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Inzake: 
De Twijnen, Moordrecht - onveilige situatie (o.m. voor spoed-ambulance)/ parkeeroverlast 
 
Datum: 
Mei 2011 
 
Situatie: 
VVN heeft n.a.v. klachten van inwoners en op advies van de politie de situatie in de omgeving van 
Uiterwaard en De Twijnen op locatie bekeken, samen met de wijkagente Moordrecht van politie 
Hollands-Midden. De bestrating in de betreffende wijk is de oorzaak van veel onduidelijkheden. Door 
recente aanpassingen is de situatie verslechterd. 
 
Probleem: 
Met de toegepaste bestrating (2 kleuren straatstenen met elk eigen motief) wordt de indruk gewekt 
dat het grijze weggedeelte een parkeerstrook is. Dat deze indruk wordt gewekt is verwarrend en op 
bepaalde locaties onwenselijk. 
Vanwege het parkeren op deze parkeerstrook, wordt het zeer moeilijk, in sommige gevallen zelfs 
onmogelijk om vanaf de Uiterwaard de IJsselkade in te rijden. Ook de ambulance, die regelmatig met 
spoed op de IJsselkade moet zijn, ondervindt hinder van deze constructie. Door de gemeente is een 
kruis in het grijze gebied aangebracht. Het aanbrengen van dit kruis heeft 2 gevolgen: 

1) Door het beoogde 'parkeerverbod' wordt de indruk nog sterker gewekt dat parkeren in het 
overige grijze gebied buiten het kruis is toegestaan 

2) De bewoners van de woning voor wiens deur het kruis is aangebracht worden er - onterecht 
natuurlijk - op aangekeken dat zij dit kruis eigenhandig zouden hebben aangebracht. 

Recentelijk zijn er op het afgekruiste vlak 2 betonnen gevaartes geplaatst, waarvan een helft van elk 
gevaarte wit is geschilderd. Waar het juist de bedoeling lijkt te zijn het kruisvlak leeg te houden, 
wordt het nu bezet door 2 betonblokken. 
 
Adviezen: 

 Verwijder de betonblokken 

 Verwijder het witte kruis 

 Vervang de grijze bestrating door gele bestrating, zodat de indruk wordt weggenomen dat de 
grijze bestrating een (speciale/afwijkende) functie heeft. Bij voorkeur integreren, zodat ook het 
motief van de straat over de gehele breedte identiek is en de weg niet wordt opgedeeld in 2 
optisch verschillende delen. 

 VVN adviseert het betreffende weggedeelte (waar nu het witte kruis staat met ruime omtrek) 
met prioriteit aan te pakken. De rest van de Uiterwaard kan in een later stadium met regulier 
onderhoud aan bovenstaande uitvoering worden aangepast.
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