Reactienota
Schetsontwerp Singel-Synagogepad Nijkerk

Platform binnenstad Nijkerk, april 2020
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Samenvatting

Singel en Synagogepad in een nieuw jasje!!
Singel & Synagogepad in het centrum van Nijkerk worden opnieuw ingericht. Deze straten krijgen dezelfde uitstraling als de rest van het
centrum. De bestrating en de verlichting worden vernieuwd. Ook krijgt het monumentale pand, Singel 28 (De Garage), een natuurstenen plint
net als de monumenten in de Langestraat en Venestraat. Daar waar mogelijk komt er een klein geveltuintje om groen toe te voegen. Dit kan
met name in het Synagogepad. Verder worden de goten vervangen door een lijngoot. Langs deze lijngoten komt natuursteen waarin het
winkelrondje van Nijkerk wordt aangegeven. De werkgroep ‘Openbare ruimte’ van Platform Binnenstad Nijkerk is erg benieuwd naar uw reactie
op het ontwerp en de voorgestelde aanpassingen. Wilt u reageren?
Deze tekst was te lezen op de website en in de krant om belanghebbenden te attenderen op de plannen en ze uit te nodigen hierop te
reageren.
Aanvankelijk was het idee om een inloopavond te houden op 17 maart over het herinrichtingsontwerp voor het Singel en Synagogepad. Dit was
door alle maatregelen rondom het Corona-virus niet mogelijk. Daarom hebben wij als werkgroep besloten om de inspraak anders vorm te
geven. Via de website, publicatie in de krant en het aanschrijven van de bewoners hebben wij gevraagd te reageren op de plannen.
Een aantal belanghebbenden heeft gereageerd op de plannen. In deze reactienota zijn alle reacties gebundeld.
In deze nota leest u welke thema’s en onderwerpen er aan de orde kwamen en welk standpunt het Platform Binnenstad Nijkerk heeft ten
aanzien van de herinrichting van het Singel en het Synagogepad in het centrum van Nijkerk.
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Hieronder staat een impressie van de toekomstige situatie.

Singel
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Synagogepad

Reacties en antwoorden schetsontwerp herinrichting Singel & Synagogepad.

4

Afzender:

Reactie:

Antwoord van het Platform:

Anoniem

Wilt u er rekening mee houden dat Singel (anoniem) een
van de laagst gelegen panden is en daarom in het verleden
problemen heeft gehad met de hemelwaterafvoer. Deze
kwam van de Langestraat via de achterkant van het
perceel van Mercurius en een smal steegje tussen nrs.
(anoniem) aan de voorkant van Singel (anoniem) naar
binnen. Wilt u er voor zorgen dat het hemelwater op de
juiste manier wordt afgevoerd en in geen geval in de
toekomst bij pand Singel nr. (anoniem) naar binnenloopt.

Het is ons en de gemeente bekend dat er veel hoogte verschil is
tussen de diverse panden aan het Singel. Wij geven uw
opmerking door aan de gemeente. Zij hebben ons ervan
verzekerd dat zij het hemelwater op de juiste manier laten
afvoeren en dit meenemen tijdens de realisatie.

Anoniem

Wordt er bij het opknappen aan het Synagogepad
(achterkant Kalkhok) ook rekening gehouden, of
aanpassingen gedaan aan de hekken en de rotzooi die
daar al meer als een jaar aanwezig is.

Anoniem

Hoe gaat men het fietsprobleem aanpakken? Auto’s
worden geweerd, ondergrondsparkeren om het
straatbeeld vervuild. Als ik kijk hoe de rondslingerende
fietsen kris – kras en overal staan, is dit zeker geen
schoonheid. Wel ergernis voor scootmobiel rijders,
rollatorgebruikers en of kinderwagens. Ook zie ik geen
ruimte voor fietssteunen zoals in de Oosterstraat, en is

De herinrichting van het Singel en Synagogepad beslaat de
openbare ruimte. De achterzijde van het Kalkhok betreft
privéterrein en valt buiten deze herinrichting. Vanuit het
platform hebben wij uw signaal bij de gemeente neergelegd en
hen gevraagd hier aandacht aan te besteden en te onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn. De gemeente heeft dit inmiddels
opgepakt.
Het idee is om de huidige fietsnietjes aan het eind van het Singel
te handhaven. Verder willen wij zoals u aandraagt tussen de rij
platanen op het Plein fietsnietjes plaatsen om het fiets parkeren
te reguleren. De huidige lichtmasten en prullenbakken worden
vervangen door nieuwe exemplaren zoals elders in Nijkerk
toegepast. De exacte locaties van extra prullenbakken en
fietsennietjes wordt tijdens de werkzaamheden nader bepaald.

geen optie. Graag zie ik een oplossing gecreëerd op het
Plein en Molenplein. Op het Plein bijv. tussen de bomenrij.
Zijn er locatie tekeningen klaar waar de prullenbakken,
lantaarnpalen en eventuele bankjes geplaatst gaan
worden. Daarnaast ben ik benieuwd naar de startdatum.
De periode van de werkzaamheden. Let wel medio
oktober beginnen de belangrijke decemberdrukte. Is alles
dan geregeld en opgeleverd? Het huidige Coronavirus is
een zware last voor ondernemers. Daardoor is het 4e
kwartaal nog belangrijker als voorbijgaande jaren. Dus een
einddatum moet een veilige en harde datum zijn. Op
facebook hebben heel veel klachten/ op- en aanmerkingen
gestaan over het resultaat van de Langestraat en het Verlaat.
M.n. het grillige afschot. Zijn deze punten geëvalueerd en
aangepast voor deze renovatie. Verder hebben wij een direct
belang bij de herinrichting van het Plein. Worden wij daar
ook bij betrokken.

De op- en aanmerkingen over de lijngoten is bij de gemeente
bekend.
De planning voor uitvoering is het 3e kwartaal. Dit is mede
afhankelijk van de termijn waarop dit ontwerp definitief wordt
vastgesteld en de beschikbaarheid van materialen. Door het
Coronavirus zijn nu door diverse lock-downs niet alle materialen
beschikbaar.
Een harde start- en einddatum is nog niet bekend. Het streven is
dat de werkzaamheden gereed zijn voor de Sinterklaasintocht.

Goedendag, 17 maart was er een informatieavond gepland
over de herbestrating van oa de Singel. Helaas ging deze
bijeenkomst, door tussenkomst van Corona, niet door. Kunt
u ons doorgeven welke data er gepland is om de Singel her
te bestraten?

Anoniem
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Ik las het bericht over de herinrichting en er staat “ook
krijgt het monumentale pand, Singel 28, een natuurstenen
plint net als de monumentale panden in de Langestraat en
Venestraat”. Ik ben zelf woonachtig in een monumentaal
pand, Langestraat (anoniem) en daar is geen natuurstenen
plint aangelegd. Ook heb ik nooit de vraag gehad doe ik de
bestrating wil hebben, terwijl ik bij buren in de straat
diverse plinten en geveltuintjes zie. Ben benieuwd

Wij hebben bij het opstellen van het herinrichtingsontwerp voor
de Langestraat in overleg met de landschapsarchitect bekeken bij
welke woningen een natuurstenenplint past. Hierbij is ook
gekeken naar oude foto’s om het oude beeld terug te halen in
een modern en nieuw jasje. Op basis van historische beelden is
de keuze gemaakt om bij uw woning geen natuurstenenplint aan
te leggen. Dit past bij het beeld, in de oude Langestraat.

waarom en bij mijn pand geen natuurstenen plint
aangelegd is.
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De begeleidende tekst bij het ontwerp van het SingelSynagogepad wekt mogelijk de indruk dat alle monumenten dit
zouden hebben. Dit is niet juist zoals u aan de inrichting van de
Langestraat kunt zien.
In principe worden de huidige hoogtes aangehouden voor de
herinrichting.

Anoniem

Op het Singel heb ik 2 winkelpanden, nl. Singel (anoniem)
en Singel (anoniem). De ingang van de winkels en de
bestrating ligt aanmerkelijk hoger dan de middenlijn van
de straat. Blijft dit hoogteverschil? Bij de herbestrating van
ons woonhuis (anoniem) werden wij onaangenaam verrast
dat het straatniveau verlaagd werd tot halverwege de
fundering.

Anoniem

Ik vind één ding en samen met mij veel ondernemers. Doe
dit vooral NIET in de periode September tot en met
December. Dat is voor allen een hele belangrijke tijd voor
omzet en doorloop. Doe het zo snel mogelijk, aangezien er
nu sws niemand shopt voorlopig. Sept tot en met
december kan echt niet.

Zoals al eerder aangegeven staat de uitvoering gepland in het 3e
kwartaal. Hoe eerder er een definitief ontwerp is vastgesteld hoe
sneller er kan worden gestart met de fysieke werkzaamheden.
Het streven is om voor de Sinterklaasintocht de werkzaamheden
te hebben afgerond.

Larixlaan

Ik wil u vragen om goed te kijken of het haalbaar is om de
gootjes te leggen. Op de Brede Beek is alles dusdanig
scheef en verspringt de hoogte van de goot naar het
straatwerk zodat kinderwagens en rollators regelmatig op
twee wielen komen of op sommige punten zelfs vast
staan. Ook loopt de straat vrij schuin richting de goot, wat
lopen/ rijden ook niet makkelijk maakt. Het zou
ontzettend jammer zijn als de binnenstad slecht
toegankelijk wordt voor onze ouderen.

Zie onze eerdere beantwoording. Wij zijn het met u eens dat het
centrum van Nijkerk voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Anoniem

Geen groenperken vanaf Gele Weiland richting Singel via
Synagogepad. De al zeer krappe ruimte in het
Synagogepad wordt regelmatig gebruikt door winkeliers

Het Synagogepad is voor ons de verbinding tussen de
parkeerplaats op het Gele Weiland en het Singel. Wij zien dit als
een entree naar de winkels en willen dit extra uitstraling geven.

en bewoners voor bevoorrading van de winkeltjes en evt
zware boodschappen en andere goederen. Deze perkjes
zullen dit nog meer belemmeren.
De plantenbakken die de afgelopen jaren vanaf mei tot
het najaar hebben gehangen zijn een veel vrolijker en
beter alternatief. Eventueel zou het aantal daarvan
opgeschaald kunnen worden.
Verder is het wenselijk om aan beide kanten van het
Synagogepad (dus zijde Gele Weiland en zijde Singel)
borden te plaatsen om bezoekers te waarschuwen /vragen
om rekening te houden met de bewoners. Dus niet gillen,
schreeuwen, samenscholen, urineren, dealen en
overgeven. Het geluidsoverlast tussen 1:00 en 4:00 's
ochtends in de weekenden is enorm. De rotzooi die er de
volgende ochtend ligt is vaak ook beschamend.

Dit doen wij met geveltuintjes om extra groen toe te voegen.
Hiermee geven wij het Synagogepad een kwaliteitsimpuls die
past bij de rest van het centrum. Wij zijn ervan overtuigd dat de
geveltuintjes in combinatie met de hangende plantenbakken een
fraaie entree vormen naar het Singel.

Het plaatsen van borden om gedrag van mensen te beïnvloeden
zien wij niet als een oplossing voor de door u geschetste
problemen. De overlast die u beschrijft zijn kenmerkend voor een
binnenstad en vallen onder de reguliere handhaving.
Wij hebben de door u geschetste overlast als werkgroep onder
de aandacht gebracht van de gemeente Nijkerk. Vanuit
Wijktoezicht is hier vanuit hun reguliere handhavingstaken
aandacht voor.

Wellicht een idee om zulke borden ook op het Singel en
Plein zelf te plaatsen.

Anoniem

In het algemeen is handhaving of het aanspreken van
mensen op hun aso-gedrag gewenst.
Wellicht is een identiek klinker-legpatroon zoals op de
Singel fraaier?!

Het Synagogepad is een zijstraat/ steeg van het Singel. In de
zijstraten houden wij een ander legpatroon aan.

Hoe nu verder:
Op basis van de ontvangen reacties op het ontwerp heeft de werkgroep openbare ruimte platform Binnenstad het ontwerp op een aantal punten aangepast. Het aangepaste
ontwerp en de reactienota wordt door de werkgroep aangeboden aan het college. De gemeente start vervolgens de formele inspraak over het herinrichtingsontwerp.
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