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ANALYSE
Wanneer je vanaf Achter De Vismarkt de Naaierstraat inrijdt tref je een 1 tot 2 meter breder straatprofiel
aan. Deze breedte van de weg en het goede overzicht nodigt uit om harder te rijden dan de toegestane 30
km per uur. De huidige breedte is met name nodig om het laad en los verkeer te passeren. Door
ongewenst parkeergedrag of door wachtende auto’s is de laad en los zone niet gegarandeerd. De open
plekken tussen de geparkeerde auto’s worden de benut door deze parkeerders.
De combinatie van wonen en werken maakt de Naaierstraat een leefbare straat, ook na
winkelsluitingstijd. De directe nabijheid van de stad heeft ongewenste bezoekers tot gevolg waaronder de
wachtende auto’s (met draaiende motor) maar ook wildplassers en balorige horecagasten. De
Naaierstraat maakt deel uit van het ambachtkwartier en is onderdeel van de stadswandeling.
De Naaierstraat is tevens een van de straten in de binnenstad waar gezinnen met schoolgaande kinderen
wonen. Deze kinderen gaan creatief om met de beschikbare ruimte. Het spelen op de stoep en het
oversteken van de weg is door de snelheid van het verkeer niet optimaal.
Verder is de straat scheef in profiel waardoor aan de noordzijde wateroverlast ontstaat en lossende
vrachtwagens last hebben van omvallende lading.

VOORSTEL
Voor de grootste knelpunten, om van de Naaierstraat “een straat voor iedereen” te maken, hebben de
bewoners van de Naaierstraat een voorstel op papier gezet en uitgewerkt in bijgaande tekening.
Voorgesteld wordt om aan de zuidzijde het trottoir te verbreden tot de rijbaan. Hierdoor kunnen ter
hoogte van de inritten en de laad en losplekken ruime en vlakke laad en loszones gerealiseerd worden,
waarbij meer garantie is voor de beschikbaarheid voor het laden en lossen. Eventueel kan aanvullend
gewerkt worden met uitneembare palen. Dit voorstel zal met de ondernemers van de Korte Groenendaal
en De Markt kortgesloten moeten worden. De huidige parkeervakken (materiaalgebruik) blijven
inspringen om niet opnieuw verwarring te veroorzaken.
De rijbaan kan vervolgens versmald worden tot 3,5 meter met enige verbreding richting de Turfmarkt om
groter verkeer voldoende mogelijkheden te geven om te manoeuvreren. De vrijvallende breedte kan
gebruikt worden om het trottoir aan de noordzijde te verbreden. Hierdoor krijgt deze stoep een gewenste
minimale maatvoering. Bij deze herschikking van maatvoering en materialen stellen wij voor om het
trottoir aan de noordzijde zoveel mogelijk te bestraten met de klinkers als omlijsting van de historische
gevels. De laad en los zones zullen voor het comfort voorzien moeten worden van groter
bestratingmateriaal (tegels). De laad en los zones kunnen tevens gebruikt worden als informele speelplek
(hinkelen, touwtje springen, skaten, knikkeren).
Een groot probleem ,de wateroverlast, zal door de juiste profielrealisatie opgelost moeten worden. De
hoogteligging en afwatering d.m.v. kolken is in het plan niet verder uitgewerkt. Voor de overige
voorzieningen zoals paaltjes, bloembakken, openbare verlichting zal de juiste locatie bepaald moeten
worden.
Een Naaierstraat voor iedereen willen wij graag bespreekbaar maken.
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