
Opmerkingen bij plan herinrichting Sluisplein 14 november 2022

Tijdens de inloopavond over de herinrichting van het Sluisplein zijn opmerkingen op het plan 
gemaakt. Er waren veel positieve reacties. De schriftelijk gemaakte opmerkingen zijn op 
onderstaande foto’s te lezen.

De samenvatting:

Er is opgemerkt dat het een prima plan is. 

Bewoners willen (vijf keer genoemd) dat plek voor het terras van ’t Pleintje weer in het plan 
opgenomen wordt.

Bewoners willen (drie keer genoemd) dat bij het indelen van de parkeerplaatsen wordt gedacht aan 
de stroom van bestelbusjes op het Sluisplein. De parkeerplaatsen 11, 12, 29 en 30 zouden verwisseld 
moeten worden met de laad-/losplaats bedacht aan de ingang van het Sluisplein. Ook vinden (twee) 
bewoners dat de inrichting van de parkeerplaats voor meer oponthoud en schade gaat zorgen.

Bewoners (vier keer genoemd) zijn tegen de uitbreiding van de ingang van de Jumbo. 
(Het is hierbij niet duidelijk hoeveel van deze bewoners zien dat de winkelwagens van het plein door 
deze uitbreiding naar binnen verplaatst worden) Deze opmerking hangt samen met (twee) 
opmerkingen dat het plein te klein wordt, deels door de uitbreiding van de Jumbo.

Bewoners (drie keer benoemd) melden dat de gemeente het plein moet voorbereiden op het 
plaatsen van meer laadpalen in de toekomst, en vragen ook of de laadpalen die al in het plan staan 
meer over de parkeerplaatsen verspreid kunnen worden. 

Bewoners (twee keer genoemd) vinden het belangrijk dat het fietspad twee aparte stroken aan 
weerszijden van de weg blijft. Zij zijn ook bang dat de haag het zicht van en voor fietsers belemmert 
en de verkeerssituatie onveiliger maakt. 

Tot slot vindt een bewoner het jammer dat er geen ruimte vrij komt om langs het water te lopen en 
vindt een andere bewoner dat de breedte van de ruimte naast de parkeerplaats in combinatie met 
de verhoogde rand een plek biedt voor hangjongeren.






