in de gelegenheid gesteld in een 

vroeg stadium aan te sluiten bij door de gemeente ingesteld of in te stellen overleg 

met belanghebbenden, zodat de belangen van bewoners van de Nieuweweg, 

Rivierdijk en Bredewaij, evenwichtig, tijdig en in balans mee gewogen kunnen 

worden in plan- en besluitvormingsproces. 

Bewonersvereniging Nieuweweg, 

Namens deze 

Arie van de Minkelis 

Voorzitter 


