
Betoog Sociaal Maas en Waal Druten – winkelgebied Hogestraat (Druten) 

Voor ligt het voorstel om de Hogestaat, een belangrijk deel van het winkelgebied in Druten, op te 

waarderen. De gemeente heeft met de klankbordgroep diverse alternatieven besproken en de keuze 

die voorligt is: 

Instemmen met het voorlopig ontwerp van de Hogestraat met het kwaliteitsniveau van het 

Wensontwerp. 

• Dus: fietser in de voorrang bij kruising bij het gemeentehuis 

• Bij het Raboplein de chicane realiseren. 

• Bushaltes laten vervallen bij de kerk. 

• Rijbaan Hogestraat herstraten met huidige klinkers 

• Straatbeeld verbeteren door het trottoir om de kerk mee te nemen. 

Wat ons betreft allemaal prima. 

SMW wil daar nog iets fundamenteels aan toevoegen: 

Wij stellen voor het gedeelte van de Hogestraat vanaf het Rabo-pleintje tot aan het Thomashuis 

autovrij te maken. 

Dit gedeelte levert verreweg de meeste problemen op vanwege de echt beperkte ruimte. 

Voetgangers, fietsers, rolstoelgebruikers, ouderen met een rollator, auto’s en parkeerplaatsen zullen 

blijven zorgen voor een onveilige, want veel te krappe situatie en de menging van voetgangers, 

fietsers en auto’s in dit winkelgebied. 

Als er geparkeerd wordt in de Margrietstraat, dan is de afstand naar de winkels toch echt heel klein. 

Daar zouden veel winkelgebieden jaloers op zijn. Daarnaast zijn er bovendien 

parkeervoorzieningen aan de Raadhuisstraat van waaruit de Hogestraat ook heel gemakkelijk 

bereikbaar is. 

Nu kan er ook maar één auto voor je winkel parkeren. Dus de meerwaarde voor het parkeren in de 

Hogestraat is echt te verwaarlozen en weegt niet op tegen een echte winkelstraat zonder auto’s 

waar het winkelend publiek centraal staat. 

Het parkeerterrein aan de Magrietstraat wordt verlaten via de Pr.Irenestraat  en vervolgens kan men 

kiezen voor de Ooievaarstraat en vervolgens naar de Mr. van Coothstraat of de Hogestraat. 

Uiteraard zullen er 2-3 parkeerplaatsen voor gehandicapten gesitueerd moeten worden in het eerste 

stuk op het Rabopleintje. Blijft die naam trouwens? 

SMW vindt dat door het autovrij maken van het smalle gedeelte van de Hogestraat de straat niet 

alleen veiliger, maar ook aangenamer wordt voor mensen die er hun boodschappen doen.  We 

bereiken dan dat vanaf de chicane tot het Thomashuis de Hogestraat autovrij wordt, een wens van 

het winkelende publiek zoals uit het onderzoek van de HAN blijkt. Daarnaast wordt het veiliger en 

misschien wel het meest belangrijke voor de ondernemers, de belevingswaarde van het 

winkelgebied zal sterk aan waarde winnen. Juist de belevingswaarde voor het winkelende publiek 



kan de concurrentie met de oprukkende internetverkopen aan waar je echt bijna alles kunt kopen 

van kleding, boeken tot tabak.  Ons winkelcentrum moet zich sterk profileren als consument-

vriendelijk en daar hoort vooral beleving bij, winkelen in een veilige omgeving, een omgeving waar 

de klanten en ondernemers centraal staan. Druten kan zich hiermee bovendien onderscheiden in 

de regio. Een belangrijk historisch gebied, met markant groen en het winkelend publiek die het 

primaat heeft en niet de auto. 


