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Aanwezig namens projectteam: Peter Rutten, Jan van Casteren, Michelle Leemkuil en Jan Bouman 
 

 
De opkomst was hoog, nagenoeg alle genodigden waren aanwezig. Na een algemene introductie zijn de 
bouwstenen gepresenteerd en de eerste beoordeling van de uitwerkingen van de dijk westelijk van 
Macharen tot aan kasteel Oijen. Aansluitend zijn er informatieve vragen gesteld door de deelnemers over de 
presentatie. Vervolgens is stil gestaan bij wat de groep aanspreekt/ als positief wordt gezien en wat ze willen 
aanvullen of veranderen. De eindconclusie is dat het behoud van het wandelpad een belangrijk onderdeel 
van de inpassing is. Verder heeft de dorpsraad een enquête gehouden over het verkeersluw maken van dit 
stukje dijk. 
 
Introductie 
Jan Bouman heeft namens het project een korte introductie op het project en het doel van de bijeenkomst 
gegeven. Het project bevindt zich in de uitwerkingsfase en zoals gebruikelijk wilden we dat doen samen met 
(een vertegenwoordiging) van de bewoners en ondernemers uit het gebied. Door de COVID 19 maatregelen 
hebben we dit wat anders moeten doen, maar we zijn blij dat we met deze groep in gesprek konden. We 
hoorden graag hoe de betrokkenen tegen de uitwerkingen aankeken en zullen die informatie ook meewegen in 
de plannen en daar waar nodig de stuurgroep er over informeren. 
 
Presentatie schetsen van de uitwerkingen 
In een presentatie van circa twintig minuten presenteerde Michelle Leemkuil de bouwstenen van de 
uitwerkingen. Belangrijke onderdelen zijn: 

• de kern van de opgave: het wandelpad en (het gevoel van) de verkeersveiligheid. 

• de bouwstenen. 

• een eerste beoordeling op ontwerp en draagvlak onder bewoners. 
 
Terugkoppeling vanuit de deelnemers 
De essentie van de terugkoppeling is over wat aanspreek is: 

• De wijze waarop het projectteam met het vraagstuk en de mensen is omgegaan, een goed en eerlijk 
gesprek. 

• Het behouden van het wandelpad met unaniem de voorkeur van bewoners om het wandelpad op de kruin 
van de dijk te leggen voor het uitzicht naar beide zijden. 

• De aandacht voor de verkeersveiligheid. 

• Een deel van de groep ziet het verkeersluw maken als een belangrijke kwaliteitsverbetering. Minder 
verkeer op de dijk, dus meer rust voor fietsers en minder verkeer door Macheren. De andere helft is bang 
dat dit ten koste gaat van de ondernemers en recreanten. 

 
Bij aan te vullen / veranderen zijn genoemd: 

• Er is begrip voor het perspectief dat geld ook belangrijk is in de afweging. 

• Er is bezorgdheid dat het verschuiven van de kruin en het behouden van het bochtje tot gevolg heeft dat 
de weg dichter bij de woningen komt te liggen. 

• Komt het wandelpad op de berm wel hoog genoeg dat het niet bij elk hoogwater onder loopt? 

• Is het nog wel mogelijk om bij de bierbrouwerij te komen vanaf het wandelpad? 

• Hoe is het beheer geregeld? 

• Hoe loopt de routing nabij de sluis? 
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Het behoud van het wandelpad is essentieel voor de bewoners, want anders gaan ze er op achteruit ten 
opzichte van de huidige situatie. Over de wenselijkheid en noodzaak van het verkeersluw maken zijn de 
meningen verdeeld. Volgens de enquête van de dorpsraad Macharen is dit 50%/50%. Tot slot hebben de 
bewoners er begrip voor dat betaalbaarheid een aspect is dat in de totale afweging een rol zal spelen. 


