Resultaten eerste fase
Aan de start van de avonden werden door middel van een korte presentatie de eerste resultaten
van het participatietraject tot dan toe gedeeld door Shakira van Steenis en Jeffrey Grouwstra van
Bureau Graswortel. Uit de antwoorden op meerdere vragen in het eerste traject bleek al snel dat
Poeldijkers het sociale karakter van het dorp erg waarderen: Ons kent ons, de dorpse mentaliteiten
het verenigingsleven werden vaak genoemd als de sterkste punten van de kern. Over de uitstraling
van het centrum van Poeldijk was men beduidend somberder gestemd: doods, leeg en troosteloos
werden hier door een overgrote meerderheid genoemd als kenmerken van het huidige centrum. In
het algemeen heeft men aangegeven groen een verbetering te vinden voor het centrum, mits dit
groen dan wel goed wordt onderhouden en geen rommelige uitstraling heeft. Ook het behoud van
cultuurhistorische panden in het centrum vindt de meerderheid van de Poeldijkers belangrijk, met
als voorwaarde dat de panden wel goed gebruikt worden en niet leeg komen te staan of
verloederen. Tot slot geeft een meerderheid aan prettig oud te willen worden in Poeldijk, maar dat
meer betaalbare woningen voor senioren en een betere ontsluiting door het openbaar vervoer hier
belangrijke voorwaarden voor zijn. Naast de thema’s waar in de eerste fase expliciet naar gevraagd
is (cultuurhistorie, groen, dorps karakter, prettig ouder worden in Poeldijk en het kernwinkelgebied)
zijn ook twee andere belangrijke thema’s door bewoners zelf benoemd:
 De onveilige verkeerssituatie in en rond het centrum van Poeldijk
 De behoefte aan een plek om even een kopje koffie te kunnen drinken in het centrum

Aan de slag aan verschillende tafels
Na de presentatie en een welkomstwoord van de gemeente Westland konden alle deelnemers hun
mening over de verschillende thema’s geven aan precies daarvoor ingerichte tafels.

Een kopje koffie in het centrum van Poeldijk
Op een groot vel kon iedere deelnemer aangeven op welke manier er in het centrum van Poeldijk
een ontmoetingsplek kon worden gerealiseerd om met elkaar bij te kletsen en een kop koffie te
drinken. Maar nog belangrijker: Ook wat men hier zelf in kon betekenen en welke rol men zag
weggelegd voor de gemeente Westland. Een groot aantal creatieve ideeën werd met post-its op het
bord geplakt: van een sociale onderneming tot een wijncoöperatie. Daarnaast waren er ook genoeg
reacties van bewoners die aanraden juist meer of beter gebruik te maken van de voorzieningen,
organisaties en ondernemers die er al zijn: de ijssalon, de bakker of de Terwebloem.
Een levendige Voorstraat
Op een “opengeklapte” plattegrond van de
Voorstraat konden deelnemers met behulp
van kleine kaartjes de Voorstraat van hun
dromen schetsen: Van marktkraampjes tot
bloembakken, van een terrasje tot een
verkeersvrij plein. Door het schuiven met de
kaartjes bleek al snel dat er pijnlijke keuzes
moeten worden gemaakt om de Voorstraat
aan
te
kunnen
passen:
Hoeveel
parkeerplaatsen mogen er bijvoorbeeld
wijken voor groen? Hoe veilig is de situatie
als er plantenbakken op het trottoir komen te
staan?
Veel bewoners zijn het erover eens dat het
verkeer in de Voorstraat het onmogelijk
maakt er een gezellig centrum van te maken. Maar aan de andere kant is men bezorgd over het
verdwijnen van de parkeerplekken en het voortbestaan van de huidige ondernemers als de
bereikbaarheid af zou nemen. Daarom werd vaak gekozen voor een flexibele oplossing: Pollers,
een fietsstraat waarin de auto te gast is of een inrijverbod overdag. De markt zou men bijvoorbeeld
graag terug zien keren in de Voorstraat en daar kan een dag autorijden voor worden opgegeven.
Verkeer in en rond het centrum
Om nog beter in beeld te krijgen wat de heersende ideeën zijn over de verkeerssituatie in en rond
het centrum van Poeldijk is op een tafel de huidige situatie grafisch uitgebeeld. Met kleine
verkeersborden en kaartjes van fietsers, auto’s en andere gebruikers konden deelnemers aangeven
wat volgens hen de grootste problemen, maar ook de
beste oplossingen zijn. Over de grootste knelpunten
was men het beide avonden al snel eens: Het
vrachtverkeer op de Rijsenburgerweg, kerende
vrachtwagens en gevaarlijke oversteekplekken bij de
Jumbo en op de Jan Barendselaan. De oplossingen
werden vaak gezocht in het plaatsen van meer
zebrapaden, zoals ter hoogte van de Terwebloem en
op de Jan Barendselaan. Een andere oplossing die
veel weerklank vond was de zogenaamde “lus”:
Eenrichtingsverkeer op de Jan Barendselaan en de
Rijsenburgweg, waardoor er een soort rondje
Poeldijk ontstaat.

Losse stellingen
Achterin de zaal konden deelnemers reageren op verschillende stellingen die waren geformuleerd
om de input uit de eerste fase iets scherper te krijgen. Een aantal van deze stellingen leverden veel
onderlinge discussie op: Zo was men verdeeld over de vraag of meer groen in Poeldijk in eerste
instantie de verantwoordelijkheid van bewoners zelf of die van de gemeente was. Aan de andere
kant was men van het idee van een “boombon” (een kleine subsidie voor het planten van een boom
op eigen grond) wel redelijk eensgezind positief. Bij de stellingen over woningbouw gaven een
aantal mensen aan dat seniorenwoningen weliswaar belangrijk zijn, maar dat minstens even
belangrijk is dat er mogelijkheden komen voor jongeren om in Poeldijk te blijven wonen. Voor
sommigen is dan hoogbouw een goede oplossing, terwijl er ook reacties zijn die vragen om
maximaal 3 verdiepingen, juist om de kleinschaligheid in het centrum te behouden.

Hoe nu verder?
Zoals eerder genoemd biedt deze terugblik slechts een kleine samenvatting van alle reacties en
meningen die zijn opgetekend tijdens de Werkplaatsen. Bureau Graswortel gaat in de komende
maand met de gemeente Westland aan de slag om alle verzamelde informatie te bundelen in een
participatierapport dat kan dienen als basis voor het op te stellen Omgevingsplan. In dat traject
moeten nog verschillende stappen genomen worden waarin steeds verschillende belangen tegen
elkaar af worden gewogen. Hierdoor kan het voorkomen dat u uw standpunt niet direct vertaald ziet
in het definitieve plan. Als u op de Werkplaatsen uw naam en emailadres heeft achtergelaten, kunt
u erop vertrouwen dat u gedurende het proces dat gaat volgen op de hoogte zal worden gehouden
van de vorderingen.
Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor uw inzet, tijd en deelname!
Bureau Graswortel
Gemeente Westland

