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2e ter inzage legging  

 
Geachte heer / mevrouw,  
 
Deze brief informeert u over de ter inzage legging van het voorlopig ontwerp voor de nieuwe 
inrichting van de straten Grondmolen huisnr. 1 t/m 74, Standerdmolen huisnr. 1 t/m 52, 
Torenmolen en gedeelte Vijzellaan en Wieklaan en hoe u op de plannen kunt reageren. 
 
Op 24 mei 2022 heeft u een uitgebreide informatiebrief en ontvangen over de inrichting van uw 
omgeving en de inzage van het schetsontwerp. Het schetsontwerp is in de periode tussen 
woensdag 25 mei tot en met vrijdag 10 juni 2022 ter inzage gelegd en op woensdag 1 juni en 
vrijdag 10 juni 2022 hebben wij uw straat in de omgeving van Grondmolen, Torenmolen en 
Standerdmolen bezocht met een schildersezel. Naar aanleiding van de opgehaalde informatie uit 
de wijk is een schetsontwerp gemaakt en zijn belanghebbenden en omwonenden in de 
gelegenheid gesteld hiervan kennis te nemen en op te reageren.   
 
Informatie over het voorlopig ontwerp 
Van de eerste ter inzage legging is een verslag gemaakt en het schetsontwerp is naar aanleiding 
van de reacties aangepast tot een voorlopig ontwerp. In het verslag zijn de reacties van 
belanghebbenden voorzien van een ambtelijke reactie. Het verslag en het voorlopig ontwerp 
worden gedurende de periode vanaf dinsdag 12 juli tot en met dinsdag 23 augustus 2022 op 
de burgerleestafel van het gemeentehuis ter inzage gelegd. Dit verslag is ook in te zien op de 
projectwebsite. Naast het voorlopig ontwerp is het aangepaste ambitiedocument eveneens in te 
zien. In dit document wordt een toelichting gegeven op het ontwerp en de uitgangspunten. Via de 
website www.herinrichtinggrondmolen.nl , wordt u op de hoogte gehouden. Bij het onderdeel 
“Vraag & antwoord” vindt u meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen.  
 
Op het verslag en de aanpassingen van het schetsontwerp tot voorlopig ontwerp kunt u tot en 
met dinsdag 23 augustus 2022 schriftelijk reageren. Vanwege de vakantieperiode is de 
reactietijd van twee weken verruimd naar de bovengenoemde periode. Bij deze brief is een 
"reactieformulier inspraakprocedure" toegevoegd. Dit formulier kunt u inleveren bij de receptie 
gemeentehuis of mailen naar grondmolen@papendrecht.nl .  
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Belangrijkste aanpassingen ten opzichte van het schetsontwerp 
Naar aanleiding van de vele reacties uit de wijk zijn de belangrijkste aanpassingen ten opzichte 
van het schetsontwerp van 25 mei 2022 hieronder kort opgesomd: 
1) Het fietspad in de Vijzellaan/Wieklaan blijft behouden; 
2) De woonerven in de Torenmolen, Standerdmolen en Grondmolen blijven gehandhaafd;  
3) De Vijzellaan/Wieklaan wordt ingericht als 30 km/h-zone; 
4) De keerlus ter hoogte van Molenpad is aangepast. 
 
Vervolg inspraakprocedure en vaststelling ontwerp 
Van alle reacties van belanghebbenden op het ontwerp met de ambtelijke reacties daarop 
wordt één eindverslag gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders neemt 
uiteindelijk alle reacties in overweging en stelt het eventueel aangepaste ontwerp definitief 
vast. Na een mededeling op de pagina Gemeentenieuws in de Klaroen komt het definitieve 
ontwerp één week ter kennisneming in het gemeentehuis ter inzage te liggen. De stukken 
worden ook op www.papendrecht.nl geplaatst. Met het dan door het college vastgestelde 
ontwerp is de inspraak afgerond. 
 
Vragen? 
Al uw overige vragen kunt u via e-mail stellen aan dirk@urbansynergy.nl .  
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reacties met belangstelling 
tegemoet.  
 
Vriendelijke groet, 
 
burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
namens dezen, 
behandelend ambtenaar 
 
 
 
 
 
G.D. van Groningen 
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