7) Bespreken van de startnotitie Masterplan Centrum
De input die vanuit de commissie aan het college B&W wordt meegegeven ten behoeve van
het opstellen van de concept raadsopdracht bestaat enerzijds uit algemene overwegingen ten
aanzien van de visie op de centrumontwikkeling en anderzijds – meer specifiek - uit
antwoorden op de in de startnotitie gestelde vragen van het college aan de raad.
Algemeen
- door fractie H&G wordt vastgesteld dat het Masterplan Centrum uit 2004 niet zo gek veel
heeft opgeleverd.
Van belang is dat het nieuwe Masterplan concrete actiepunten bevat, SMART geformuleerd,
dus tijdsplanning + budget concreet aangegeven;
- van belang is dat er een goede projectmatige opzet komt. Denk aan de aanbevelingen van
den Rkc;
- verschillende fracties wijzen op de economische omstandigheden. Er staan nu al heel veel
winkels leeg! Eigenlijk hebben we de tijd niet meer om eerst een afgewogen plan te maken.
Er moet nu iets gebeuren!
- het belang van goed centrummanagement wordt benadrukt;
- fractie VVD geeft aan dat er verband gelegd moet worden tussen de planfinanciering en de
bijdragen van ondernemers. In dit verband wordt de centrumontwikkeling Venray als
voorbeeld genoemd;
- fractie VVD wijst ook op de onderliggende vraag bij het opstellen van het Masterplan:
willen we een goed centrum voor de bezoekers? voor de ondernemers? Voor ..? Met andere
woorden: voor wie doen we wat;
- wat moet leidend zijn: de Structuurvisie of de Toekomstvisie?
Portefeuillehouder dhr. Bax zegt toe dat hij nog schriftelijk zal aangeven welk plan juridisch
leidend is;
- van belang is dat de inwoners en stakeholders nauw worden betrokken bij het opstellen van
het plan.
Tot zover de algemene overwegingen.
Daarnaast wordt ten aanzien van de gestelde vragen het volgende overwogen:
Thema Economie
- gezien de economische ontwikkelingen staan de winkels onder druk. Winkels in
aanloopstraten hebben als voordeel dat je a.h.w. het centrum ingetrokken wordt. Echter: het
aantal winkels staat al onder druk. Er zijn al te veel winkels. Om die reden winkels in
aanloopstraten ontmoedigen;
- liever ėėn goede winkelstraat dan een heleboel halve;
Thema Ruimte
- een betere routing is wenselijk. Verschillende fracties wijzen ondermeer op de noodzaak de
route: Kerverij – Leendeweg – Eindhovenseweg te verbeteren;
- mogelijk toe te voegen elementen: kiosk, meer groen, speeltuintje;
- de VVV meer naar het echte centrum;
- Wifi in het (hele) centrum;
- de kwaliteit van de westkant van de Markt moet beter: andere gevels, meer groen enz.
Thema Verkeer
- van belang zijn: genoeg bushaltes en meer parkeergelegenheid voor de fiets;

- sommige fracties wijzen erop dat het centrum zowel per fiets als per auto goed bereikbaar
moet zijn.
Fractie D66 benadrukt het belang van een goede bereikbaarheid per fiets.
Fractie PvdA vindt het verkeer nu te dominant. Heeft daarom kleine voorkeur voor een
compleet voetgangersgebied.
Fractie H&G benadrukt dat de auto een belangrijk vervoersmiddel is. Van belang is dat de
auto in de directe nabijheid van winkels kan worden geparkeerd;
- er moet een goede relatie gelegd worden tussen de plannen voor het centrum en het
verkeersbeleidsplan (mobiliteitsplan).
Thema Beleving&Uitstraling
- de voorkeur gaat uit naar functiemenging;
- mensen mogen zelf bepalen waar ze wonen. Wonen in het centrum is dus voor alle
bevolkingsgroepen, jong en oud. Bewoners van het centrum moeten zich natuurlijk wel goed
bewust zijn van de lusten en de lasten van wonen in het centrum;
- fractie H&G noemt Lommel als voorbeeld voor beleving&uitstraling.
Vanuit de fracties VL, H&G en VVD wordt aangegeven dat er ook nog schriftelijk input zal
worden gegeven voor de concept raadsopdracht.

