Verslag digitale bewonersavond Omgevingsvisie centrumgebied Spijkenisse
Op 10 december 2020 was er een digitale bewonersavond. De gemeente, bestuurlijk
vertegenwoordigd door wethouders Igor Bal en Jan Willem Mijnans, zijn in gesprek gegaan met
geïnteresseerde inwoners over hun ideeën en verwachtingen met betrekking tot de omgevingsvisie.
Het was een levendige en energieke avond, die door de inwoners als zeer positief werd ervaren. In
dit verslag leest u welke vragen ter sprake zijn gekomen en welke input is gegeven.
Wat is positief aan het centrum?
 De Voorstraat (hoogteverschil oude dijk in vergetelheid geraakt)
 Plein van de markt en de bibliotheek
 Voorzieningen en loopafstand tot metro en winkels
 Het theater (minus de omgeving)
 Parkeergelegenheid in het centrum is goed
 De bereikbaarheid van het centrum is op orde
 Goede wandel- en fietsvoorzieningen
 Nieuwbouw aan de Haven
Wat mist u?
 Door de grootschalige verbouwingen in het centrum is het (dorpse) karakter verdwenen.
 Een goed imago van Spijkenisse
 Ruimte voor kinderen, buurthuizen (vanuit het idee om overlast te voorkomen door een
voorziening te realiseren in het centrum)
 De samenhang vanaf de Kopspijker naar het theater
 Groen (kan bijdragen aan gezelligheid)
 Een fijne omgeving om in te verblijven (nu alleen van a naar b)
 Bankjes, rustplekken
 Beleving en sfeer
 Een gevarieerd winkelaanbod (niet alleen de grote ketens, maar ook lokale ondernemers)
 Een publiek aantrekkende functie als een bioscoop of indooractiviteit
 Een terrein voor evenementen
 De haven is mooi, maar te leeg en kaal.
 Horeca gecentreerd op een plein met bijvoorbeeld terrassen. Er is teveel ruimte tussen cafés
 Toegankelijkheid voor minder validen (openbaar toilet niet toegankelijk voor rolstoel en de
roltrap gaat alleen omhoog)
 Overdekking/overkapping
 Afwisseling in bouwhoogten i.r.t. geluidsbelasting
 Meer 30 km zones, veiligheid voor voetgangers (o.a. vanaf de metro)
 Voorzieningen in het centrumpark (paviljoen)
Waar bent u niet tevreden over?
 (de omgeving van) het Metrostation
 De samenhang in het centrum ontbreekt (“samengeraapt zooitje”)
 Gaat alleen over winkelen, maar centrum is geen verblijfsgebied
 Leegstaande winkels
 Voorzieningen en loopafstand tot metro en winkels
 Het havenplein (mislukt)
 De doorsteek van de kopspijker
 Het stadspark heeft een make-over nodig




Welzijnsorganisaties in het centrum i.p.v. bedrijvigheid
Parkeren op straat (verminderen, zodat er ruimte ontstaat voor andere functies)

Wat wilt u koesteren/behouden?
 De sfeer en authenticiteit van de Voorstraat/Noordeinde (niet alleen wonen)
 Het plein bij de Merz
 Het dorpse karakter van Spijkenisse (’t Dorp)
 De verschillende bouwstijlen die zichtbaar zijn in het centrum (niet alles slopen en nieuw
bouwen)
 Het moderne centrum
 Het groengebied bij de kinderboerderij (wel verder ontwikkelen)
 Groene Kruisweg: de functie van het huidige groen als natuurlijke geluidsbuffer
Wat wilt u nog meer inbrengen?
 De huidige leegstand is echt een probleem. Het centrum moet compacter gemaakt worden
 Behoud het oude en karakteristieke en koester iconische gebouwen
 Laat jongeren het centrum ook eigen maken, koester initiatieven
 Coffeeshop (medicinaal, criminaliteit voorkomen)
 Meer fietsvoorzieningen (stallingen) in het centrum
 Een pick-up/droppoint in centrum

