
Op weg naar een visie en plan van aanpak voor alle winkelgebieden in Wijk bij 
Duurstede
In Wijk bij Duurstede werken ondernemers en de gemeente aan een gezamenlijke aanpak
om de vitaliteit en de aantrekkelijkheid van de stad te versterken. Het doel is om, met
elkaar, het meeste uit de binnenstad én de andere dorps- en wijkwinkelcentra in de
gemeente te halen voor al haar gebruikers.

Op basis van interviews met ondernemers en onder andere een 

koopstromenonderzoek, passantentelling en bezoekersonderzoek is data 

verzameld over de positie van (kernen en winkelgebieden) Wijk bij Duurstede. Deze 

informatie vormt de basis voor een aantal thematische werksessies voor en door 

ondernemers. De derde themabijeenkomst Basis op Orde is bijgewoond door 6 

personen.

Zes beleidsmedewerkers van de gemeente vertelden over de plannen op het 

gebied van ‘Veilig, Schoon, Heel en Toegankelijk' en stonden open voor vragen en 

suggesties. 

Voor de snelle lezer zijn op pagina 2 in één oogopslag de kernpunten opgenomen.

Voor wie geïnteresseerd is in meer informatie is op de pagina’s daarna (3 t/m7) een 

kort toelichting per beleidsterrein opgenomen.

Themabijeenkomst
Basis op Orde
29 augustus 2022
Project Versterking Vitaliteit (binnen)stad Wijk bij Duurstede



Schoon (afval en zwerfvuil)

• Beleid is schoonhouden op beeldkwaliteit (B-niveau)

• Bedrijfsafval

- meeliften op afvalinzameling huishoudens

- ondergrondse container Markt

• Stimuleren afval scheiden

• Campagne zwerfafval “Wijk bij Duurstede afvalvrij” is 

gericht op het voorkomen van afval

Bereikbaarheid (parkeren en verkeer)

• Nieuwe parkeernota in de maak

- onderzoek huidige parkeersituatie

- plan van aanpak in september 2022 gereed

Klankbordgroep → interesse? Laat het de gemeente weten!

• Nieuw uitvoeringsprogramma Verkeer in de maak 2023-2026

o.a. verbeteren verkeersveiligheid Singel

Veilig (sociaal)

• Integraal VeiligheidsPlan (IVP) in samenwerking met Utrechtse Heuvelrug

• Lokale speerpunten:

- woninginbraak

- bedrijfsdiefstal

- omgang verwarde personen

• Niet IVP voor 2023-2026

Meedenken? → Laat het de gemeente weten!

• Zorgen over drugsgebruik en overlast jongeren? →Meld het de 

gemeente!

Heel (beheer buitenruimte)

• Betreft: groen, verharding, verlichting, straat- en verkeersmeubilair, 

riolering, bruggen, etc.

• Beleid is onderhoud op B-niveau (beeldkwaliteit)

• Tot 2030 staan geen grote vervangingsprojecten 

op de agenda

Basis op Orde
In één oogopslag

Beeld: creativecommons.org



Bijlage 1. Toelichting beleidsadviseurs

Schoon (afval & zwerfvuil)

❑ Voor het schoonhouden Wijk bij Duurstede en ook de binnenstad zijn verschillende organisaties actief: 
Prezero zorgt voor de inzameling van het huisvuil en de ondergrondse containers, schoon wijk voor het 
legen van de prullenbakken. Ook zijn er ruim 100 vrijwilligers actief die de hele gemeente maar ook in 
de binnenstad zorgen dat het zwerfvuil wordt opgeruimd. 

❑ Met de raad is afgesproken dat de binnenstad wordt schoongehouden op beeldkwaliteit en wel op B 
niveau. Dit wordt periodiek gemeten volgens de CROW methode. 

❑ Voor het inzamelen van bedrijfsafval biedt de gemeente bedrijven de mogelijkheid om mee te liften op 
de afvalinzameling van huishoudens. In de binnenstad wordt dit gefaciliteerd door gebruik te maken van 
de ondergrondse container op de Markt voor restafval. Bedrijven betalen hiervoor reinigingsrecht. Het 
scheiden van andere fracties zoals PMD en GFT bij bedrijven willen we graag stimuleren. Dat is in de 
binnenstad lastig omdat er daarvoor extra kliko’s nodig zijn die op eigen terrein geplaatst moeten 
worden. De afvalcoach gaat hierover graag met de ondernemer in gesprek en inventariseert samen met 
de ondernemer of, en welke mogelijkheden er zijn. 

❑ In het kader van onze zwerfafvalcampagne is er een campagne opgezet om afval te voorkomen. De 
afvalcoach heeft de horecaondernemers bezocht die mee kunnen doen met de actie “Wijk bij Duurstede 
afvalvrij” en daarmee een keurmerk met certificaat ontvangen. 
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Bijlage 1. Toelichting beleidsadviseurs

Bereikbaarheid (verkeer & parkeren)

Parkeren:

We gaan een parkeernota opstellen in de komende maanden. Op dit moment zijn we bezig met het plan van 

aanpak daarvoor en dat verwachten we in september vast te stellen. In de afgelopen tijd hebben 

onderzoeken plaatsgevonden naar de huidige parkeersituatie in en rond de binnenstad en naar de 

ervaringen van gebruikers. We hebben daarmee de aandachtspunten en knelpunten in beeld gekregen. 

Aanvullende informatie, knelpunten en suggesties zijn welkom. We verzamelen deze input en nemen deze 

mee in het proces om de parkeernota te maken. Ondernemers en/of andere belanghebbenden kunnen 

eventueel meedoen in dit onderwerp door deel te gaan nemen in de klankbordgroep. Interesse hiervoor 

mag u alvast aangeven. 

Verkeer & verkeersveiligheid:

We werken momenteel aan een nieuw uitvoeringsprogramma Verkeer voor de komende 4 jaar: 2023-2026. 

Samen met een klankbordgroep hebben we een groslijst van mogelijke projecten gemaakt. Op de groslijst 

staat als één van de projecten het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Singel door middel van 

kleinschalige maatregelen. In de volgende fase gaan we deze projecten op de groslijst prioriteren en 

hiervoor financiering zoeken. Afhankelijk daarvan kunnen we enkele of meerdere projecten gaan uitvoeren 

in de komende jaren. 
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Bijlage 1. Toelichting beleidsadviseurs
Veilig (sociaal)

Mike vertelt over integraal veiligheidsplan i.s.m. gemeente Utrechtse Heuvelrug. Lees hier het huidige IVP.

Lokale speerpunten zijn woninginbraak, bedrijfsdiefstal en omgang met verwarde personen. De gemeente 

nodigt de ondernemers uit om mee te denken over de veiligheid in Wijk bij Duurstede. Dit kan door input 

geven over mogelijke speerpunten voor het Integraal VeiligheidsPlan (IVP) voor 2023-2026. Het IVP is een 

plan waarbij de veiligheidsprioriteiten voor vier jaar worden bepaald. 

Door de ondernemers wordt gemeld dat drugscriminaliteit een probleem is in Wijk bij Duurstede. Men durft 

personen die drugs gebruiken en/of verhandelen niet zelf aan te spreken en zij uiten hier hun zorgen over. 

Dit zien zij vooral rond het centrum en de stadshaven. Ook geven zij aan dat, sinds er een jeugdhonk bij het 

bedrijventerrein staat, de overlast en de mogelijke drugshandel zich hiernaartoe verplaatst. Zij vragen zich af 

welke maatregelen getroffen worden om deze overlast tegen te gaan. Ook geven de ondernemers aan dat er 

in de wijk De Heul soms prullenbakken gesloopt worden en deze worden dan niet door de gemeente 

vervangen. 

Vanuit de gemeente zijn er initiatieven om de overlast vanuit de jeugd tegen te gaan. Zo zijn er 

jongerenwerkers en worden jeugdplekken gerealiseerd waar jongeren tijd met elkaar door kunnen brengen. 

Mocht er overlast ervaren worden kan dit gemeld worden bij de gemeente. Ook eventueel vernielde en 

defecte prullenbakken kunnen bij de gemeente gemeld worden, waarna deze vervangen zullen worden. Wat 

betreft de drugsoverlast geldt hetzelfde advies. Wanneer dit structureel gemeld wordt geeft dit een mogelijk 

patroon aan waardoor er actie op ondernomen kan worden. 
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Bijlage 1. Toelichting diverse beleidsterreinen

Heel (beheer buitenruimte)

Het beheer van de openbare ruimte gaat om het onderhouden de onderdelen groen, verharding, verlichting, 

straat- en verkeersmeubilair, riolering, bruggen etc. Het beheer van de openbare ruimte kan je opdelen in 

dagelijks-/grootonderhoud en vervanging. Het dagelijks- en groot onderhoud zorgt ervoor dat het huidige 

areaal (bomen, planten, bruggen, wegen etc.) in stand wordt gehouden op een bepaald niveau en in staat is 

de geplande levensduur te behalen. We onderhouden de centra in onze gemeente op minimaal B kwaliteit. 

In bijgevoegde folder leest u hier meer over. Op een gegeven moment is de het areaal op. Het is dan beter 

om het te vervangen. Voor de binnenstad staan er tot 2030 geen grote vervangingsprojecten in de planning.

(zie ook bijlage 2 over De beeldkwaliteit binnen de gemeente)
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