Centrumgebied Kerkdriel

samen werken aan een levendig dorpshart
De gemeente Maasdriel gaat aan de slag met het centrumgebied
van kerkdriel. Het Mgr. Zwijsenplein en een deel van de
Teisterbandstraat krijgen een opknapbeurt. We vinden het
belangrijk om het project ‘Centrumgebied kerkdriel’ goed af te
stemmen met inwoners, ondernemers en andere
vertegenwoordigers.
De onderstaande opmerkingen zijn opgehaald in de periode
juni-juli 2020. De input is verkregen middels de retour gestuurde
ansichtkaarten, reacties per mail en op de Marktdag 26 juni j.l.
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Verkeer & Parkeren

- Plein autovrij (27)
- Plein autoluw (22)
- Voldoende parkeerplaatsen handhaven (11)
- Één weg over het plein, éénrichtingsverkeer (11)
- Gratis parkeren behouden (8)
- Plein goed toegankelijk voor auto's (7)
- Zoeken naar (onbenutte) parkeermogelijkheid in omgeving (7)
- Fietsparkeren op plein (7)
- Parkeerkelder onder plein (6)
- Snelheid verkeer remmen (5)
- Blauwe zone parkeren (5)
- Parkeerverbod voor personeel winkels (3)
- Extra parkeerlaag op pleintje Lidl/Hema (3)
- Autovrij in het weekend (3)
- Parkeerruimte uitbreiden (3)
- Haaks parkeren Teisterbandstraat (2)

Gebruik openbare ruimte

- Meer ruimte voor de terrassen (28)
- Betere toegankelijkheid trottoirs, ook voor rollators, rolstoelen (11)
- Ruimte voor evenementen (10)
- Plein is de centrale en gezellige ontmoetingsplek in het dorp (5)
- Ruimte voor winkels (5)
- Goed woonklimaat voor omgeving (3)
- Geen uitbreiding terrassen (3)
- Speelgelegenheid / spelaanleiding (3)
- Ruimte voor voetgangers (2)
- Publieke functie (horeca) oude raadhuis (2)
- Rondje plein met de auto hoort er bij (2)
- Goede oversteek van winkelcentrum naar plein
- Centrum voetgangers en ÿetsvriendelijk
- Weekmarkt naar Teisterbandstraat
- Weekmarkt uitbreiden

Inrichting

- Bankjes/zitgelegenheid (13)
- Waterelement/fontein (12)
- Voldoende afvalbakken (8)
- Sfeerverlichting (7)
- Gelijkvloerse inrichting (6)
- Authentieke bestrating / gebakken materialen (5)
- Verlichting in bomen (4)
- Mooie lichtmasten (2)
- Standbeeld moet blijven, evt. verplaatsen (2)
- Watertappunt op plein
- Mooi bord met oude (en nieuwe) kaart van Kerkdriel
- Informatievoorziening op het plein

Groen

- Meer groen / Kleurrijke beplanting op plein (21)
- Plantenbakken aan lichtmasten (8)
- Meer bomen (7)
- Bomen in de Teisterbandstraat (6)
- (Verplaatsbare) bloembakken (5)
- Bomen behouden (4)
- Kerkstraat aanpakken en vergroenen(4)

Kiosk

- Kiosk handhaven en gebruiken (14)
- Kiosk verwijderen (11)
- Kiosk verplaatsen (5)

Kerk

- Tuin kerk betrekken en openbaar toegankelijk maken (9)
- Ruimte voor kerk benutten voor parkeren (4)
- Ruimte voor kerk benutten voor evenementen

