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1 1sr,Ër-2mrsatie nl 

Betreft: Opdracht opstellen inrichtingsplan (inclusief kostenraming) Centrum Gebied van de weekmarkt, Jan Steenstraat, 
parkeerplaats achter de Ridderhof. 

Geachte raadsleden, 

We werken op dit moment aan het Ontwikkelperspectief Centrum. Eén belangrijk onderdeel daarvan is de 
inrichting van de openbare ruimte. 

1 n het gebied van de weekmarkt, Jan Steenstraat en parkeerplaats achter de Ridderhof (zie bijlage 1) 
spelen op dit moment een aantal ontwikkelingen. Vastgoedeigenaar Sectie 5 gaat de Versmarkt 
verbouwen. Dit wordt transparanter naar buiten toe en heeft invloed op de buitenruimte. Ook de 
herontwikkeling Rembrandtweg, de positionering van de weekmarkt en het laden en lossen bij de winkels 
zijn belangrijke onderwerpen die nu spelen. 

Beoogd effect 
We willen op deze ontwikkelingen inspelen door een inrichtingsplan op te stellen voor dit gebied samen 
met alle stakeholders, die bij dit gebied betrokken zijn. We willen hiermee laten zien dat we een 
betrouwbare en serieuze partner zijn in de ontwikkeling van het Centrum door te investeren in dit deel 
van de openbare ruimte. Natuurlijk moet de nieuwe inrichting passen in de kaders die op dit moment 
worden geformuleerd in het Ontwikkelperspectief Centrum. 

Rol gemeenteraad 
De gemeenteraad heeft de startnotitie voor het Ontwikkelperspectief Centrum al vastgesteld. Daarin is 
opgenomen dat we zoveel mogelijk streven naar het laten doorgaan van plannen in het Centrum. Maar 
wanneer die plannen een grote impact hebben op de omgevingskwaliteit, moeten we zorgen dat er een 
goede afstemming is tussen het in ontwikkeling zijnde Ontwikkelperspectief en het betreffende plan. 

We zullen u daarom in december 2019 (na vaststellen van het Ontwikkelperspectief Centrum) een 
voorstel doen, waarin we krediet aanvragen voor het herinrichten van dit deelgebied op basis van het 
inrichtingsplan. 
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Betreft: Opdracht opstellen inrichtingsplan (inclusief kostenraming) Centrum Gebied 
van de weekmarkt, Jan Steenstraat, parkeerplaats achter de Ridderhof. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Rid 

Bijlage 1: S ituatietekening Deelgebied 1 

mw . A. Attema 


