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MOTIE locatie Hoofdstraat 2016
De gemeenteraad van Emmen, in vergadering bijeen op 2 en 5 november 2015,
heeft kennis genomen van:
de Begroting 2016,
constateert,
dat in maart 2016 Wildlands Adventure Zoo zijn deuren op de nieuwe locatie opent;
dat de gemeente Emmen daarna als nieuwe eigenaar de sleutel verkrijgt van de oude locatie
(Hoofdstaat);
constateert eveneens,
dat het (oude) Dierenpark Emmen voor een zeer groot deel zorgdraagt voor toe- en aanloop van
winkelend publiek ('traffic') naar de ondernemers in het centrum van Emmen en daarmee van
invloed is op de omzet en de werkgelegenheid;
dat ook de (nieuwe) Wildlands Adventure Zoo deze economische aanjaagfunctie zal (blijven)
vervullen, doch door de verhuizing de 'traffic' aan de oostzijde van het winkelcentrum zal
afnemen;
dat door de gemeente Emmen nog wordt nagedacht over de precieze nieuwe invulling van de
locatie Hoofdstraat;
overweegt,
dat op de schouders van de gemeente Emmen een morele verplichting rust richting de
ondernemers aan de oostkant van het winkelcentrum van Emmen met betrekking tot het in
stand houden van 'traffic', gelet op de aard van en de aanleiding tot de verhuizing van het (oude)
Dierenpark Emmen;
dat het jaar 2016 geen verloren jaar mag zijn met betrekking tot het stimuleren, dan wel het in
stand houden van 'traffic' aan de oostzijde van het centrum van Emmen;

verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders:
dat in 2016 een culturele seizoensexpositie c.q. -seizoensevent wordt georganiseerd op de
locatie Hoofdstraat, waarbij regionale en (inter)nationale kunstenaars vanuit diverse disciplines
verbinding leggen tussen de historie, de eigenheid en de (landschappelijke) ruimtes van deze
unieke locatie;
dat bij de uitvoering hiervan gebruik wordt gemaakt van leerfwerk-ervaringsplaatsen
en landelijke onderwijsinstellingen,
en gaat over tot de orde van de dag.
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