
Inloopbijeenkomst herinrichting Achterom, d.d. 6 oktober 2021 
 

Tijdens deze avond konden de bewoners het voorlopig ontwerp van het Achterom en het voorplein 

van de begraafplaats inzien en eventuele opmerkingen bespreken met de aanwezige medewerkers 

van de gemeente.  

 

Het doel van deze bijeenkomst was op informele wijze het gesprek te voeren en input op te halen uit 

de omgeving. De opkomst was helaas laag. Zo'n 15 inwoners hebben de bijeenkomst bezocht en er is 

een aantal reactieformulieren ingevuld.  

 

Het project is een onderdeel van de in het college programma opgenomen ambitie om de 

fietsverbinding tussen station Sliedrecht richting het centrum (parallel aan de Stationsweg) veiliger en 

duidelijker te maken. Het project is uitgesplitst in twee fasen: 

- Fase 1: Tussen het station en de Goeman Borgesiusweg. Deze fase is afgerond. 

- Fase 2: De fietsverbinding tussen de Goeman Borgesiusweg en de Thorbeckelaan inclusief het 

voorplein van de begraafplaats. 

 

Deze avond heeft betrekking op Fase 2 van de fietsverbinding. 

 

 
 

 

Hieronder worden de ontvangen reacties weergegeven. 

 Reacties 

1 Werk de situatie onder het viaduct A15 netter af. (Betegel het losse zand.) 

 

2 - Project ziet er doordacht uit.  
- Voorkeur variant 2 i.v.m. meer waterdoorlating. 

- Parkeervakken 1,30 meter langer dan standaard. Hoop dat het voldoende blijkt 
te zijn i.v.m. snel fiets- en bromfietsverkeer op een hoofdweg-fietspad. 

- Ben benieuwd naar overlevingskans bomen als de wortels door de damwand 

worden doorboord. 
- Blijft een groot en bijzonder project om lang onder de grond te blijven liggen 

waardoor uitbreiding begraafplaats nodig is. 
 

3 - Rouw en trouwauto's mogelijkheid tot parkeren. 

- Zoals nu ook: straks de beschikking over de sleutel voor paaltjes. 
- Rouw en trouwauto's uit Borgesiusweg over midden-eilandje kunnen rijden. 

 

4 Kruispunt Goeman Borgesiusweg naar tunnel. Deze bocht is enigszins 
apart/gevaarlijk/onhandig. Prettig als daar in de huidige situatie iets aan gedaan word. 

Niet alleen kijken naar de laatste eindfase, maar tussendoor ook bekijken wat veilig is 
voor fietsers. 

 

 



Na deze inloopavond zijn de gepresenteerde tekeningen en 3D-animatie van het ontwerp geplaatst op 

de projectwebsite van de gemeente Sliedrecht.  En was er nog tot en met 22 oktober 2021 de 

gelegenheid om opmerkingen op het ontwerp te maken. Er zijn geen verdere reacties ontvangen.  

Wat betreft de inrichting van het fietspad op het voorplein van de begraafplaats is er met de 

bewoners van Stationsweg 111 -113-115 op 27 oktober 2021 nog een vervolgoverleg geweest over 

het ontwerp ter hoogte van hun woningen. In dit overleg zijn het ontwerp en de belangen van zowel 

de gemeente als van de bewoners besproken.  

De conclusie is dat er geen bezwaren zijn op het ontwerp van het fietspad over het Achterom.  De 

voorkeur van de verharding van de parkeervakken gaat uit naar variant 2 (Aquaparker betonplaten 

met openingen voor groen en hemelwater). Zo kunnen bewoners op verharding in en uit hun auto's 

stappen. 

De meeste bezwaren die mondeling zijn besproken hadden betrekking op de staat van onderhoud en 

de inrichting van de bestaande situatie. 

 


