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1. OPZET BIJEENKOMST 

 

1.1 ACHTERGROND 

De ontwikkeling aan de Arkelsedijk betreft een nieuw woongebied dat samengaat met nieuwe 

voorzieningen en de inrichting van een groene openbare ruimte. Het nieuwe woongebied krijgt de naam 

Lingeoever. Dit gebied moet een leefbare plek worden waar vergroening en biodiversiteit aandacht 

krijgen. Op deze manier kunnen bewoners van Gorinchem genieten langs de Linge en kunnen nieuwe 

bewoners hun plek vinden. 

 

Voordat deze nieuwe woonwijk ontwikkeld kan worden gaat hier een uitgebreid en zorgvuldig proces 

aan vooraf. In juni 2021 zijn omwonenden en geïnteresseerden door de toenmalige ontwikkelaar 

(Tetteroo) geïnformeerd over het initiatief voor woningbouwontwikkeling. De ontwikkeling is daarna 

overgenomen door Groep Caenen Capital Fund (GCCF). GCCF heeft Mulderblauw als gedelegeerd 

ontwikkelaar aangesteld voor deze herontwikkeling. 

 

Na de overname is de opgehaalde informatie bestudeerd en zijn , in nauw overleg met GCCF, het 

projectteam van de gemeente Gorinchem en het stedenbouwkundig bureau (Rijnboutt), de eerder 

gemaakte plannen aangepast. De ontwikkeling van dit nieuwe woongebied hangt nauw samen met de 

komst van een nieuwe brug over de Linge. Om deze reden worden omwonenden en geïnteresseerden 

over beide plannen geïnformeerd. Het resultaat van de eerste opzet van de plannen is op 12 december 

2022 gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst op het stadhuis in Gorinchem.  

  

 

1.2 OPZET VAN DE AVOND 

Tijdens de bijeenkomst was het voor geïnteresseerden mogelijk om tussen 18.00 uur en 21.00 uur 

binnen te lopen bij het gemeentehuis in Gorinchem. Er was een plenaire presentatie die meerdere malen 

op de avond gegeven werd, en een informatiemarkt.   

 

Algemene presentatie 

In een aparte zaal was het mogelijk om een presentatie van de plannen voor de Arkelsedijk door 

stedenbouwkundig bureau Rijnboutt bij te wonen. De gehele presentatie is te downloaden op de website 

www.lingeoever.nl. 

 

Informatiemarkt 

Op de informatiemarkt waren er verschillende thema-stands met bijbehorende panelen. De panelen 

waren per thema opgedeeld en bij elk paneel was er ruimte om post-its te plakken met reactie, ideeën 

of tips. Leden van het projectteam stonden bij de panelen om vragen te beantwoorden en verdere 

toelichting te geven. Onderstaand een overzicht van de verschillende thema’s en de opgehaald reacties 

die hierbij gegeven zijn. 

 

Thema: Verbinding met de Lingewijk 

Thema: Leven In de Lingeoever 

Thema: Openbare ruimte en landschappelijke inrichting 

Thema: Toegankelijkheid van de buurt  

Thema: Brug over de Linge 

Thema: Proces besluitvorming en vervolg 
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3.1 REACTIES, VRAGEN EN TIPS  

 

Thema: Verbinding met de Lingewijk 

 

Reacties 

Bij het paneel ‘Verbinding met de Lingewijk’ waren de meeste reacties en vragen gericht op het thema 

verkeer en veiligheid. De zorgen liggen met name op toename van verkeersdrukte door de komst van 

nieuwe woningen en bewoners. De huidige drukte bij de rotonde op Eike’s hof wordt meerdere malen 

genoemd door aanwezigen. Er wordt gevreesd dat deze drukte toeneemt door verkeer van de nieuwe 

brug over de Arkelsedijk naar deze rotonde toe, wat ten koste gaat van de veiligheid. Bewoners 

woonachtig aan de Arkelsedijk en Concordiaweg hebben aangegeven niet te willen dat er meer verkeer 

over de Arkelsedijk geleid wordt. Er wordt meerdere malen geopperd om de Arkelsedijk voor langzaam 

rijdend verkeer 30 km/u  te maken. Door bewoners van de Concordiaweg wordt gepleit om de oost-west 

verbinding niet via de Concordiaweg te laten lopen. 

Voor parkeren wordt ook aandacht gevraagd. Meerdere bewoners uit de Lingewijk hebben aangegeven 

dat zij zorgen hebben over mogelijke parkeeroverlast vanuit het nieuwe woongebied Lingeoever. Indien 

er niet voldoende parkeerplekken worden gerealiseerd voor bewoners én bezoekers worden er naar 

verwachting parkeerplekken bezet in de Lingewijk. Parkeren onder de gebouwen is belangrijk om 

overlast in de Lingewijk te voorkomen. 

Daarnaast wordt er extra aandacht gevraagd voor toegankelijkheid van de voorzieningen in het nieuwe 

woongebied. Met name de supermarkt moet goed toegankelijk zijn voor ouderen en mensen slecht ter 

been (o.a. bereikbaar met de auto). Bij hoogteverschillen moet tussen de twee gebieden rekening 

gehouden worden met de toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit. Over het algemeen 

wordt er positief gereageerd op het verplaatsen van de supermarkt gezien dit voor het 

voorzieningenniveau van de Lingewijk geen nadeel oplevert, maar wel een groot voordeel geeft met 

betrekking tot overlast van winkelend publiek en bevoorrading. 
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Vragen 

Verkeer 

• Hoe wordt Eike’s Hof rotonde en de Concordiaweg ontlast? Ook denkend aan de meerdere 
bestemmingen (o.a. ziekenhuis) wat via deze rotonde bereikt wordt. En hoe wordt omgegaan 
met toename van fietsers? 

• Hoe kan de verkeersveiligheid op de Concordiaweg verbeterd worden? 

• Hoe wordt voorkomen dat er auto’s in de Lingewijk worden geparkeerd? 

• Hoe lopen de verkeersstromen naar de snelweg?  

• Wat is de parkeernorm die gehanteerd zal worden? 
 
Toegankelijkheid  
 

• Komt er bus vervoer in en naar de wijk? 

• Blijft het goed bereikbaar om boodschappen te doen voor ouderen? 
 

Tips 
• Betrek het gehandicaptenplatform 

• Bevraag senioren in de Bogerd en Kop van de IJsbaan 

• Eerst een tweede brug over het Merwedekanaal (naast huidige concordiabrug). 

• Eerst oude problemen oplossen voordat er aan een nieuwe wijk begonnen wordt, eerst de 

rondweg noord. 

• Maak de doorgang door de dijk alleen voor langzaam rijdend verkeer. 

• Maak het geluidsscherm hoger zodat er minder last is van verkeershinder 

• Laat de weg richting de Arkelsedijk via de volkstuinen van Corbion lopen om de drukte op de 

Arkelsedijk te verminderen. 

• Eenrichtingsverkeer op stationsweg richting het stadshuis. 

 

Ter vervanging van de Nettorama: 

• 2-onder-1-kappers of vrijstaande woning 

• Parkeerplaatsen 

• Vrijgekomen terrein Nettorama gebruiken om meer groen in de wijk te realiseren.  

• ‘Groen gebied’ zoals een park, pluktuin, kruidentuin of een boomgaard.  
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Thema: Leven In de Lingeoever 

 

 

Reacties 

Een grote meerderheid reageert positief op de plannen voor de nieuwe woonwijk. De behoefte aan 

woningen en met name appartementen in Gorinchem wordt onderschreven. De aanpassingen ten 

opzichte van de vorige plannen zijn duidelijk. Wel werden er zorgen geuit door bewoners ten noorden 

van de Arkelsedijk over schaduwval en vermindering van privacy door de getekende hogere gebouwen 

aan de zijde van de Arkelsedijk. Om deze reden wordt er gevraagd of er andere combinaties laag- en 

hoogbouw zijn onderzocht. Bewoners uit de Lingewijk zijn benieuwd naar de parkeeroplossingen voor 

de nieuwe woonwijk. Zij maken zich zorgen om parkeeroverlast in de Lingewijk als er niet voldoende 

parkeerplaatsen in de Lingeoever worden gerealiseerd.  

 

Vragen 

Woningbouw 

• Wat is het woningbouwprogramma? 

• Is er plaats voor een maatschappelijke ruimte? 

• Waarom wordt de supermarkt 1 laags? Is het mogeijk om sommige lagen naar de supermarkt 

te verplaatsen? 

 

Toegankelijkheid 

• Is het nieuwe plangebied rolstoelvriendelijk? 
 

 
Schaduw 

• Hoe ziet de schaduwval eruit voor het omliggende gebied? Graag een overzicht voor alle 
maanden van het jaar. 
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Bouwfase 

• Waar gaat men parkeren tijdens de bouw?  

• Is het mogelijk om bouwmaterialen via het water te vervoeren?  

• Hoe wordt er rekening gehouden met seniorenwoningen in de Lingewijk en het effect wat 

bouwverkeer op deze woningen kan hebben? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips 

• Een pinautomaat in de supermarkt  

• Een drogist/apotheek nabij de supermarkt 

• Nettorama boodschappen dienst voor de ouderen. 

• Mogelijkheid voor padelexploitatie 

• Ga door op de jaren 20/30 stijl van de Lingewijk, geen moderne stijl 

• Denk na hoe het erfgoed van de Vries Robbe behouden kan worden 

• Zorg voor een openbare laadmogelijkheden voor e-voertuigen 

• Zorg voor wisselende hoogten met veel groene daken of sport op het dak 

• Maak een knarrenhof in het nieuwe woongebied 

• Zorg voor een veilige ontsluiting voor de fiets zonder auto verkeer. 
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Thema: Openbare ruimte en landschappelijke inrichting 

 

 

Reacties 

Er zijn veel positieve reacties gegeven door aanwezigen op de connectie tussen het groen. de Linge 

en de Lingewijk. De hoeveelheid groen in het woongebied en het wandelpad worden goed ontvangen. 

Er wordt gewezen op het uitzicht op het industrieterrein aan de overkant, meerdere aanwezigen geven 

aan dat het goed is om ook na te denken over de groeninvulling aan de overzijde van de Linge.  

Ook wordt aangegeven dat er in het ontwerp van de openbare ruimte rekening gehouden moet 

worden met wat mogelijk plekken zijn voor hangjongeren en hoe dit gebruik ontmoedigt kan worden. 

Op het thema ‘openbare ruimte en landschappelijke inrichting’ hebben aanwezigen uiteenlopende 

ideeën ter inspiratie achtergelaten op de informatiemarkt.  

 

Vragen 
 

Parkeren 

• De nieuwe bewoners zullen gemiddeld 2 auto’s bezitten. Waar worden deze auto’s geparkeerd? 
En waar kunnen bezoekers parkeren? 

• Komt er ook een parkeerterrein bij de supermarkt?   

• Nettorama is een discounter. Dit trekt veel winkeliers en daarmee verkeer. Zijn er voldoende 
autoparkeerplaatsen bij de supermarkt? 

• De Nettorama is de enige detailhandel in de Lingewijk, waarom moeten bewoners van de 
Lingewijk blij zijn met deze verplaatsing?  
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Tips 

• Bouw natuur-inclusief 

• Groene wanden voor de gebouwen hebben de voorkeur 

• Veel groen en veel zitbanken (zie Nieuwegein/Eindhoven/Tilbug) 

• Toegankelijkheid voor minder valide personen, denk aan bankjes met leuning, brede 

fietspaden en let op de goten 

• Natuurspeelplaats kinderen. 

• Denk aan de biodiversiteit, eventuele fruitboompjes waar bewoners zelf voor kunnen zorgen. 

• Groene invulling parkeerplaats  

• Een groenstrook langs het water om de wind te laten verdwijnen. 

• Maak gebruik van veel heemplanten. 
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Thema: Toegankelijkheid van de buurt  

 
 
Reacties 
Aanwezigen geven aan dat het goed is dat het fietsgebruik wordt gestimuleerd. Hiervoor is wel een 
goede, en met name, veilige fietsverbinding nodig naar de Oost en de Lingewijk. Aanwezigen willen 
graag weten hoe de ontsluiting van de nieuwe brug wordt gestimuleerd.  
 
Het is belangrijk dat het gebied toegankelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit / rolstoeltoegankelijk. 
Als een deel van de appartementen bestemd is voor ouderen moet hier rekening mee gehouden worden 
om de woningen toekomstbestendig te maken.  

 

 
Vragen 

• Is het gebied voor iedereen toegankelijk, met name voor de rolstoel en de tunnelverbinding? 

• Komt er maar één ontsluiting voor de auto?  

• Wordt er rekening gehouden met de afstand van Corbion i.v.m. de opslag van gevaarlijke 
stoffen? 

 
Tips 

• Arkelsedijk eenrichtingsverkeer maken 

• De dijk opknappen aan de Lingewijkzijde. 
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Thema: Brug over de Linge 

 

 

Reacties 
 
Er wordt benadrukt door aanwezigen dat de nieuwe brug er eerst moet komen voordat de wijk er kan 

komen. Daarnaast wordt aangegeven dat het gebruik van de nieuwe brug aangemoedigd moet worden 

en de route via Eike’s hof juist ontmoedigd. Er wordt evenals bij het paneel ‘verbinding met de Lingewijk’ 

meerdere malen benadrukt dat de huidige rotonde Eieke’s hof gevaarlijk is. Tevens wordt erop gewezen 

dat de verbinding van de nieuwe brug met de Lingewijk altijd gebruik moeten maken van één van de 

rotondes (Eike’s hof en Papland). Alleen bewoners van de Lingewijk die naar de stad willen zullen 

gebruik van de brug maken. 

 

Er worden twijfels geuit of de aanleg van de brug voor een betere oost-west verbinding in Gorinchem 

gaat zorgen. Er wordt gesteld dat er eerst ook goede fiets-en autoverbindingen moeten komen tussen 

Oost, de Lingewijk en de Haarwijk. Verkeersberekeningen moeten dit gaan uitwijzen.     

 

Door bewoners aan de Arkelsedijk en Eduard du Perronplein wordt aangegeven dat de koplampen van 

auto’s bij de ontsluiting van de brug niet in de bestaande bebouwing moeten schijnen. Er wordt gevraagd 

naar hoe dit voorkomen kan worden. Daarnaast wordt gevraagd om de groene wal op te trekken ter 

hoogte van de Spijksesteeg. 

 

Er wordt meerdere malen gevraagd hoe het bouwverkeer naar het terrein gaat rijden. Aanwezigen 

vrezen voor trillingen en schade aan de huizen aan de Arkelse Onderweg indien het bouwverkeer via 

de Arkelsedijk geleid wordt. 

 

Er wordt aangegeven dat de oversteek bij Corbion op de Arkelsedijk voor fietsers en voetgangers 

momenteel erg gevaarlijk is. Met een toename van het verkeer wordt dit gevaar groter.  
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Vragen 

• Hoe wordt voorkomen dat koplampen van auto’s in de bestaande bebouwing schijnen als ze 
van de brug afkomen?  

• Komen er stoplichten bij de aansluiting op de Spijksedijk? Of een rotonde? Vanuit Laag Dalem 
naar de Newtonweg staan bewoners in de file tijdens de spits. 

• Hoe wordt het fietsverkeer langs/over de Spijksedijk geleid in de nieuwe situatie? 

• Is het niet mogelijk om op de Newtonweg – Spijksedijk (wat noordelijker dus) een rotonde maken 
en daar de aansluiting naar de nieuwe brug maken? 

• Hoe gaat de busroute rijden? 

• Mogen fietsers in de nieuwe situatie over de Arkelsedijk? En zo ja, hoe wordt voorkomen dat er 
niet te hard wordt gereden? 

• Is er een gevaar dat door grondophoging de Arkelsedijk teveel zijwaartse druk krijgt en huizen 
beschadigen? 

• Mogen vrachtwagens gebruik maken van de nieuwe brug? 

• Hoe wordt voorkomen dat forensen bij files op de A15 Gorinchem gebruiken als sluiproute? 

• Hoe kan rotonde Eike’s Hof minder worden belast? Er zijn nu dagelijks opstoppingen. Hetzelfde 
geldt voor de rotonde bij Woonboulevard Spijksepoort. 

• Kan het huidige verkeer wel deze verkeersbewegingen hebben? Zijn hiervan berekeningen? 

 

 
Tips 

• Kies voor een 15 meter breedte voor de brug zonder opstaande randen maar wel met brede 
suggestiestroken voor fietsers i.v.m. veiligheid 

• Brug Concordia niet tijdens spits openen 

• Denk na over een route voor fietsers met zo min mogelijk hellingen 

• Trek de huidige geluidswal door om inschijnende koplampen te vermijden (aan de zijde 
Spijksedijk) 

• Maak een knip in de Arkelsedijk (geen doorgang voor auto’s) vanaf de Arkelsedijk waar het 
autoverkeer de nieuwe wijk kan inrijden 

• Maak een verbinding voor voetgangers en fietsers vanaf de Newtonweg naar Gorcum West, 
bijvoorbeeld naar een verlengde Handelskade 

• Los ook de problemen op bij andere rotondes en bruggen in Gorinchem op. 

• Stil asfalt voor de nieuwe brug en Spijksedijk 

• Zebrapad aanleggen ter hoogte van de bushalte 

• Toekomstbestendig, dus 15 km straat in de wijk. 
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Thema: Proces besluitvorming en vervolg 

 

 

Reacties 

Er zijn weinig reacties gegeven over het tijdpad. Enkele aanwezigen gaven aan het jammer te vinden 

dat de bouw van de woningen nog even op zich laat wachten en dat het tempo wat hun betreft wel 

hoger mag liggen. Enkele aanwezigen gaven aan van mening te zijn dat het proces pas doorlopen 

kan worden op het moment dat de huidige verkeersknelpunten in Gorinchem worden opgelost door de 

gemeente. 

 

Bewoners van de oostelijke oever van de nieuwe brug willen beter betrokken worden bij de plannen 

voor de brug i.v.m. geluidshinder en extra verkeer. 

 

Vragen 

• Kunnen we vaker geïnformeerd/betrokken worden? 

• Hoe verhoudt de planning van de woningbouwontwikkeling zich tot die van de brug? Is er een 

overall planning beschikbaar? 

 

Tips 

• Laat bewoners meedenken in een vroeg stadium  

• Neem de tijd om te kijken wat de impact is van de plannen op de huidige bewoners rondom 

het gebied. 

• Zorg ervoor dat verslagleggingen en presentaties daadwerkelijk worden gedeeld en verspreid. 

Dat is in het verleden niet goed gegaan. 
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TOT SLOT  

Dit verslag wordt gedeeld op de website www.lingeoever.nl en per e-mail gedeeld met alle aanwezigen 

op de avond. Naar verwachting wordt in het eerste kwartaal van 2023 een vervolgbijeenkomst 

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de verdere uitwerking van het plan voor het woongebied 

Lingeoever gepresenteerd. De opgehaald reacties, vragen en opmerkingen vanuit omwonenden en 

ondernemers worden ook tijdens deze bijeenkomst teruggekoppeld. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben aan de hand van dit verslag dan kunt u deze doorgeven via info@lingeoever.nl.  

 

 

 

 

http://www.lingeoever.nl/
mailto:info@lingeoever.nl

