
HERINRICHTING HET EIND GORINCHEM 
 
 

24 oktober 2016 



NieuwBlauw stedenbouw en landschap 
 

ruimteschepper 



WAT IS HET DOEL? 
 
 

Gemeente gaat het Eind herinrichten 
 

‘De stad’ mag meepraten over hoe we dat gaan doen 
uw mening is dus belangrijk! 

 
Met als doel een gedragen plan 

 



WAAROM HERINRICHTEN? 
 
 

Het Eind is onderdeel van een belangrijke toegangsroute 
naar de binnenstad van Gorinchem. In de huidige inrichting 

wordt dit niet optimaal benut.  
 

Het gebied Buiten de Waterpoort zou beter aan moeten 
sluiten op winkelgebied (Langedijk). Het Eind vormt hierin 

de schakel. 
 

 



WAAROM HERINRICHTEN? 
 
 

De huidige (rommelige) inrichting doet geen recht aan de 
historische betekenis van de plek. Met een nieuwe 

inrichting zouden deze kwaliteiten beter tot uiting moeten 
komen. 

 
 

 



WAAROM HERINRICHTEN? 
 
 

Het Eind wordt gebruikt als doorgangsroute voor allerlei 
soorten verkeer. Ook voor lange voertuigen. Dit levert 

ongewenste en gevaarlijke situaties op. Een herinrichting 
moet hier een oplossing voor bieden. 

 
 



STAPPENPLAN 
 

Stap 1  
1e ontwerpavond, informatie ophalen (oktober)  

 
Stap 2  

voorlopige resultaten (november) 
terrassessie met de wethouder (november) 

 
Stap 3  

resultaten en uitgangspunten delen (december) 
 

Stap 4 
2e ontwerpavond, ontwerpen met inrichtingsvoorstellen (januari/februari) 

 
Stap 5 

einddocument en besluitvorming (maart) 
 



WAT GAAN WE VANAVOND DOEN? 
 
 

We gaan jullie meningen en ideeën ophalen.  
 

1 We laten jullie zien wat wij zien 
 

2 We leggen uit hoe de enquête werkt 
 

3 We gaan aan de slag 
 



STAP 1  
 

WAAR KUN JE OP LETTEN? 
WAT ZIEN WIJ? 



We zien verschillende toeristische functies, zoals een terras, 



het sanitair gebouw van de haven, 



het havengebouw. 



Er worden bijzondere evenementen georganiseerd, 
zoals het Lingehavenconcert 



en de botenbeurs. 



We zien mensen onderweg,  



even bellen, 



even bijpraten, 



parkeren, 



rennen, met de hond 



en wandelen met de hond. 



We zien grote kunstobjecten,  



maar ook kleine kunstuitingen,  



en objecten in etalages.  



Je moet wel opletten! We zien stoepjes en randjes,  



omhoog geduwde bestrating,  



paaltjes en betaalautomaten,  



en ‘tijdelijke’ obstakels over het trottoir.  



We zien smalle straten en poorten, 



die problemen opleveren bij bewoners.  



We zien moeilijk toegankelijke winkelstraat, 



En een smalle brug waar veel mensen gebruik van maken. 



Gebruik geeft soms een rommelig beeld, zoals gestalde fietsen, 



opslag rondom een terras, 



vuil en hondenpoep rondom bomen,  



De ruimte wordt gebruikt…ook negatief…. of op de stoep,  



veel elementen bij elkaar,  



Maar vooral zien we een bijzonder mooi stukje stad! 



Met stoere steigers, 



kades, 



een trap naar het water, 



aandacht voor materialen en sfeerelementen, 



mooie beplanting, 



mooie zichtlijnen, 



en mooie straten met stoepjes en hekwerken bij voordeuren. 



STAP 2 
 

DE ENQUETE 
 
 



De enquête staat op:  
 
 

www.eindgoedalgoedgorinchem.nl 
 
 
 
 



De enquête bestaat uit 2 onderdelen: 
 
 

Vragenlijst    Ideeënkaart 
  

++  -- 
 



Vragenlijst 
  

U kunt:  
 

antwoorden aanvinken 
 

Aanvullende toelichtingen geven 
  



Positieve plekken en plekken voor verbetering 
  

U kunt:  
 

punten markeren 
 

 opmerkingen plaatsen 
 

foto’s en ideeën toevoegen 
  



STAP 3 
 

AAN DE SLAG 
 

De enquête is te vinden op: 
www.eindgoedalgoedgorinchem.nl 

 
Per apparaat kunt u één enquête invullen 

 
Tot 20 november 2016 kunt u wijzigingen aanbrengen 
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