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Ontwerp inrichting openbaar gebied Hoofdstraat ZuidjWilhelminastraat

Geachte leden van de raad,
In de raadsvergadering van 19 oktober 2017 heeft de raad de Omgevingsvisie Emmen centrum
behandeld en vastgesteld. In deze Omgevingsvisie staat de inrichting van het openbaar gebied
van Hoofdstraat Zuid en omgeving gepland voor 2020 en verder. Op 9 januari 2018 hebben
wij u reeds geïnformeerd over ons besluit om het ontwerpen van de inrichting van het
openbaar gebied Hoofdstraat ZuidjWilhelminastraat (het gebied gelegen tussen Kerkpad en
Kapelstraat) versneld op te pakken. Middels deze brief willen wij u informeren over het
doorlopen proces en de gekozen variant ontwerp inrichting openbaar gebied Hoofdstraat
Zuidj Wilhelminastraat.
In de afgelopen maanden is er samen met de direct belanghebbenden (zoals bewoners,
ondernemers, EOP en Vlinderstad) een zorgvuldig proces doorlopen om te komen tot een
schetsontwerp voor de inrichting van het openbaar gebied Hoofdstraat Zuidj
Wilhelminastraat. Op basis van dit proces zijn een drietal inrichtingsvarianten naar voren
gekomen en is gekozen voor de meest optimale variant.
In de bijlagen treft u uitleg over het doorlopen proces (bijlage 1) en de 3 inrichtingsvarianten
(bijlage 2) aan. Wij hebben besloten om variant B als schetsontwerp vast te stellen omdat:
• er tijdens de plenaire sessies een duidelijke voorkeur was voor variant B;
• een lichte voorkeur blijkt voor variant B op basis van de ingevulde reactieformulieren;
• variant B een duidelijke markering van het entree kernwinkelgebied geeft;
• verkeersveiligheid het meest gewaarborgd is bij variant B. Met name de fietser heeft
het meeste voordeel bij variant B;
• met variant B er voldoende ruimte is voor de aanleg van de nieuwe entree van het
Rensenpark.
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De betrokkenen bij het proces zijn positief over hoe het proces is doorlopen, men is positief
over het voornemen van de gemeente het openbaar gebied te herinrichten en te verbeteren.
Men vindt het echter spijtig dat er op korte termijn niets gebeurt. Daarom hebben wij besloten
om ditjaar nog te onderzoeken welke "quick wins" ter verbetering van het openbaar gebied
Hoofdstraat ZuidfWilhelminastraat mogelijk zijn en op korte termijn kunnen worden
uitgevoerd. Om te inventariseren welke "quick wins" mogelijk zijn, gaan we hierover na het
zomerreces met de belanghebbenden in gesprek.
In de Omgevingsvisie staat de inrichting van het openbaar gebied van Hoofdstraat Zuid e.o.
gepland voor 2020 en verder. In een later stadium wordt de afweging gemaakt wanneer de
herinrichting zal worden uitgevoerd; momenteel is er nog geen budget gereserveerd voor de
uitvoering.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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