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Achtereenvolgens zijn de vijf thema's uit het concept PvE  behandeld. 
 
Leefbaarheid 
- Kan overal de stoep zo breed zijn dat een rolstoel gepasseerd kan worden door een kinderwagen? 
- Opmerking over Commissie Erfgoed hoort niet bij 'stedenbouw' thuis i.p.v. bij 'leefbaarheid'. 
- Let op dat 'rustpunten' (bankjes) ook overlast voor omwonenden kunnen opleveren. 
- Er zijn te weinig fietsparkeerplekken aanwezig. 
- Er zijn zorgen over het lawaai van scooters.  
- Preventie van ramkraken blijft belangrijk bij de nieuwe inrichting.   
 
Stedenbouw 
- Voor het beeldkwaliteitsplan voor de Dorpsstraat leveren de Welstandsnota en de Nota Cultuurhistorie de 
benodigde informatie.  
- Wethouder Kampinga benadrukt aan dat wel extra zaken aangevuld kunnen worden, maar dat er geen zaken niet 
van toepassing kunnen worden verklaard. 
- De mogelijkheden voor water komen tot uiting in het beeldkwaliteitsplan. 
       
Economie 
- De hoofddoelen en subdoelen van het Convenant Winkelgebied zijn gezamenlijk vastgesteld tussen 
winkeliersvereniging, KvK en gemeente. 
- De komende weken worden op basis hiervan SMART doelstellingen geformuleerd, en in week 50 worden deze 
weer voorgelegd aan de begeleidingscommissie. In week 2/3 2011 wordt het convenant ter besluitvorming 
aangeboden bij het College van B&W. 
- Convenant wordt opgesteld op basis van wederkerigheid en legt de spelregels vast. 
- Over het naar buiten toe presenteren wordt door winkeliersvereniging, KvK en gemeente nagedacht. 
- Vraag aan de gemeente is of 'restrictief' kan worden omgegaan met naastgelegen bestemmingsplannen en 
vergunningen voor bedrijven in naastgelegen gebieden (bijv. Hoefslag), die soms nog ruimte open laten voor 
bestemming van winkeliers. 
- Er is inmiddels een beeld van de resultaten van de enquête onder het winkelend publiek, maar dat is nog niet 
definitief. 
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Verkeer 
- Uitgangspunt is dat de Dorpsstraat bereikbaar blijft, maar dat doorgaand verkeer wordt ontmoedigd. 
- Punten 3 en 1 worden omgedraaid. 
- De rijrichting veranderen kan ook na de totale herinrichting. 
- Is aan het einde van De Plaats de infrastructuur geschikt voor de verdere afwikkeling van bijvoorbeeld 
vrachtwagens? Of kunnen opleggers etc. daar geweerd worden? 
- Primera gaat verkeer genereren aangezien zij de TNT-postbus overnemen vanuit De Hoefslag. 
- Goudappel Coffeng is aan de slag met een verkeersonderzoek op basis van tellingen. Dit moet in week 50 een 
beeld geven van verkeer en parkeren op verschillende dagen en tijdstippen. Dit moet de projectgroep inzicht 
geven in de problematiek van De Plaats i.r.t. verkeer en economie.   
- Wat geeft de oude centrumvisie voor inzicht in het verkeer? Niet relevant, want van 1983. 
- Blauwe zone is in het verleden 'weggeschilderd'. Moet dit teruggebracht worden?  
- Voor de plaats van het huidige gemeentehuis wordt een afweging gemaakt over de gewenste herontwikkeling: 
bijvoorbeeld nieuwbouw of parkeren. 
- Is het wenselijk om een klein gedeelte 2-richtingsverkeer in te voeren, tussen Plaats en Kerkstraat? 
- Een aantal personen gaat graag mee op excursie naar een Shared Space inrichting. 
 
Uitvoering 
- Verwachting is dat het niet lukt om de Kerkstraat al weer open te hebben dit jaar. 
- De lichtmasten bij Juwelier De Boer zijn uit, en er kan geen feestverlichting op. 
- Er zijn zorgen over de bereikbaarheid van de winkels tijdens de uitvoering van de herinrichting van de 
Dorpsstraat. 
- Let op het bouwverkeer dat tot eind 2011 door de wellicht nieuw heringerichte Dorpsstraat rijdt. 
- Het plan is naar de nutsbedrijven verzonden. Stedin gaat gasleiding vervangen. Dunea is ook al mee gesproken. 
Ook is contact met Reggefiber over een glasvezelkabel. Gedacht wordt aan een nieuwe strook voor alle kabels en 
leidingen. 
 
 
     
     
 
 
 
  
 
   
  
 


