
WAARD
gesprek

Met de industriële achtergrond 
van Betondak neemt Arkel een 
bijzondere positie in in het 
overwegend agrarisch getinte 
Molenlanden. Gelegen tussen de 
Linge en het Merwedekanaal 
heeft het dorp haar 3423 
inwoners evenwel veel te bieden. 
De voorzieningen zijn met de 
Lingehof, de brede school De 
Lingewaard, de winkels én een 
zwembad behoorlijk op peil.

Op de agenda staat al:  
nieuwbouw rond de 
Folkertstraat. De komende tijd 
zal de route naar de tweede 
ontsluiting aan Schoolstraat / 
Kerkeind het dorp nog 
bezighouden. Ook ijsbaan ‘t 
Waardje staat nog een flinke 
upgrade naar een recreatief 
gebied te wachten. En dan is er 
ook nog de geplande 
woningbouw van circa 250 
woningen in de komende 10 jaar 
op het terrein van Betonson.

En waar gaan we mee aan de 
slag in Arkel

1. Verkeer en parkeren
2. Toegankelijkheid
3. Activiteiten jeugd 

DORPSKAART
Arkel

En waar zijn we mee aan de 

slag gegaan i
n Arkel

Bekijk hier de originele kaart!

https://www.molenlanden.nl/dorpskaart-arkel
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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

Verkeer in Arkel veiliger 

De herinrichting van de hoofdroute in 

Arkel start in het eerste kwartaal van 

2021. De verwachting is dat het hele 

project eind 2021 klaar is. Mogelijk passen 

we de Vlietskade aan om te zorgen 

dat hier minder snel wordt gereden. In 

januari 2021 bespreekt de gemeente 

het concept met de aanwonenden en de 

ondernemersvereniging VAB.

Het blijft belangrijk om voorzichtig te rijden 

in de omgeving van de Schotdeuren-

Dam-Schoolstraat. De eerder besproken 

gedragscampagne is nog niet opgestart.  

30 Toegankelijkheid 
begraafplaats 
verbeteren
De gemeente heeft 
eind 2020 een 
nieuw Beheersplan 
Begraafplaatsen 
vastgesteld. Aan de 
hand daarvan gaat 
de gemeente in 2021 
aan de slag om de 
begraafplaats in Arkel 
toegankelijker te 
maken. 

Zoeken naar een locatie voor de jeugd

De dorpsraad heeft samen met betrokken 

ouders en de jongerenwerker een locatie 

voor de jeugd gevonden. Vanwege de 

coronamaatregelen ligt dit project nu 

stil. De dorpsraad kijkt samen met de 

gemeente of er een geschikte plek is voor 

een kleine, overdekte ontmoetingsplek. 

 

Cruijff Court
Op initiatief van Frenkie de Jong komt 

er een Cruijff Court in Arkel. We zoeken 

samen naar een geschikte plek en geld 

voor onderhoud.

Arkel organiseerde ‘Proef de Kerst’

Compleet met muziek en gratis warme 
hapjes en dranken. Op het plein stond 
een grote kerstboom waar kinderen 
papieren kerstballen met wensen 
in  hangen. Met verlichting door het 
hele dorp werd Arkel omgetoverd tot 
Christmas Village. Volgend jaar weer?

Bankjes langs de Linge

Inwoners vinden het jammer dat er 

langs het wandelpad bij de Linge 

geen bankjes staan. De dorpsraad 

overlegt met het Waterschap en 

gemeente over wat mogelijk is.

Bekijk hier de originele kaart!

‘t Waardje

De plannen voor 

herinrichting van 

‘t Waardje zijn met alle 

betrokkenen aangepast. 

Als de vergunningen rond 

zijn, gaan we snel van 

start.
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