Opmerkingen op reactiekaarten ‘Inloop Marktplein’ d.d. 3 september 2013
1
2

3
4
5

6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25

Hoe zit het met de doorgang van de 2 pleinen? Hoe zit het met bankjes?
Mooi plein, parkachtig geheel!
Opm. houdt men rekening met de voetgangers en fietsers zonder aparte banen? Hoe zal dat gaan?
Opm. houdt met de terrassen in toom? Nu staan tafels en stoelen bijna op de fietsroute.
Opm. De muziekkoepel kan in mensenpark
De koepel verplaatsen naar park “oude dierentuin”. En achter De Kamer nu al lang in onbruik, hoge
begroeiing plaatsen en zitmeubels. Haddersbank.
Muziekkoepel graag handhaven: evt. op andere plek
Bij de kiosk: vuilcontainers ondergrond zou voor het aanzien al een verbetering zijn.
Wij willen graag dat het kraampje op (voor) ons terras verplaatst wordt. Dit is voor ons heel belangrijk!!
Wij hebben recht op 80 m2 terras en willen wij ook zo behouden. Wij willen behandeld worden zoals de
rest van de horeca-ondernemers van Emmen centrum.
De snackpoint moet weg. Geen reclameborden. Bij de klok op de nieuwe plaats de bank van ZegeringHadders er bij plaatsen.
Verder ziet het er mooi uit!
Geen fietsen voor winkels, dus niet voor Paris2Day en Postzegelwinkel.
Duivelsrooster plaatsen ten westen van de kerk. Onder een glasplaat.
Graag nog overleg i.v.m. routing vlonders e.d.
Zou er een mogelijkheid bestaan voor het realiseren van een aantal parkeerplaatsen achter de BikBar.
Max ½ uur parkeren ivm exploitatie BikBar (meenemen bestelling e.d.)
Het zou leuk zijn als de koepel wordt verplaatst naar het ‘mensenpark’, het liefst op de savanne. Op de
savanne kun je heel fijn recreëren. Een theehuis zou ook fijn zijn. En natuurlijk met sleetjes naar beneden
glijden in de winter en ’s zomers spelevaren in de vijvertjes. En ’t kost haast niets!
Koepel moet blijven.
Snackpoint weg.
Looplijn”HEMO <-> Bakkerij Bart, noord <-> zuid” moet duidelijker (V.d. Sloot)
Type stenen van tevoren goed checken op gladheid, strak erin leggen en er moet meer uit; hobbelvrij.
Shared space goed in de gaten houden, al vaker mislukt.
Vlakke putten.
Is er goed nagedacht over de nieuwe routes voor de klantenstroom HEMA – V&D?
Gaarne overlast voor de winkeliers zo veel mogelijk beperken, ook qua bouwperiode -> niet in december?
Is er een mogelijkheid om de kerktoren er in te betrekken? Nu er wat ‘straten’ zijn gekomen tussen de
bomen, zul je van bovenaf een leuk uitzicht hebben.
Messingstenen nog méér of meer bij elkaar leggen om looproute (conseptis) te benadrukken.
Prachtig plan!
Zorg dat die lelijke friettent voor de Hema naar een andere plek gaat, bv. voor de huidige dierentuin.
Fijn dat er zoveel goede plannen zijn voor Emmen. Een tip: denk goed na over de ‘poort’/ het markante
punt. Doe dit in overeenstemming met de kunstenaar van het 4 mei-monument en laat de poort door een
professionele kunstenaar ontwerpen.
Waar is het openbare toilet?
Een mooi plan. Ziet er goed uit. Succes.
Laat alstublieft dat laatste beetje wat nog herinnerd aan het oude Emmen staan. U neemt al onze
herinneringen weg. Modern beton straalt toch veel minder uit dan een oude stad. We kunnen onze
kinderen niet meer laten zien waar wij onze tijd doorbrachten. Leegloop van Emmen wordt mede
veroorzaakt door het verlies van het dorpse karakter met zijn charmes. Behoud Drentse nostalgie. Het
wordt vanzelf weer mode. Retro is hot.
Strooistenen – wit? Zie je na paar jaar niets meer van. ‘groen’.
Pas op met glooiingen in het straatbeeld. Het is mooi bestraat (klinkers) maar die worden glad. Zodra het
wegdek schuin loopt kun je onderuit gaan. Het lijkt vaak mooi, maar kijk uit!
Realisatie openbaar toilet al Ter Apel.
Geluidsnivo evenementen beperken, dat de bewoners aan het marktplein daar minder hinder van hebben.
Gemeente: neem maatregelen!
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Fietspad
Kinderen
Bevoorrading, klinker wordt kapot gereden
Wie betaald dat.
Waar moeten de fietsers langs
Bevoorrading van de winkels
Waar haalt men de bomen weg?
Voor mij hoeft het niet.
Mooie presentatie.
Wens: plaatsen openbaar toilet met toilet voor mensen met een beperking.
Duidelijke routeaanwijzering
Openbaar toilet voorbeeld Ter Apel.
Mooi ontwerp, maar ik mis een openbaar toilet. Is toch in deze eeuw normaal.
Op de tekening is de ‘Schrikautomaat’ gelukkig niet getekend. Houdt in dat die verdwijnt.
We missen de bankjes. Er zouden eerder meer als minder moeten komen.
Een mooi plan, de nieuwe klinker is sfeerverhogend.
Kan de 3d presentatie ook online?
Mooie presentatie. Het centrumplein toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
De koepel moet blijven!
Waarom dient de koepel te verdwijnen, terwijl er burgers zijn die dit voor de koepel willen zorgen en
gebruiken?
Als ik het goed zie komer er veel obstakels voor blinden en slechtzienden. Vreemd, er schijnt hier wel geld
voor te zijn en voor ander grote projecten, maar niet voor huishoudelijke hulp en thuiszorg? Hoe zit dat?
Verder ben ik tegen het slopen van de muziekkoepel. Weer iets van oud Emmen weg.
Met alle begrip voor de ambities van Emmen om daarmee toekomstbestendig te zijn, maak ik groot
bezwaar tegen het verdwijnen van de muziekkoepel. Het is gewenst om in tijden van vooruitgang ook én
juist rekening te houden met de historie van Emmen. De muziekkoepel is nog een van de gebouwen met
historische en emotionele waarde voor een grote groep Emmenaren. ik zat me graag samen met de hele
gemeenschap in voor het behouden, beheren en activeren van de muziekkoepel.
Cultuur en nostalgische uiterlijk van ons centrum moet in stand worden gehouden, dus de koepel moet
blijven!
De koepel moet hoe dan ook blijven! Er kan best creatief nagedacht worden over een oplossing!! Historie
moet niet afgebroken worden.
Ziet er fantastisch uit! Echter mis toch de aanwezigheid van de muziekkoepel. En spreek me uit voor het
behoud van de muziekkoepel, op de originele plek.
De koepel op zijn plek laten staan.
De koepel moet blijven.
Muziekkoepel behouden!
De muurtjes rondom de bomen zo hoog maken, dat de uitnodigen tot zitten. De bomen geven gratis
schaduw aan (vermoeide) wandelaars.
De muziekkoepel inpassen in het geheel van de plannen van het Marktplein, dus handhaven.
Veel te veel stenen – en heel erg onduidelijk waar de fietsen moeten fietsen. En de muziekkoepel moet
blijven. Staat mooier in het geheel als bijv. de Bikbar.
De fietsers weten nu al niet waar ze langs moeten. Straks helemaal niet meer!
Maak van de koepel een pronkstuk.
Ik wil graag mijn stem uitbrengen voor behoud van de muziekkoepel op de huidige plaats. hij is
verdwenen op het tekening in het nieuwe plan. Dat is zonde! Opknappen en weer meer benutten waar hij
voor gemaakt is. Daar zet ik mij graag ook persoonlijk voor in.
Er staan mooie ideeën in dit plan. Groenvoorziening en speelvoorziening geven een plaats sfeer en
identiteit. Een monument voor 4 mei is ook een plan waar ik respect voor heb. Naar mijn idee moeten we
er wel voor waken, dat er niet te veel hisorisch Emmen verloren gaat (bijv. de muziekkoepel), omdrat dit
een plaats even eens sfeer en identiteit geeft.
Mooi plan. Muziekkoepel handhaven (groep mensen activeren om plannen daarvoor te maken)
Strooistenen te wit.
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Zoveel mogelijk groen realiseren
Mooie presentatie. Muziekkoepel moet blijven / of verplaatsen.
Breek toch niet alles af in Emmen! De koepel moet blijven!!
In grote lijnen kan Emmen een leuk/mooi stadje worden.
Alleen de koepel: waarom weg
Het is een prachtige speelplaats voor kleine kinderen waarvan de ouders bij de horeca vertoeven. Er is al
zo weinig speelgelegenheid voor deze kinderen.
Wil wel graag dat de koepel blijft.
Voor de rest mooi plan.
Van wat ik heb gezien en gehoord is het héél goed mogelijk om de koepel te behouden. Het zou een
schande zijn om nog meer van ons mooie Emmen kapot te maken. Emmen is en blijft een dorp maar
gedraagd zich als een baby in naaldhakken! Vooruitgang met behoudt is mogelijk.
Het ziet er mooi uit, de specifieke ‘brinksfeer’ blijft behouden, maar graag de koepel handhaven, dus
inpassen in het plan. En de groep ‘keep de koepel’ gelegenheid geven een cultureel
evenementenprogramma samen te stellen/uit te voeren.
De koepel moet er blijven.
Ik ben voor behoud van de muziekkoepel en wil graag dat tie actief gebruikt wordt.
Muziekkoepel moet blijven!
Muziekkoepel behouden
Wij willen graag dat de koepel blijft.
De koepel moet blijven!!
AUB De muziekkoepel moet blijven!

