
Verkeer en parkeren
De meeste aandacht gaat in Arkel uit naar de verkeers- en parkeersituatie. Gezien de ligging ten 
opzichte van Gorinchem, de A15 en de A27 is dat ook begrijpelijk. Het gaat om drie onderwerpen:
 sluipverkeer en snelheid rondom Dam-Schotdeuren-Schoolstraat (buiten de bebouwde kom;  
 weg van het waterschap)
 2e ontsluiting, route nieuwe stoep-Dreeslaan, Margrietstraat
 oprit A27
Er is twijfel of de voorgenomen en samen besproken plannen voldoende leiden tot het gewenste 
resultaat en/of er aanvullende acties nodig zijn. Daarnaast ervaren inwoners ook te weinig 
handhaving van (verkeers)regels.
 Het eerste deel van de tweede ontsluiting is in mei 2019 opengesteld. De komende jaren zijn  
 bewoners en gemeente in gesprek over de realisatie van de overige inrichting. 
 De Dr. Dreeslaan, Hoefpad, Harpstraat, Raadhuisstoep en Prinses Margrietstraat worden   
 vanaf 2019 door de gemeente opgepakt.
 Bij de Dam-Schotdeuren-Schoolstraat loopt een gedragscampagne waarbij een werkgroep van  
 bewoners met deskundigen zich inzetten voor verbetering van de  situatie. De komende   
 maanden komt er een tweede deel die werkgroep en verkeersdeskundige samen aanpakken.  
 De gemeente neemt hierin een regisserende rol.
 De verkeerssituatie rondom de A27 wordt gemeentebreed onder de aandacht gebracht   
 (zie hiervoor de Pittige themakaart ‘Verkeer en Vervoer in Molenlanden’).
 Waar reconstructies plaatsvinden, moet dit in nauw overleg met inwoners worden besproken.  
 Er is dan ook aandacht voor parkeermogelijkheden. Op dit moment zijn echter geen verdere   
 herinrichtingen van wegen voorzien.

Toegankelijkheid
In Arkel is het thema toegankelijkheid duidelijk op de kaart gezet. Dit gaat over de openbare ruimte 
toegankelijk maken voor iedereen én samen (onder)houden. Voorbeelden zijn belemmering door 
fietsen op het trottoir en de toegankelijkheid verbeteren van de begraafplaats. Je kunt hierbij ook 
denken aan toegankelijke woningen en communicatie die beter aansluit bij alle inwoners (ook minder 
vaardigen).  
 In de Pittige themakaart ‘Samenleven in Molenlanden’ wordt beschreven hoe dit thema tot   
 stand komt. Voor wat betreft de begraafplaats aan de Onderweg wordt de padenstructuur   
 in 2020 opgepakt, waarbij toegankelijkheid als thema meegenomen zou worden.

Activiteiten jeugd
Als laatste wordt georganiseerd vermaak voor alle jeugd van 12-18 jaar gemist. Er zijn diverse ideeën 
om activiteiten te organiseren. Daarbij kunnen de verenigingen ook een rol spelen.
 Er zijn vrijwilligers die samen met geïnteresseerde inwoners, dorpsraad en de gemeente willen  
 onderzoeken welk vermaak in Arkel voor de jeugd kan worden georganiseerd. De gemeente is  
 graag bereid hierin mee te denken.

Inspanningen

Netwerk
Verkeer
Inwoners, Rijkswaterstaat, Provincie, verkeerskundige van de 
regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden, 
ondernemersvereniging Vlietskade, gemeente, agrariërs

Toegankelijkheid
Zetje, adviesraad, inwoners, regio, gemeente, dorpsraad

Activiteiten jeugd
dorpsraad, initiatiefnemers/vrijwilligers, jongeren


