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Het knelt nog even in het centrum 
Het winkelcentrum van 
Stein is fraai en ook de 
marktlui hebben er een 
nieuwe vaste stek. Toch 
wordt nog geklaagd, 
want al het getimmer 
aan de weg belemmert 
het kooppubliek.

STEINSTEIN
DOOR ERIC VAN DORST

Op een postzegel werken, noemt
hij het. „We hebben nu het groot-
ste knelpunt”, zegt wethouder 
Danny Hendrix (DOS, Fysiek 
Domein) in een reactie op  zorgen
en kritiek van winkeliers. Zij 
merken aan hun klandizie dat in

het centrum van Stein nog steeds
flink aan de weg wordt getimmerd.
De Stadhouderslaan is opgebroken
en er zijn zo’n 150 parkeerplaatsen
minder beschikbaar dan later dit
jaar, als de ontsluitingsweg is gere-
noveerd, Fase 2 van het Centrum-
plan met de Aldi is gerealiseerd, het
Omphaliuspark is aangelegd en
langs aangrenzende straten nieuwe
parkeervakken zijn gemaakt.

WeekmarktWeekmarkt
Het was allemaal gepland maar 
toch trok de middenstand bij de ge-
meente aan de bel over de slechte 
bereikbaarheid van het nieuwe win-
kelcentrum en zichtbaarheid van de
parkeerterreinen. Gisteren tijdens 
de weekmarkt was het extra druk 
en merkbaar dat veel klanten moei-
lijk een parkeerplek konden vinden.
Intussen is de bewegwijzering van

de omleidingsroute verbeterd en is 
besloten het asfalt op de Stadhou-
derslaan komende woensdag aan te
brengen en niet pas op Goede Vrij-
dag, kort voor Pasen als de kooplust
van mensen groter dan gemiddeld
is. „Ik begrijp wel dat de onderne-
mers klagen maar heb hen toch om
begrip gevraagd. Dit is een tijdelijke
situatie, die na volgende week naar 
verwachting normaliseert.”
De wethouder heeft in het overleg 
met de winkeliersvereniging ook
gevraagd andere oplossingen voor 
de problemen aan te dragen. Enkele
voorstellen zijn niet overgenomen. 
Zo is geopperd de werkzaamheden 
al komende maandag af te ronden 
maar dat is volgens Hendrix gezien
de planning van het omvangrijke in-
frastructurele karwei niet haalbaar.
Evenmin heeft hij kunnen instem-
men met het verzoek de indeling 

van de woensdagmarkt tijdelijk
aan te passen voor een betere 
doorgang naar parkeervakken. 
‘Onze belangen zijn kennelijk on-
dergeschikt’, luidt in een verslag
van de winkeliersvereniging de
reactie op deze weigering. 

RechtenRechten
Hendrix onderschrijft deze con-
clusie niet. De gemeente houdt
vast aan de nieuwe marktsitua-
tie om veiligheidsredenen en af-
spraken met de kooplui. „Die zijn
sinds de brand in het centrum
wel tien keer verplaatst. Ze heb-
ben eindelijk hun definitieve 
plek.” De marktlieden hebben 
gezegd niet meer te willen schui-
ven. Hendrix overweegt wel nog 
verkeersregelaars in  te zetten 
om kooppubliek te wijzen op de 
parkeermogelijkheden.   
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