Project: Herinrichting Plein
Onderwerp: Reactienota + beantwoording
Datum: 2-11-20
Nr.

Reactie

1.

Prima ontwerp. Voorstel: Verplaats de vrijdagmarkt naar het Molenplein.

2.

Hoe meer bomen hoe beter.

3.

Moeilijk een beleving bij te zien Zijn er mogelijk meer ontwerpen Iig goed dat er een nieuw plein komt is wel aan opfrissing toe

5.

Ik sta positief tegenover het algehele plan, maar heb wel enkele opmerkingen welke ook al eerder zijn aangegeven op de informatie
bijeenkomsten, maar ik niet terug zie in het huidige ontwerp. - Er zijn erg weinig parkeerplekken voor fietsers. ondanks de goede bedoelingen
denk ik niet dat mensen gebruik gaan maken van de Koetsendijk als parkeerplek aangezien hier geen winkels zijn. Ik zou de vele bankjes op het
plein vervangen voor meer nietjes en eventueel langs de Beek voor de Waegh extra nietjes plaatsen. - Op de Kolkstraat staat een dubbele goot
getekend net als nu op het Verlaat. De Kolkstraat is een horeca straat en een goot aan de waterkant is meer dan voldoende; Nu zijn het 2
obstakels voor de horeca ondernemers. het zou ook mooi zijn als het regenwater inde Brede Beek terecht kan komen met bijvoorbeeld
waterspuwers. - Door de grotere beschikbare ruimte op het plein hoop ik dat er ook gekeken kan worden naar het verplaatsen van de markt
vanaf de te krappe Kolkstraat naar het plein of een andere locatie.
Ziet er leuk en speels uit. Goed om te zien dat er meer ruimte is voor terrassen, daar is behoefte aan denk ik. Aan de kant van de Bagijnenstraat
mis ik volgens mij wat ruimte om fietsen te stallen.

6.

Het schetsontwerp is mooi. Vind alleen fietsen over de Kolkstraat onverantwoord ivm de terrassen op de Kolkstraat

7.

Heel veel mooie elementen. Wat mij echter niet duidelijk is is de plek van de fietsenstalling. Ter hoogte van koetsendijk gaat niemand zijn fiets
neer zetten als ze de singel over willen. Wat ik enorm mis is werkgelegenheid voor kinderen. Die water dingen zijn fantastisch maar dit gaat in
de winter niks bieden. Ik heb in Amersfoort vathorst gewoond en ik zou jullie echt aanraden daar een kijkje te nemen in het centrum!
Speelgelegenheid brengt mensen naar het plein en naar de stad!

8.

Ik vind hem mooi maar behoud de oude dingen zoals de lantaren,beeld van de koeien, en ook het bankje met de toren

9.

Ziet er gaaf uit! Mooi dat er ‘oude/klassieke’ bestrating wordt gebruikt en dat de horeca de ruime krijgt om op het plein meer terras te zetten.
Daardoor ziet alles er veel levender/gezelliger uit. Het podium vind ik echt erg lelijk. Die wordt heel weinig functioneel gebruikt kan dat weg?

4.

10.
11.

Op zich ziet het er mooi uit, alleen snap ik niet dat het voortbestaan van het Veemarkt beeld ter discussie wordt gesteld. Dit beeld refereert
naar de een belangrijke functie van het Plein door de eeuwen heen en dat dit als "object" wordt benoemd gelijkwaardig aan een
gedichtenbankje uit 2018 daar snap ik niets van. Daarnaast wordt in de "achtergrondinfo" geschreven dat dit een herinnering is aan de
veemarkt die tot 1980 op het Plein werden gehouden, maar dat " besmettelijke ziektes onder de dieren markten onmogelijk maakten." Dit is
volgens mij niet waar, op https://boerenmaandag.nl/ staat "De inmiddels 80-jarige Henk Visscher kijkt anno 2020 nog altijd met genoegen
terug op de geboorte van de Boerenmaandag. ,,We hadden de wekelijkse veemarkt op het Plein. In 1979 werd duidelijk dat de veemarkt
moest verdwijnen. De baten wogen voor de gemeente niet meer op tegen de kosten.’’" Dus de veemarkten zijn niet verdwenen wegens
"besmettelijke ziekten", maar wegens economische redenen. In de huidige covid-19 tijd zou ik het niet netjes vinden om dit beeld onterecht te
koppelen aan "besmettelijke ziektes op diermarkten". En wat is de toegevoegde waarde van de zin "Nu weten we dat dierenziektes ook op
mensen kunnen overgaan als je er maar lang genoeg mee omgaat" in dat geval? De van Kluyve Lantaarn is ook een stuk geschiedenis wat al
lang op het Plein staat, zou zonde zijn als deze verdwijnt in mijn ogen. Een heel ander punt wat mij opviel: het terras van het pand waar
Princesse altijd was, dat krijgt geen extra ruimte op het centrale deel van het Plein en de overige zaken wel. Is dat geen oneerlijke
concurrentie?
Erg mooi! Duidelijke indeling, fraaie materialen zoals in de reeds heringerichte delen van de binnenstad en een mooie verbinding met de
Kolkstraat / Brede Beek.
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Antwoord werkgroep openbare ruimte
Over het verplaatsen van de markt gaan wij niet. Wij geven uw suggestie mee aan de gemeente en ons eigen
platform.
In het schetsontwerp hebben wij extra bomen geplaatst langs de beek. In overleg met de ondernemers rondom het
plein is gekeken naar het mogelijk toevoegen van extra bomen. Afhankelijk van alle reacties moet de haalbaarheid en
wenselijkheid van extra groen blijken.
Wij hebben inderdaad een nieuw en fris Plein voor ogen waar het fijn is om te verblijven en elkaar te ontmoeten.
Hierbij hebben wij als uitgangspunt genomen om de huidige functies te behouden. Denkt u hierbij aan de markt,
evenementen e.d.
Fijn te lezen dat u positief bent over het ontwerp. In het ontwerp hebben wij extra fietsparkeren gecreëerd langs het
Plein tussen de platanen. Onze verwachting is dat de centrale parkeerplekken achter de Waegh met inzet van
bebording en fietscoaches kans van slagen heeft. Langs het water willen wij extra bomen plaatsen. In de bestrating
brengen wij een dubbele goot aan om het fietsverkeer te begeleiden. Wij gaan kijken in hoeverre wij dit op een
andere manier kunnen doen. Verder is het inderdaad denkbaar dat de marktkramen van de Kolkstraat verplaatst
worden naar het Plein. Dit is echter iets waar wij als werkgroep niet over gaan. Wij geven uw suggestie door. De
gemeente is voornemens om in het kader van klimaatadaptatie regenwater af te voeren naar open water. De wijze
waarop dit aan de Kolkstraat gebeurt, is nog niet bekend. Uw suggestie geven wij door aan de gemeente.
In de strook tussen de platanen langs de Bagijnenstraat en langs het Plein richting de Nieuwstraat worden diverse
fietsnietjes geplaatst.
Vooralsnog is het toegestaan om te fietsen over de Kolkstraat. Afhankelijk van de uiteindelijke functie van de
Kolkstraat, bijvoorbeeld terras en markt, kan overwogen worden om het deel van de Kolkstraat thv de winkels en
horeca als voetgangersgebied aan te wijzen.
Fijn dat u kritisch heeft gekeken naar ons ontwerp. Naast de centrale fietsparkeerplek aan de Koetsendijk worden ook
fietsnietjes geplaatst langs het Plein tussen de Platanen. Op het Plein zijn naast de waterpartij - die de loop van de
Breede Beek accentueert - ook speelaanleidingen bedacht in de vorm van een zeester en hinkelstenen. De Zeester is
een verwijzing naar de 5 straten die vanoudsher op het Plein uitkomen.
Wij vragen de inwoners van Nijkerk welke elementen wat hen betreft terug moeten komen op het heringerichte
Plein. Dat betekent overigens niet dat de andere elementen verdwijnen. Voor deze elementen wordt er een passende
plek gezocht binnen de gemeente.
Wij vinden het ook een gaaf ontwerp waarbij gebruik wordt gemaakt van oude/ klassieke elementen. Het is onze
bedoeling dat het Plein een sfeer uitstraalt die verblijf aanlokkelijk maakt. Hierbij is rekening gehouden met alle
activiteiten die thuishoren op een centrale ontmoetingsplek. Of het podium terugkomt en in welke vorm is nog even
afwachten.

Wij hebben uw reactie gelezen en kennis genomen van uw nadere uitleg over de elementen. Zoals u bekend vragen
wij iedereen mee te denken en een keuze te maken uit de elementen. Uw keuze nemen wij hierin mee. In het
ontwerp biedt het Plein voor alle gebruikers gelijke kansen. De terrasopstelling zoals ingetekend is slechts een idee.
Bedankt voor uw reactie. Het doet ons deugd te horen dat u het mooi vindt.
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12.

17.
18.

Mooie steenkeuze en leuke bedriegertjes. Het geheel mag wel wat groener (beplanting) zodat het er wat gezelliger en knusser uit komt te zien. Bedankt voor uw reactie. Dit wordt meegenomen in het totale ontwerp.
Het beeld van de handel in vee is inderdaad kenmerkend voor Nijkerk en haar geschiedenis. Zoals u heeft kunnen
ik vind dat het beeld met de 2 boeren en 3 koeien behouden moet blijven. Dit is de geschiedenis van het plein en export-inwoners en
lezen, vragen wij iedereen zijn of haar mening te geven over de diverse elementen op het Plein en welke men terug
bezoekers mogen dit ook zeker weten. Dit is iets om trots op te zijn! Dit is een van de symbolen van Nijkerk!!
wil zien. Uw opmerking staat genoteerd!
Wij hebben gedacht om in de vorm van een waterelement de loop van de Breede Beek te accenturen met
Op zich prima, al zie ik de grote fontein niet terug op het ontwerp. Tevens wil ik extra pleiten voor behoud van de lantaarn, de koeien en het
bedriegertjes. Uw keuze voor de te behouden elementen hebben wij genoteerd en nemen wij mee met de andere
nog redelijk nieuwe bankje.
stemmen.
Ik zie niet zoveel verandering anders dan dat de uitstraling gelijk wordt getrokken met de rest van de binnenstad. Naar mijn mening een
onnodige uitgave van belastinggeld. Het Plein is prima zoals het is! Ook mogen van mij alle objecten blijven. Die maken het Plein wat het Plein
nu is!
Vanuit de gemeente is er voor gekozen om de gehele binnenstad van Nijkerk een facelift te geven. Zo ook het Plein.
Daar waar mogelijk proberen wij extra groen in te passen. Dit gaat altijd in overleg met de omgeving en rekening
Meer groen is altijd goed. Maar of het hele plein daarvoor op de schop moet? Kost ook wel wat, en dat moet de burger weer ophoesten!
houdend met de mogelijkheden vanuit de kabels en leidingen die in de grond liggen.
De huidige terrasindeling is een antwoord op de COVID-19. Deze ervaring dient nog geevalueerd te worden. Fijn te
Ik vind het mooi dat het hele plein is gebruikt. In de huidige opstelling is het rechthoekige vak eigenlijk altijd ongebruikt behalve voor de markt. horen dat het wat u berteft zo kan blijven omdat het extra sfeer en gezelligheid brengt. Het ontwerp geeft in ieder
Nu in Corona tijd is het wel gebruikt wat het veel gezelliger maakt.
geval de ruimte om de huidige terrasopstelling te continueren.
Ziet er goed uit!
Fijn te horen!

19.
20.

Mooi, hopelijk geniet bankjes.
Mooi!!

21.
22.

Leuk vooral dat de terrassen groter zijn. En de bestrating van de binnen stad is top.!!
Mooi en functioneel.

13.

14.

15.
16.

Antwoord werkgroep openbare ruimte

Tussen de Platanen langs het Plein komen meerdere bankjes waar men rustig kan gaan zitten. Deze worden nu gemist.
Bedankt voor uw reactie. Het doet ons deugd te horen dat u het mooi vindt.
De terrassen zijn nu vergroot in het kader van COVID-19. Of dit in de toekomst zo blijft, is afhankelijk van een
evaluatie. Het ontwerp biedt in iedergeval wel de ruimte om de terrassen te vergroten.
Dat was ook onze intentie.

25.

Het schetsontwerp geeft een goed beeld van hoe het plein er grofweg uit komt te zien. Ik en mijn vriendin gaan verhuizen en we gaan
binnenkort aan het plein wonen. We gaan wonen boven Japas en hebben 1 raam aan de voorkant. Het is voor ons daarom erg belangrijk om
vrije zichtlijnen te hebben. We verzoeken daarom dringend om geen bomen te plaatsen voor Hema, Japas en Eight aangezien dit voor ons het
lichtinval en de zichtlijnen wegneemt. Daarnaast zagen wij dat de bestaande bomen blijven staan en dat daartussen banken geplaatst gaan
worden. Nu vroegen wij ons af waar de fietsen geplaatst gaan worden. Komt er nog een separate fietsenstalling?
Erg mooi
Positief. Het Plein is na zoveel jaren best aan een update toe. FIETSENSTALLING (het is echt heel vervelend als bewoner dat die er zo weinig
zijn!)

26.
27.

Goed dat er aan uitbreiding wordt gedacht voor de horeca.
Ziet er een stuk gezelliger uit dan de oude kale vlakte, valt nu al deels te zien door de uitbreiding van de terrassen.

28.

Mooi. Alleen de beek vind ik nog iets te lang. De doorloop naar de ingang van centrum de Waegh blijft geblokkeerd door de beek. Hier zitten
meerdere bedrijven in gevestigd welke ook goed bereikbaar moeten blijven. De beek gaat terug tot de brug. Ik zou graag zien net na de brug
vanaf het plein gezien. Indien niet mogelijk vanwege waterschap misschien een nettere mooie platte brug die naar de ingang leidt.

29.

Ik zie dat het bruggetje bij de Brede Beek wordt weggehaald. Dit bemoeilijkt de doorgang naar de entree van de Waegh. Graag in het
definitieve ontwerp de beek inkorten zodat de entree van de waegh vrij toegankelijk wordt.

23.
24.

30.
31.

Gefeliciteerd met de koop van uw nieuwe woning. In het ontwerp staan geen bomen voor uw huis ingetekend. Onze
verwachting is dat dit zo blijft omdat de belanghebbenden al eerder hebben aangegeven de huidige functies van het
Plein te willen behouden. Een extra boom wordt dan al snel als een obstakel ervaren. Verder leggen wij een centrale
fietsenparkeerplaats aan op de Koetsendijk naast de Waegh en plaatsen wij fietsnietjes tussen de Platanen langs het
Plein.
Goed te horen.
Ten behoeve van het fietsparkeren stellen wij een centrale fietsenparkeerplaats voor naast de Waegh. Dit wordt
aangevuld met fietsnietjes tussen de Platanen langs het Plein.
In het ontwerp wordt rekening gehouden met alle functies die nu ook op het Plein plaatsvinden, terras, markt en
evenementen. Ook eventuele uitbreiding van de terrassen is mogelijk.
Wij nemen uw opmerking mee. Zie ook eerdere beantwoordingen.
De beek verder verkorten ten gunste van de omvang van het plein maakt dat de beek visueel veel minder onderdeel
zal uitmaken van het Plein. Het verder verkorten van de beek zal er zeker toe bijdragen dat het gebouw De Weagh
meer aan het plein komt te staan maar daartegenover staat het gegeven dat de entree tot het gebied centraal in de
gevel gelegen is. De beek wordt zo ver ingekort dat een directe looprelatie naar deze ingang mogelijk is/blijft.
Het zichtbare deel van de beek wordt ingekort ten gunste van de vergroting van het plein. Hierdoor zal de relatie van
het gebouw De Weagh met het Plein verbeteren en zullen dientengevolge ook de mogelijke loopverbindingen
verbeteren. In de uitwerking van het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp zal de zogenaamde overkluizing van
de beek nader worden onderzocht en een meer definitieve vorm krijgen.
Het doortrekken van de beek is niet mogelijk omdat dan het oppervlak van het Plein wordt verkleind en niet alle
activiteiten meer op het Plein kunnen plaatsvinden. Om toch de loop van de Breede Beek te accenturen kiezen wij
voor een waterelement. Dit is tevens een speelaanleiding voor de kinderen. De ingetekende bomen voor Princesse
zijn een idee. Onder en rondom de bomen kan prima een terras worden ingericht. Wat u betreft komt het podium
niet terug. Dit staat genoteerd.

Best mooie onderdelen. Jammer dat de brede beek optisch niet prominenter doorgetrokken wordt. Ook de terras verdeling is niet eerlijk. De
bomen bij princesse zijn een sta in de weg en geven geen meerwaarde. Er hoeft geen podium meer terug te komen.
De gracht nog een stuk inkorten en een extra deel van het plein van maken tussen de Waegh en de Thai. Dit stuk gracht is volkomen nutteloos
en belemmert de toetreding van het plein.
Zie beantwoording 28 en 29.
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32.

33.

Reactie
Ziet er mooi uit. Waterornament vind ik erg gezellig.

Antwoord werkgroep openbare ruimte
Goed te horen.

Op zich goed, leuk element de "bedriegertje", wat ik graag zou zien is mooie zwarte lantaarns, mooie bloembakken, de markt verplaatsen naar In het ontwerp proberen wij de fietser langs de rand van het Plein te begeleiden door in de bestrating net als elders in
het Molenplein. Ik heb nog niet duidelijk of fietsers en winkeliers publiek door elkaar loopt, is niet handig wel eenheid creeren in de gehele
de binnenstad een dubbele goot te maken. De voetganger kan zich overal vrij bewegen. Ook voor het Plein kiezen wij
binnenstad in alle factoren / elementen bestrating etc. mooie bomen.
voor dezelfde materialen als de rest van het centrum. Zo creeren wij eenheid, rust en sfeer.
Meer groen op het Plein!! Zou mooi zijn.
Meer eenheid qua terras

34.

35.

36.

37.
38.

Grote jaren 70 roele lantaarns zwart spuiten
- Fietsenstalling naast lust zal niet gebruikt gaan worden verwacht ik;
- Eventueel fietsenstalling aan het begin v.d. nieuwstraat, waar nu een klein partij met bankje staat (tegenover oude Jumbo)
- Springende waterfontein is leuk;
- Muziektent mag weg + waterpomp
- Podium mag weg!
- Fietsenstalling achter waag gebouw is te verdekt opgesteld
- Ook gelegenheid om fietsen op verlaat/ catarinastraat te parkeren. Ook op de Nieuwstraat.
Markttijden zoals nu van 10.00 t/m 17.00
Over het algemeen positief. Echter vestig ik mij nu op Plein 2 en 1 van mijn belangrijkste overwegingen is terras mogelijkheden met zon. Nu
worden bomen geplaatst en daarnaast bedriegertjes wat de mogelijkheid van terras te niet doet. Bij de vestiging aan het verlaat heb ik met de
gemeente gesproken over een ijsterras. Nu creer ik de mogelijkheid en wordt dat te niet gedaan met deze herinrichting. Ik ben het dus niet
eens met de bomen en enkele bedriegertjes. Geen podium terug.
Ziet er goed uit. De Beek niet inkorten! Het moet een plaats blijven voor evenementen! Fietsenstalling er zijn ook nietjes die verzinkbaar zijn!
Makkelijk voor de markt en bv ijsbaan.
Over het algemeen genomen ziet het er mooi uit. Echter wij wonen op de koetsendijk (huis met de bijenkorf) en voorzien problemen met
tweerichtingsverkeer. Wij willen dringend verzoeken om ten minste de paaltjes voor ons huizenblok te laten bestaan. Dit in verband met
veiligheid (en van onze kinderen) De straat lijkt ons te klein voor tweerichtingsverkeer (vracht). Tevens rijden auto's nu al belachelijk hard, dus
drempels bieden mogelijk uitkomst. Het veelvuldig straks langs ons monumentale pand denderen, zou ons ook meer restauratieonderhoud
kosten.

39.
40.

Wij zouden graag als betrokken buurtbewoners in gesprek komen met de gemeente. P.S. tevens voldoende (2) invalideparkeerplekken.
Prima ontwerp hoop alleen dat het plein zo vlak mogelijk blijft ivm de ijsbaan

41.

Mooie opzet! Muziektheater vind ik niet mooi en heeft geen toegevoegde waarde naar mijn mening.

42.
43.
44.

Wordt het Plein niet te vol? Extra bomen, waterpartijtjes, terrasen, ruimte voor spellen fietsenstalling. Graag een weids plein.
Plan ziet er goed uit. Meer groen en meer ruimte voor fietsers.
Prima
- Mis fietsenstalling rondom het plein;
- Rondrijden op koetsendijk en kolkstraat
- Tiolet p het plein bijv. ondergrond
- Muziektent (hoger maken)
- Openbaar tiolet voor dames na sluitingstijd winkels/ horeca ook te gebruiken.

Daar waar mogelijk proberen wij extra groen in te passen. Dit gaat altijd in overleg met de omgeving en rekening
houdend met de mogelijkheden vanuit de kabels en leidingen die in de grond liggen. Hergebruik van de huidige
lantaarn in dezelfde kleur als de lantaarns (Sablé Noir) is een goede suggestie.

Bedankt voor uw reactie. Deze nemen wij mee in onze afwegingen.

Idem.

Dit nemen wij mee in ons definitieve ontwerp en we sluiten dit kort met de gemeente.
Zie onze beantwoording van alle reacties.

In het plan is het de bedoeling om aan de zijde van de Koetsendijk 2 rijrichtingen te maken van en naar de
parkeerlaats en aan de Kolkstraat een wandelpromenade te maken. De bewoners van de monumentale panden aan
het begin van de Koetsendijk hebben hier hun bedenkingen over kenbaar gemaakt. Dit leidt ertoe dat wij vanuit de
werkgroep de huidige rijrichtingen handhaven uit oogpunt van verkeersveiligheid. Wel wordt de Koetsendijk autoluw
en versmallen wij de doorgang over de beek richting de Kolkstraat. Dit om het wild parkeren op de doorsteek tegen te
gaan. Uw opmerking met betrekking tot de hondenpoep maken wij kenbaar bij de gemeente.
Er is geen enkele aanleiding om de hoogtes op het plein aan te passen.
Uw reactie staat genoteerd. Afhankelijk van de stemming rondom de objecten weten wij welke elementen
terugkomen.

46.

- MW bezorgt 's nachts de krant en kan dan nergens terecht, dit ook namens 5 van haar collega's

Ook wij streven naar een weids plein dat geschikt is voor alle functies, ontmoeten, markt en horeca.
Zie de eerdere beantwoording van de overige opmerkingen op dit ontwerp.
Fijn.
Zie de eerdere beantwoording van de overige opmerkingen op dit ontwerp. Verder over het openbaar toilet het
volgende: Het is niet nodig om een openbaar toilet te hebben”. Dit hebben wij in het verleden gehad en is verdwenen
omdat deze niet of nauwelijks gebruikt werd. Hiervoor is een alternatief gekomen. De zogeheten, Hoge nood app”.
Hierin staan adressen waar men terecht kan bij hoge nood.
Het is niet nodig om een openbaar toilet te hebben”. Dit hebben wij in het verleden gehad en is verdwenen omdat
deze niet of nauwelijks gebruikt werd. Hiervoor is een alternatief gekomen. De zogeheten, Hoge nood app”. Hierin
staan adressen waar men terecht kan bij hoge nood.

47.

Leuk zeker de waterpartij die gaat komen en de bankjes om op te zitten

Goed te horen.

45.
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48.
49.

Reactie
Het ontwerp is leuk.

Antwoord werkgroep openbare ruimte

De bomen die komen dat is mooi. Maar ik hoop dat de bomen voor mijn woning. (bestaand) ik woon boven de Scapino dat die op tijd gesnoeid De bestaande platanen worden periodiek onderhouden en teruggesnoeid en indien nodig 'gekandelaberd' (gesnoeid
worden.
als kandelaar).
Extra nietjes op het plein, voor toeristen waar fietsen staan zie je dat er leven in de brouwerij is. Vaak bagage op de fiets kunnen ze het in de
gaten houden
Wij willen geen extra obstakels op het Plein. In het ontwerp zijn extra fietsnietjes langs het Plein gesitueerd.
s.v.p gelegenheid voor de kokers in de grond voor de vlaggenstok (ca. 4x)
en voor een grote kerstboom heel goed nadenken waar die moeten komen

In overleg met de gebruikers van het Plein en de gemeente worden de diverse voorzieningen ten behoeve van het
gebruik nader afgestemd. Denkt u hierbij aan grondpotten, stroomvoorzieningen en dergelijk.

50.
- NB fietsenstalling --> voldoende ruimte meer locaties
- Split markt non food - food (oosterstraat)
51.
52.

- Muziektent weg
Ik vind het geld verspilling om het plein op te knappen. Vooral in deze tijd nu alles onzeker is en alles al duurder wordt.

Uw opmerkingen nemen wij mee.
Bedankt voor uw opmerkingen.

53.

Mooi. Het dempen van het zichtbare, eerste gedeelte van de beek richting de haven waardoor de huidige brug komt te vervallen vind ik een
goede ontwikkeling. Ook de 'bedriegertjes' is een leuk idee. Het podium is een lastige; persoonlijk vind ik het én lelijk én het staat in de weg.
Het mooiste zou zijn als er een verzonken podium zou komen, wat bij gelegenheid uit de grond omhoog komt.

Goed te horen dat u zich kunt vinden in het ontwerp. Of en in welke vorm het podium terugkeert op het Plein is nog
de vraag. Hiervoor wachten wij de stemming af van de elementen.

54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.

61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.

Prima! Als het boerenmaandagbeeld maar blijft staan. Vergeet niet als Nijkerk je roots.
Mooi ontwerp, vooral de uitbreiding van de terrassen op het plein zou de binnenstad een stuk aantrekkelijker maken.
Saai meer ruimte voor terras
Gek dat het bruggetje weggehaald wordt, beek wel wordt ingekort maar alsnog een ingang blokkeert van het waaggebouw. Daar zit een
computer zaak en nog andere bedrijven welke nu niet betrokken worden bij het plein. Dus beek korter of alsnog een brug die naar de ingang
toe gaat
netjes mooi dat straatwerk gelijk wordt met de rest van de binnenstad, als er maar niet meer obstakels komen waar wij als Boerenmaandag of
de markt last van hebben
Prima, anders maar ok. Zoals het is is ook echt goed zo! Maar als je iets wilt veranderen ok,

Zie eerdere beantwoording rondom de keuze van de elementen.
Zie ook de eerdere beantwoording over de functies van het Plein.
Zie ook de eerdere beantwoording over de functies van het Plein.

Super!!!
Goed! Ik denk dat het plein aan vernieuwing toe is en o.a. de nieuwe bestrating weer een frisse maar ook authentieke uitstraling opleveren
welke past bij de monumentale oude panden in de binnenstad. Ik heb aangegeven het boerenmaandagbeeld en de waterpomp
gezichtsbepalende te vinden voor het stadsbeeld. Verder vind ik dat de muziektent weinig toevoegt aan het plein, mocht hier toch behoefte
aan zijn, dan graag een moderne/bijpassende variant. Ik denk graag mee over de stad!
Bij de herinrichting van het plein in Nijkerk moeten zeker het beeld van de koeien van de boerenmaandag terug komen. Dit herinnerd vele
Nijkerkers aan het oude plein zoals het vroeger was op maandag een plein vol koeien die verhandeld werden.

Goed te horen.

De pomp en het boerenmaandagbeeld moeten blijven in het ontwerp. Zij zijn beeldbepalend en kenmerkend voor het Plein
Ik vind het een mooi ontwerp dat wordt een gezellig plein
Het ontwerp is mooi . Vraag mezelf alleen af of een verplaatsbaar podium handig is. Zie het dilemma van almere 15 jaar gelesen. Ik hoop dat er
nog even contact komt met de ijsbaan van nijkerk om de voorzieningen welke nu onder het plein liggen gehandhaafd kunnen worden. Deze
staan namelijk niet op tekening omdat deze later aan gebracht zijn. Het zou zonde zijn als deze later tegen hoge kosten aangebracht moeten
worden.
Mooi ontwerp maar ik hoop dat de oude elementen van het plein bewaard worden. En dat de gemeente " Het oude Nijkerk" wel in stand
houd. Niet te modern. Zodat de sfeer weg gaat die Nijkerk heeft.
mooi, mét veel groen!
Boerenmaandag beeld moet blijven!!!
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Zie beantwoording 29 en 30.
Zie ook de eerdere beantwoording over de functies van het Plein.
Bedankt voor uw reactie.

Bedankt voor uw reactie en de keuze die u maakt ten aanzien van de elementen op het Plein. Deze keuze nemen wij
mee in de stemming voor de elementen.
Bedankt voor uw reactie en de keuze die u maakt ten aanzien van de elementen op het Plein. Deze keuze nemen wij
mee in de stemming voor de elementen.
Bedankt voor uw reactie en de keuze die u maakt ten aanzien van de elementen op het Plein. Deze keuze nemen wij
mee in de stemming voor de elementen.
Goed om te horen.

Vanuit de gemeente vindt er nog nader overleg plaats met de huidige gebruikers over welke voorzieningen er
getroffen moeten worden. Uitgangspunt hierbij zijn de huidige functies.
Het is onze bedoeling om juist het karakteristieke Nijkerk weer terug te brengen en dit te laten zien in de materialen.
Bedankt!
Uw stem nemen wij mee in de totale stemming over de 5 elementen op het Plein.

Project: Herinrichting Plein
Onderwerp: Reactienota + beantwoording
Datum: 2-11-20
Nr.

Reactie

69.
70.

Niet erg duidelijk. Graag nog meer ruimte voor groen, in combinatie met zitten (met rugleuning). Muziektent in meer nostalgische stijl, passend
bij omgeving. Drinkwatertap. Waterkunstwerk, combinatie met kindvriendelijke speelplek. Bankje van Linda zit niet fijn en zou bijv beter tot
Bedankt voor uw reactie. Wij nemen uw standpunt ten aanzien van de elementen mee in de stemming. Uw suggestie
zijn recht komen op het Verlaat. Boerenmaandagbeeld verdient m.i. een prominente plek.
voor een water tappunt nemen wij mee. Dit kan bijvoorbeeld ingepast worden tussen de Platanen langs het Plein.
Prachtig! Echt een gezellig centraal punt met zitjes, fonteintjes!
Bedankt, het doet ons goed te horen dat u het mooi vindt.

71.

Dit ziet er prima uit.

Bedankt, het doet ons goed te horen dat u het mooi vindt.

72.
73.
74.

Mooi ontwerp
Prima
Leuk

Bedankt, het doet ons goed te horen dat u het mooi vindt.
Bedankt, het doet ons goed te horen dat u het mooi vindt.
Bedankt, het doet ons goed te horen dat u het mooi vindt.

75.
76.

erg leuk. de beek zou nog 2 meter naar achteren kunnen, zodat het Plein recht/schuin aansluit. ook de looplijn vanuit de parkeergarage is dan
duidelijk. Je belandt op een open stuk en kan dan bedenken : ik ga links naar centrum of ik ga naar rechts de haven.
Mooi, vooral de klinkers

78.

Nadere toelichting zou ik graag op prijs stellen (b.v. Via de lokale media) maar ziet er in principe goed uit

Zie beantwoording 29 en 30. Daarbij zal een verdere overkluizing van de beek tot de steeg naar de parkeergarage niet
aan de orde zijn. Reden hiervoor is dat er onvoldoende aanleiding is om een zo directe looprelatie met het gebouw De
Weagh aan te gaan (enerzijds) en dat een verdere overkluizing de visuele relatie tussen het water en het Plein
verzwakt (oftewel: de beek is dan niet meer beleefbaar op/vanaf het Plein).
Bedankt, fijn om te horen dat u de toe te passen klinker mooi vindt.
In het kader van de Corona-maatregelen hebben wij ervoor gekozen om de plannen via diverse sociaal media kenbaar
te maken. Uw suggestie nemen wij mee voor het vervolg.

79.
80.
81.

Het ziet er mooi en "open" uit. Het wordt ruimer en moderner.
Ziet er overzichtelijk uit.
Mooi, meer terras op het plein is goed

Bedankt.
Bedankt.
Wij wilden inderdaad een functioneel ontwerp waarbij het mogelijk is om de terrassen uit te bereiden.

82.

In het plan is het de bedoeling om aan de zijde van de Koetsendijk 2 rijrichtingen te maken van en naar de
parkeerlaats en aan de Kolkstraat een wandelpromenade te maken. De bewoners van de monumentale panden aan
het begin van de Koetsendijk hebben hier hun bedenkingen over kenbaar gemaakt. Dit leidt ertoe dat wij vanuit de
Mooi maar onduidelijk plan. Rijrichting en inrichting straat Koetsendijk/ kolkstraat niet zichtbaar. Voorkeur: verkeers luw maken en handhaven werkgroep de huidige rijrichtingen handhaven uit oogpunt van verkeersveiligheid. Wel wordt de Koetsendijk autoluw
ivm wild parkeren. Hondenuitlaat plaats herzien, eigen poep opruimen ivm stankoverlast en niet opruimen gemeente. Geen visitekaartje voor en versmallen wij de doorgang over de beek richting de Kolkstraat. Dit om het wild parkeren op de doorsteek tegen te
de promenade van het centrum. Reactie Koetsendijk 45a.
gaan. Uw opmerking met betrekking tot de hondenpoep maken wij kenbaar bij de gemeente.

83.

ZIET ER SUPER GEZELLIG UIT! - bij de muziektent zou als het kan een aantal m2 vloerruimte mogen. de van Kluyvelantaarn (architect dhr. v.d.
Stelt) moet behouden en oals het kan naar zijn oorspronkelijke plek. het boerenbeeldje op de huidige plek staat er prima. het boerenbeeld

84.
85.

Antwoord werkgroep openbare ruimte

Het kunstbankje is een mooi decoratief ontwerp, functioneel en opvallend voor de binnenstad.
Wij zouden graag een speeltoestel op het plein zien. Zodat kinderen daar kunnen spelen tijdens een bakje koffie. Zo wordt het plein nog
levendig.
Positief! Echter... voor mijn pand ligt een klein stukje eigen terrein met eigen bestrating. Het zou mooi zijn als dit identiek is aan plein
bestrating. Graag overleg hierover.

Bedankt voor het compliment. Uw suggesties rondom de objecten nemen wij mee in onze afwegingen.
Uw wens om het bakje terug te laten keren nemen wij mee met alle andere reacties rondom de objecten op het Plein
In het ontwerp hebben wij diverse speelaanleidingen op het Plein bedacht. Zo maken wij de loop van de beek
zichtbaar door bedriegertjes (waterspuiters), komt er een hinkelspel en een zeester voor kinderen.

Ruime (!) fiets parkeer gelegenheid bij ingang singel (gebruik leegstaand tabak schuur op hoek plein/bagijnenstraat)
86.

88.

Bewust pand zou tevens cultureel erfgoed kunnen uitstralen van historie Nijkerk
Eerlijk gezegd denk ik dat het geld beter besteed kan worden voor dringender dingen nu in corona tijd. Ik denk dat veel mensen financieel in
de problemen komen. Maar goed, als het toch gaat gebeuren, liever volgend jaar pas. Maar de plannen zijn mooi.
Mooi ontwerp! Ben erg benieuwd naar het eindresultaat. Wel 1 opmerking. De grijze band in de bestrating geeft de straten een mooie
omlijsting. Waarom gaat deze niet ook de Kloosterstraat in? Lijkt mij zonde om die kans te laten liggen. Juist nu ook in die straat de bestrating
zal worden aangepast.

89.

Het ziet er mooi en "open" uit. Het wordt ruimer en moderner.

87.

Vanuit de gemeente wordt met u contact gezocht over de mogelijkheid om uw eigen grond ook op te trekken uit
dezelfde bestrating.
Als werkgroep gaan wij niet over de inzet van financiele middelen. Fijn dat het ontwerp bij u in de smaak valt.

Ook de Kloosterstraat wordt heringericht met in het midden een grijze strook zo vormt het een mooi geheel.
Bedankt voor het compliment.
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Antwoord werkgroep openbare ruimte

90.

Heel leuk als er grondfonteinen komen waar kinderen in kunnen spelen! Mijne inziens prima dat sta in de weg muziektent verdwijnt.
Over het geheel genomen is het een mooi ontwerp. Wij hebben wel een paar serieuze aandachtspunten/bezwaren. Wij wonen aan de
Koetsendijk 45 in het huis met de Bijenkorf. In het nieuwe plan zou de straat voor ons huis langs tweerichting verkeer worden. Dit past in de
huidige staat niet. Het stukje 'stoep' voor ons huis langs is ons inziens noodzakelijk. Dit in verband met veiligheid van onszelf en onze kinderen.
Daarnaast ben ik rolstoelgebruiker en heb ik deze ruimte minimaal nodig om met de rolstoel naar buiten te kunnen. Nu staan hier kunststof
paaltjes (Nijkerkse paaltjes zouden niet misstaan) en deze breedte hebben we dus echt wel nodig. Daarnaast rijden de auto's hier belachelijk
hard en als ze dan ook nog twee tegelijk langs moeten (om nog maar te zwijgen over vrachtauto's die elkaar niet kunnen passeren of laat staan
hier keren). Stevige drempels (2x) op dit stuk Koetsendijk zouden de gang er wel uit kunnen halen. De parkeerplaats wordt voor
vergunninghouders. Zelf ben ik gebruiker van een invalidenkaart en zie graag minimaal 2 invalidenplaatsen op deze parkeerplaats terug. De
paaltjes die er nu staan, worden regelmatig omver gereden (zie het paaltje op de hoek bij Curves) en met veelal 's avond staan er veel auto's
buiten de vakken en langs de gracht voor ons huis geparkeerd.

Bedankt.
Bedankt voor uw reactie. Tijdens de informatieavond hebben wij over de situatie rondom uw woning gesproken en
aangegeven hier nogmaals goed naar te kijken. Vanuit de werkgroep vinden wij de verkeersveiligheid en de
leefbaarheid van groot belang. In overleg binnen de werkgroep en de landschapsarchitect passen wij het ontwerp
hierop aan. De verkeersstromen blijven zoals deze nu zijn. Wij kijken naar een passende oplossing om de
verschillende verkeersstromen een plek te geven. De huidige paaltjes zouden dan vervangen kunnen worden door de
Nijkerkertjes. In het aangepaste ontwerp blijft de mogelijkheid om op de Koetsendijk en begin van de Kolkstraat rond
te rijden. Wel passen wij de doorsteek aan. Deze willen wij versmallen zodat het meer lijkt op een brug. Hiermee
willen we ook het wildparkeren tegen gaan.

Tevens is ons huis een Rijksmonument waar wij veel zorg en aandacht aan besteden in het behouden van oa de voorgevel. Bij vrachtverkeer
rammelen de ruiten nu al in hun sponning. Als er meerdere tegelijk langskomen, is het een kwestie van tijd voordat wij daar schade van
ondervinden in het voegwerk en de ruiten. De eerste tekenen van verzakking van de voorgevel zijn er al.
91.
92.

Leuk eigentijds ontwerp met een oud karakter. Idee: graag de Brede beek meer laten opvallen in het ontwerp, of zelfs nog iets meer
doortrekken het plein op.

Zie beantwoording vragen 28 en 29.

93.
94.

mooi ontwerp, moderner dan het nu is. Hopelijk blijft er ruimte voor meer terras, evenementen en markten. die afzichtelijke straatlantaarn
hoeft niet terug te komen.
Ziet er goéd uit

Wij hebben inderdaad een nieuw en fris Plein voor ogen waar het fijn is om te verblijven en elkaar te ontmoeten.
Hierbij hebben wij als uitgangspunt genomen de huidige functies te behouden. Denkt u hierbij aan de markt,
evenementen e.d. Uw wens om afscheid te nemen van de Van Kluijvelantaarn nemen wij mee in het geheel.
Bedankt voor het complment.

95.

Mooie upgrade van het plein. Passend bij de rest van het gemoderniseerde centrum. Graag wel aandacht voor eventuele waterverspilling en
gladde tegels die fonteinen met zich mee kunnen brengen.

Bedankt voor de compliment. Het is inderdaad de bedoeling om ook het Plein, de Nieuwstraat, Koetsendijk en
Kolkstraat aan te laten sluiten bij de rest van het centrum. Uw opmerking over waterverspilling nemen wij mee in de
verder uitwerking van de plannen. U moet hierbij denken aan het water hergebruiken.

96.
97.

Erg mooi. Fijn het terras op het plein, meer bomen, fietsroute en speelplek voor kinderen. Mis alleen het boerenmaandagbeeld
Ben er tevreden over hoe het word

98.
99.

Heel mooi, lijkt wel wat weinig ruimte te zijn voor fietsen te staken
mooi ontwerp

Wij hebben bewust alle objecten van het Plein afgehaald om de Nijkerker te vragen welk object hij graag terugziet op
het vernieuwde Plein. Uw wens voor het Boerenmaandagbeeld nemen wij mee bij onze keuze.
Bedankt!
In het ontwerp hebben wij een centrale fietsenstalling bedacht aan de Koetsendijk naast de Waegh. Verder komen er
langs het Plein tussen de platanen fietsnietjes waar ook fietsen kunnen worden gestald.
Bedankt.

100. Deels mooie upgrade.

Oke.
Uw keuze om de muziektent terug te laten komen op het Plein betrekken wij bij de stemming van de Nijkerker. Naast
het creeeren van een centrale fietsenstalling aan de Koetsendijk blijft het mogelijk om de fietsen langs de randen van
het Plein neer te zetten. Tijdens markt en andere evenementen op het Plein kan dan uitgeweken worden naar de
Koetsendijk. Daarnaast verwachten wij dat met de inzet van fietscoaches en het verwijzen naar de fietsenstalling dit
Op zich een prima ontwerp. De fietsenstalling in de hoek is een tekentafeloplossing. Mijn inschatting is dat het grootste deel van het winkelend een goede aanvulling is om het Plein levendig te houden en de mensen aan te sporen om vooral op de fiets naar de
101. publiek zijn fiets daar niet neer zal zetten. De muziektent mag van mij terug komen.
stad te komen.

102. Muziektent terug maar dan in oude stijl. Veel meer groen op t plein. Meer dan er nu opstaat
103. De fietsenstalling
Saai. Weinig zitgelegenheid voor mensen die slecht ter been zijn (als de horeca dicht is). Extra bankjes zou fijn zijn. Bovendien een duidelijker
104. fietsenrek voor roodbeen/etos.
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In het ontwerp laten wij meer groen terugkomen langs de beek en een boom centraal op het Plein. Uw keuze voor de
muziektent in de oude stijl nemen wij mee bij de rest van de stemmen rondom de objecten op het Plein.
Zie eerdere beantwoording met betrekking tot de fietsenstalling.
In de strook tussen de Platanen langs de Bagijnenstraat en langs het Plein richting de Nieuwstraat worden diverse
fietsnietjes en bankjes geplaatst.

Project: Herinrichting Plein
Onderwerp: Reactienota + beantwoording
Datum: 2-11-20
Nr.

Reactie
Antwoord werkgroep openbare ruimte
Het is een mooi ontwerp, maar wat zou het mooi zijn als je het meer Laar aansluiten bij de plannen die er zijn met Wonen bij de toren en zeker Vanuit de werkgroep zijn wij aangehaakt bij de planvorming voor de nieuwbouw rondom het Kerkplein en de
bij de nieuwe plannen als het gemeentehuis verhuist, het moet een geheel worden, ik zou het heel mooi vinden dat het winkelende publiek
Havenkom. Wij zijn ook voorstander van het creëęren van één geheel net als nu gebeurt met de rest van het centrum.
heel makkelijk de weg vind naar het plein en bebouwing wat komt op de plek van het oude stadhuis!,

105.
106. Mooi ontwerp. Goed dat podium weg is, was een gek ding, stond ongezellig. Een fontein of iets dergelijks zou leuk zijn!
Wanneer ik het juist heb dat wordt de oversteek van de Koetsendijk naar de Kolkstraat vanaf het parkeerterrein versmald waardoor het
verkeer naar en van het parkeerterrein alleen over de Koetsendijk moet. Dit is belachelijk want de Koetsendijk is hiervoor veel te smal. Jaren
geleden zijn paaltjes gezet langs de nrs. 43, 45 en 47 omdat het veel te gevaarlijk was voor b.v. kleine kinderen. Op dit moment staan al dikwijls
auto's op de brug te wachten of zij op het parkeerterrein terecht kunnen. Deze komen nu te staan voor de deur van deze huizen en voor de
uitgang vanaf de Koetsendijk 63 enz. waarvan de huizen dwars op de brug/uitgang naar Kolkstraat staan. Mocht uw plan doorgang vinden dan
hebben wij (47/47a) opstoppingen voor de deur. Het zicht op de beek ( zo is de sloot altijd genoemd ) wordt er ook niet beter op want daarvan
staat het water meestal stil met alle gevolgen van dien ( stank/alg/dichte plantengroei ). Vroeger werd het water van de beek uiteindelijk
aangevoerd vanaf de Barneveldse beek met directe doorvoer naar de haven v.v. Daardoor was deze kraakhelder en zat vol met vis. Nu de
hoogte van het waterpeil van de haven op peil wordt gehouden door de sluis en het water van de beek bij de duiker wordt tegengehouden
wordt het een praktisch stilstaand water. Ik heb overigens begrepen dat al het water in de beek opgepompt wordt en dus geen natuurlijke
instroom heeft. Los van mijn opmerking over de beek zal het u duidelijk zijn dat ik er absoluut op tegen ben dat de betreffende brug gewijzigd
wordt conform uw schets.

Dan sluit het ontwerp goed aan op uw wensen.
Bedankt voor uw reactie. Zoals bij eerdere beantwoordingen al is aangegeven passen wij het gepresenteerde ontwerp
op een aantal punten aan als het gaat om de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling op de Koetsendijk en de
Kolkstraat. IN het aangepaste ontwerp willen wij de brug versmallen zodat er niet meer op geparkeerd kan worden.
De huidige verkeersafwikkeling blijft dan ook gehandhaafd. zie ook eerdere beantwoording, 39, 82 en 91.

107.
Ik ben erg benieuwd naar de PROMENADE richting haven. Betekent dit ook dat de hondenuitlaatplaats aan de Kolkstraat gaat verdwijnen?Dit
108. past toch niet langs een promenade? Bewoners zouden hier heel erg blij van worden! Bezoekers naar het centrum ook!
109. prima! pluspunten: 1) Oude stratenpatroon herkenbaar 2) groenstrook naar haven 3) brede beek iets korter zodat waag meer bij plein komt
Prima plan, met name de aanpassing van de breede beek, weghalen brug en herinrichting van het aangrenzende parkeerterreintje. Ook de
110. fietsenstallingen en bankjes zijn een goed idee!
Prachtig. Essentieel op dit Plein waar mensen bijeenkomen is dat er een centrale plek is waar vanuit je het hele plein bereikt. Daarmee bedoel
ik een podium. Een speakers corner, een singing place of Muziek voor solo of bands. Jammer dat burgers maar 3 keuzes krijgen die ook
belangrijk zijn. Als het podium niet genoemd wordt wil dat niet zeggen dat mensen dat niet willen. Een mobiel podium, is niet haalbaar, Dat
moet ergens staan, dat moet je vooraf bespreken, dat moet iemand neer zetten. Wie gaat die exploitatie doen en wie betaalt dat. Als je het nu
niet regelt komt het er niet meer van want dan moet er weer speciaal geld voor vrijkomen en dat kun je de komende 5-10 jaar wel vergeten na
111. deze crisis.
Mooi ontwerp. Goed dat de muziektent weg is en dat de Brede Beek wat meer presentie krijgt. Ook heel goed om te trachten de beek sterker
stromend te krijgen. Hij moet ook schoner gehouden worden. Ik zou oppassen met teveel bomen op het Plein. Groen in de binnenstad is
weliswaar fijn, maar grote bomen beperken ook de ruimte bij evenementen. Het bankje van Linda Verkaaik moet absoluut terugkomen, en ik
zou ook het beeld van de veemarkt terug laten komen, om aan vroegere tijden te herinneren. Voor de andere items zou ik elders in de stad
112. een plekje proberen te vinden. Teveel elementen maken het Plein onoverzichtelijk en rommelig.
Wat mij betreft wordt de hele schets/plan niet uitgevoerd. Ik krijg de indruk dat alle gemeentelijke belastingen die ook voor een groot deel uit
hoevelaken komen geïnvesteerd worden in Nijkerk. Het centrum van hoevelaken ziet er immers vele malen meer verpauperd uit dan het Plein
113. in Nijkerk. Daarnaast is het plein nog in prima staat!!!
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Met een promenade wordt bedoeld een mooi voetpad vanaf de Havenkom richting het centrum. Waarbij het voor de
voetganger veilig en fijn is om te lopen. Dit zou kunnen betekenen dat de hondenuitlaatplaats dan verdwijnt. Deze
suggestie zullen wij zeker meegeven aan de gemeente.
Fijn dat u zich kunt vinden in ons plan.
Fijn dat u zich kunt vinden in ons plan.
Uit de diverse overleggen die wij hebben gevoerd met de stakeholders rondom het Plein is het de nadrukkelijke wens
om geen muziektent meer op het Plein te hebben. Dit wordt ervaren als een obstakel in de gebruiksmogelijkheden
van het Plein. Op basis van de stakeholdersanalyse (gebruikers van het Plein), de wens geen podium, is basis geweest
van de werkgroep om het ontwerp nader uit te werken.

Bedankt voor uw reactie. Bij het maken van het ontwerp hebben wij nadrukkelijk stil gestaan bij voor - en nadelen van
extra groen, wat doen wij met de beek e.d. Hierin hebben wij overwogen keuzes gemaakt en ook de gevolgen voor
het beheer van de openbare ruimte. De door u aangegeven keuzes voor de elementen betrekken wij bij het totaal van
alle stemmen.
Bedankt vor uw reactie. Wij gaan als werkgroep niet over de besteding van de gemeentelijke belastingen. Overigens
wordt er in de kern Hoevelaken ook gewerkt aan een herinrichting.

Project: Herinrichting Plein
Onderwerp: Reactienota + beantwoording
Datum: 2-11-20
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Antwoord werkgroep openbare ruimte

Het ontwerp ziet er leuk uit. Wat ik mis is een mooi podium voor live muziek en theater dat gesitueerd zou moeten zijn ter hoogte van de
114. "hema", dat is gericht naar restaurant "Lust". Nijkerk kan veel meer regionaal publiek trekken door meer activiteiten te organiseren.....
ontzettende vervelend dat je van de site gegooid wordt alles 2 x invullen. Graag zie ik dat de fontein er niet gaat komen dit ivm milieu (energie
verbruik, waterverbruik en onderhoud) en de elende die we kennen van de fontein bij het oude ABN gebouw. De kaart zelf is onduidelijk als er
115. er geen uitleg bij zit.
In de Stad Nijkerk van 21 october j.l. Staat het een en ander over de nieuwe plannen met het Plein. Jammer dat er geen grotere duidelijker
afbeelding van de plannen bij staat afgebeeld. Daardoor kan ik me geen goed beeld vormen van een en ander.
Ik neem aan dat de in de tekst genoemde elementen een adequate plek zullen krijgen. Wat mij wel bijzonder interesseert is het zg
muziekpodium. Ik hoop in ieder geval dat het huidige wanstaltige gedrocht zo spoedig mogelijk als schroot wordt afgevoerd. Het straalt dag in
dag uit de uiterste wansmaak uit. Bovendien is het meestentijds niet “in funktie” en staat het bij de markt in de weg.
Overwogen zou kunnen worden om een verzinkbaar podium te plaatsen, dat alleen voor uitvoeringen e.d.wordt gebruikt. Als het bovendien
min of meer in het midden van het plein wordt geprojekteerd, zou het beter geschikt zijn voor de “publieksbelevenis” en zou alle Plein-horeca
116. er bij optredens e.d. voordeel van kunnen hebben
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In ons ontwerp hebben wij gekozen voor een grote vrije oppervlakte waar alle soorten evenementen uitgvoerd
kunnen worden. Wij zijn van mening dat een permanent podium op het plein de gebruiksmogelijkheden beperkt. De
organisatoren van evenementen kunnen naar eigen inzicht gebruik maken van het plein.
Wat vervelend dat u niet direct alle gegevens heeft kunnen invullen en de kaart voor u niet duidelijk genoeg is
geweest door het ontbreken van uitleg.

Fijn dat u kennis van de plannen heeft kunnen nemen via de stad Nijkerk en de moeite neemt hierop te reageren. In
ons ontwerp hebben wij er bewust voor gekozen om geen podium terug te plaatsen. Een van de redenen noemt u
zelf ook. Het beperkt namelijk de gebruiksmogelijkheden van het Plein. Uw suggestie om een verzinkbaar podium te
maken nemen wij mee.

