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Voorgesteld besluit
De ontwerpvisie openbare ruimte Creatief Mensenpark d.d. 30-10-2017 vast te stellen
als overkoepelend functioneel programma van eisen voor de inrichting van het openbaar gebied in het
Mensenpark.
Bijlage(n)
Ontwerpvisie openbare ruimte Creatief Mensenpark d.d. 30-10-2017
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1.

Inleiding

Het kwaliteitsboek Creatief Mensenpark is op 28 september 2017 door uw raad vastgesteld.
Het boek is niet alleen toetsingskader voor de ontwikkeling van nieuwe gebouwen in het Mensenpark,
maar ook voor het openbaar gebied in het Mensenpark. Het gereedkomen van het boek was ook het
startsein voor de verdere uitwerking van het openbaar gebied, dat het kerngebied van de Savanne en het
pad rond de Savanne, het Olifanteneiland, de zone rond het voormalig Safari-restaurant en de
aansluitingen naar het omliggend gebied omvat. De ontwerpvisie openbare ruimte Creatief Mensenpark
is inmiddels afgerond en afgestemd op c.q. getoetst aan het kwaliteitsboek Creatief Mensenpark.
Na vaststelling kan de ontwerpvisie dienen als een overkoepelend functioneel programma van eisen voor
het openbaar gebied in het Mensenpark en vormt zij de basis voor het uitwerken van gedetailleerde
inrichtingstekeningen van de verschillende deelgebieden.

Beoogd effect
Vaststelling van de ontwerpvisie openbare ruimte CreatiefMensenpark
programma van eisen voor de openbare ruimte in het Mensenpark.

als een overkoepelend

2.

Argumenten

1.1

Omdat de openbare ruimte gefaseerd wordt uitgewerkt, is een overkoepelend programma van
eisen gewenst.
Het openbaar gebied in het mensenpark wordt gefaseerd uitgewerkt. Om samenhang tussen de
verschillende fasen te waarborgen en op voorhand helderheid te hebben over de gewenste inrichting
en functies van de verschillende deelgebieden in het park, is het gewenst om - voordat de
gedetailleerde uitwerking van de verschillende fasen start - een overkoepelend kader vast te stellen in
de vorm van een functioneel programma van eisen. De ontwerpvisie openbare ruimte Creatief
Mensenpark dient als zodanig.

1.2

De ontwerpvisie openbare ruimte CreatiefMensenpark doet recht aan de ambitie en kwaliteit die
in het kwaliteitsboek creatief mensenpark is opgenomen.
Voor het Mensenpark is met het kwaliteitsboek creatiefmensenpark een hoge ambitie neergelegd als
het gaat om de kwaliteit en uitstraling van zowel de gebouwde omgeving als de openbare ruimte.
Het programma van eisen is, als belangrijke volgende stap in de uitwerking, opgesteld in
samenspraak met Lap Lab en voldoet aan de kaders uit het kwaliteitsboek creatief mensenpark.
Lap Lab (Sander Lap) heeft, als steller van het kwaliteitsboek Creatief Mensenpark en als beoogd
voorzitter van het in te stellen kwaliteitsteam Mensenpark, de visie hiertoe beoordeeld en
geaccordeerd. Na instelling van het kwaliteitsteam CreatiefMensenpark zalook de verdere
uitwerking van de verschillende fasen ter advisering en toetsing aan het kwaliteitsteam worden
voorgelegd. Voor de inhoud van de ontwerpvisie openbare ruimte CreatiefMensenpark wordt
verwezen naar bijlage 1.

3. Kanttekeningen
N.v.t.

4. Financiën
Voorliggend besluit kent nog geen financiële consequenties. Voor de inrichting van het openbaar gebied
zijn bij de Kadernota 2018 middelen gevraagd. Het benodigde investeringskrediet van € 15 miljoen voor
de inrichting van het openbaar gebied Mensenpark zal bij de besluitvorming over de Begroting 2018 nog
formeel beschikbaar gesteld moeten worden. De voorbereidingskosten worden gedekt uit het reeds
eerder beschikbaar gestelde investeringskrediet locatie Hoofdstraat van C 10 miljoen.
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5. Uitvoering
1. Na vaststelling door de raad wordt vanafjanuari 2018 in het Mensenpark een ruimte ingericht
waar informatie wordt verstrekt over de herinrichting van de openbare ruimte in het
Mensenpark. Hier wordt tevens een ideeënbus geplaatst waarin een ieder suggesties kan doen
voor de inrichting. Deze suggesties worden, waar mogelijk, wenselijk en inpasbaar,
meegenomen in de verdere uitwerking van het openbaar gebied Mensenpark.
2. De visie is het overkoepelend kader voor de verdere uitwerking van de verschillende
deelgebieden. De uitwerkingen daarvan zullen door ons worden vastgesteld.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 7 november

2017.
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017, B&Wnummer:

17/725;

besluit:
De ontwerpvisie openbare ruimte Creatief Mensenpark d.d. 30-10-2017 vast te stellen als
overkoepelend functioneel programma van eisen voor de inrichting van het openbaar gebied in het
Mensenpark.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december
dev~,

2017.
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H.F. van Oosterhout

