
Datum 

Kenmerk 

Eerste versie 

 

Deventer Den Haag Eindhoven  

 

Snipperlingsdijk 4 Anna van Buerenplein 46 Emmasingel 15 

7417 BJ Deventer 2595 DA Den Haag 5611 AZ Eindhoven 

Postbus 161   

7400 AD Deventer Leeuwarden Amsterdam 

T +31 (0)570 666 222 F. HaverSchmidtwei 2 De Ruyterkade 143 

goudappel@goudappel.nl 8914 BC Leeuwarden 1011 AC Amsterdam 

   

 

 

Dorpsplan Vitale Kern Steenderen 

Tweede dorpsavond 
4 juli 2019 

10 juli 2019 
 
 
 
 
 
 
De agenda van de tweede dorpsavond was als volgt. 
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Afbeelding 1: Groene Dorpshart als onderdeel van Dorpsplan - CONCEPT  
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Na de presentatie is in acht groepen het Dorpsplan besproken. Hierbij hadden de 
groepen twee onderdelen: 
ONDERDEEL 1: De inhoud van het plan 

1 Bespreken Dorpsplan: wat is goed 
2 Bespreken Dorpsplan: wat kan beter? 
3 Verder discussie in de groepen 

ONDERDEEL 2: De prioritering in deelprojecten 
4 Prioritering van de dorpsprojecten. Maak een top 5 van projecten die 

als eerste verder uitgewerkt en uitgevoerd zouden moeten worden. 

1 Wat is goed aan het Dorpsplan? 
 
• Mooi om pleinen toe te voegen aan het centrum. 
• Blij met plan, maar ook enkele vraagtekens. Zie discussieonderwerpen. 
• Mooie uitstraling nieuwe dorpskern 
• Opdelen van plein in kleinere ruimtes 
• Zichtbaarheid van de kerk 
• Vergroening parkeren 
• Waterpunt  
• Blij met plan als geheel. Grote kwaliteitsimpuls voor Steenderen. 
• Vernauwing in de weg bij Anker gaat weg (deze vernauwing zorgt nu voor 

opstoppingen) 
• Klinkers: mooi en vriendelijk, dan pas je snelheid aan 
• Markeren dorpsentrees 
• Gehele opwaardering van centrum 
• Aantrekkelijk en meer groen 
• Goed voor winkels 
• Mooi dat historische elementen zoals kerken extra worden uitgelicht. 



Goudappel Coffeng  4 

 

• Goed dat er verbinding wordt gemaakt tussen verschillende voorzieningen 
zoals kerkplein met De Bongerd en De Kei. 

• Idee IJsselplein prachtig 
• Duidelijk wat betreft parkeren 
• Goed voor levendigheid in kern 
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2 Wat kan beter in het Dorpsplan? 
 
• Let op dat kinderkopjes niet oneffen zijn om over te lopen of glad zijn in de 

winter. 
• Hoe zit het met geluidsoverlast met auto op klinkers en kinderkopjes? 
• Hoe zit het met optrekken en afremmen bij drempels? Veroorzaakt dit 

geluidsoverlast of trillingen? 
• Meer picknickplekken 
• Meer afvalbrengpunten 
• Goed kijken naar parkeermogelijkheden 
• Fietsnietjes bij bushalte 

 
 

3 Verdere discussie 
 
• Breng in beeld waar verkeer gaat rijden, zijn er negatieve effecten? 
• Discussie over fietsroute. Molenkolkweg of andere verbinding? Prins 

Bernardlaan ook anders inrichten? Ook kijken naar Het Paradijs en Julianaweg. 
• Knooppunt Aviko (fiets-wandel): op eerdere avonden ook benoemd  
• Oude gemeentehuis meenemen 
• Eisen aan verharding: geen gladde klinkers, geen oneffenheden, geen 

molgoten voor fietsers. 
• Voorkomen dat er op stoepen geparkeerd wordt. Met name Bronkhorsterweg. 
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• Let bij waterpunt op toegankelijkheid. Geen goten waar je over kunt 
struikelen. 

• Verkeer, ook vrachtverkeer en landbouwverkeer, moet elkaar altijd kunnen 
passeren. 

• Graag meer afvalpunten in het centrum. 
• Zorg voor breed bomenassortiment met ook variatie in leeftijd. Zo wordt het 

toekomst- en ziektebestendig. 
• Let bij plan op de parkeerbehoefte. 
• Voldoende aandacht voor toegankelijkheid en mindervaliden. Extra aandacht 

rondom de Bongerd. 
• Hoe zit het met geluid en trilling? 
• Particuliere gronden, o.a. bij supermarkt. 
• Af laten nemen van snelheid verkeer als belangrijkste prioriteit benoemd door 

veel mensen. 
• Beheer en onderhoud van openbare ruimte en groen na aanleg. 
• Is er wel voldoende budget om het plan uit te voeren? 
• Standvastigheid gemeentelijk beleid/budget. Eerder is er juist wegens 

budgettaire redenen groen uit dorp gehaald. 

 

 
 

4 Prioritering projecten 
Elke groep maakte een top 5 van projecten die volgens hen als eerste verder 
uitgewerkt en uitgevoerd zouden moeten worden.  
 
Om een overall top 5 te kunnen maken gingen we als volgt te werk. We kennen 5 
punten toe aan nummer 1, 4 punten aan nummer 2, 3 punten aan nummer 3, 2 
punten aan nummer 4 en 1 punt aan nummer 5. In de volgende tabel is het 
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overzocht te zien wat dit betekent wanneer we de prioritering van de 8 groepen bij 
elkaar optellen. 
 
 


