Ontwikkelingsplan Krimpenerwaard
Onze visie

De visie van BURO De Draad berust op drie pijlers:
Verbinding – netwerken waaronder sociale, grijze en groenblauwe verbindingen.
Onder grijs verstaan wij de bereikbaarheid het gebied. De groenblauwe
verbinding symboliseert de sloten en graslanden als onderdeel van het
veenweidegebied.

Veerkracht – samen aanpakken van maatschappelijke kwesties om de
Krimpenerwaard ‘toekomstbestendig’ te maken. Toekomstbestendig houdt in
men werkt aan een duurzamer Krimpenerwaard door middel van het inzetten op
energietransitie, agrarisch weidebeheer en het tegengaan van bodemdaling
zijn hier goede voorbeelden van.
Vitaliteit – hier staan de sociale verbindingen centraal, die eerder al onder
Verbinding aan bod kwamen. BURO De Draad ziet de sociale
verbindingselementen waaronder ontmoeting, recreatie en bereikbaarheid van
voorzieningen vallen in combinatie met gezondheid & welzijn als bepalende
elementen van de vitaliteit.

SWOT

Ontwikkelingsgebied
Overzichtskaart van verbinding.

Overzichtskaart van veerkracht.

Overzichtskaart van vitaliteit.

Detailuitwerkingen en participatieplan
Detailplannen
Waterbus Schoonhoven – Ridderkerk

Fietsbrug Gouderak – Moordrecht

Herinrichting Havenstraat te Schoonhoven

Visualisatie van de
nieuwe brug. Gezien vanaf de
oever bij Gouderak. Te zien zijn
het wegdek, het draai stuk en
de gedeelde ruimte voor
fietsers en voetgangers.
Visualisatie van een vernieuwd
kruispunt op de kruising van de
Dorpstraat in Gouderak met de
veerstoep, de
aansluitingsstraat op de brug.
In deze straat zullen klinkers
rood worden zoals
weergegeven

In de visualisaties zijn aanlegsteigers te zien bij Schoonhoven.
Dit geeft een beeld van hoe het eruit kan komen te zien mocht het plan
worden uitgevoerd. Op de bovenste kaart is te zien waar de geplande
route gaat lopen.

De visualisatie van de toepassing van groenelementen in de
Havenstraat in het centrum van Schoonhoven. De locatie van de
straat is weergegeven in de bovenste kaart, eveneens de
beoogde groenelementen. Deze groenelementen zijn groene
parkeerplekken (d.m.v. grasbetontegels), geveltuintjes,
nestkasten en groene lantaarnpalen.

Participatieplan
Participatie zorgt voor
meer vertrouwen tussen
stakeholders. Daarnaast
kan het leiden tot meer
steun.

Om deze reden wordt er
een uitgebreid traject
uitgerold. Hierbij zijn
stakeholder vooral
betrokken bij de
vormgeving van de
plannen. Ze kunnen actief
meedenken en
vormgeven aan de
contouren van het plan.
Uiteindelijk zullen de
democratisch gekozen
bestuurders de knopen
doorhakken

