GEBIEDSVISIE

Beste Inwoners,

In de loop der jaren hebben de ontwikkelingen in Borculo ervoor gezorgd dat er ‘lelijke
pukkeltjes’ zijn ontstaan in het stadsbeeld. Bedrijfspanden bijvoorbeeld staan leeg of
zijn afgebroken, waardoor er gaten zijn ontstaan in het straatbeeld. Uiteindelijk leidt
dit tot een zekere verpaupering van het straatbeeld, aantasting van het woongenot en
achteruitgang in sfeer en op den duur zelfs in het toerisme. De theorie om het proces om
te keren lijkt simpel, maar de praktijk is weerbarstig.
Het herbestemmen van panden, afbreken of zelfs verplaatsten ervan, zogenaamde
locatieverschuiving, kost niet alleen veel tijd en geld, maar vraagt vooral om een heldere
visie op wonen, recreëren en ondernemen. Bovendien zijn er verschillende partijen bij
betrokken die andere belangen kunnen hebben. Als individu is het lastig om met al die
partijen, waaronder pandeigenaren, gemeente en provincie, om tafel te gaan. Als groep
echter kun je meer bereiken. Daarom heeft de groep een task force geformeerd waarin
de diverse betrokken partijen zitting hebben, overheid, ondernemers en toerisme.
Een van de belangrijkste doelen op korte termijn van die task force is het ophalen van
kennis. Wat wil de gemeenschap met zijn stad en wat heeft het ervoor over?
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Gebiedsvisie
Centrumplan Borculo

Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1 Aanleiding

De Taskforce Borculo Leef! wil samen met de ondernemers
en inwoners van Borculo en de gemeente Berkelland de
aantrekkingskracht van het centrum van Borculo versterken
en stimuleren.
Aanleiding hiervoor is de wens om Borculo leefbaar te
houden. Zorgen voor behoud van voldoende voorzieningen
in het centrum waardoor het centrum een ontmoetingsplek
blijft voor de inwoners van Borculo en haar gasten. De huidige
tijd met ontwikkelingen als toenemende internetverkopen
en een afnemende bevolking (in deze regio) zorgen voor de
nodige uitdagingen.
De Taskforce: Leef!
De Taskforce Borculo Leef! is in 2018 van start gegaan en
voelt de behoefte het veranderende stadsbeeld met her en
der ‘lelijke’ pukkeltjes (lege plekken, leegstaande gebouwen)
weer op te (laten) knappen. De stad moet weer aantrekkelijk
worden voor inwoners, bezoekers en toeristen. Leef! gaat uit
van het principe dat je gezamenlijk meer bereikt dan alleen.
In de Taskforce zijn mensen vertegenwoordigd vanuit de
Borculose ondernemers en het toerisme. Er is sprake van
een nauwe samenwerking met de gemeente.
Leef! heeft gemerkt dat het initiatief om het centrum aan
te pakken erg leeft in Borculo. Tijdens gehouden openbare
bijeenkomsten zijn op vijf thema’s enthousiaste reacties
binnengekomen en is er veel input gegeven. Het draagvlak
voor een bestendige stadsvernieuwing is groot!
Leef! bestaat uit de volgende deelnemers: Arjan Hoogstra,
John Schuurman, Lynn Mulder, Maureen Venhoven, Eelco
Schuijl, Roderik Geltink en Hans Ebbekink.

1.2 Doel

1.3 Leeswijzer

Het doel is het ontwikkelen van een heldere en ambitieuze
toekomstvisie voor het centrum van Borculo. De visie
geeft de gewenste ontwikkelingsrichting aan en biedt een
toetsingskader voor initiatieven uit de markt.
Leef! gaat voor samenwerking met alle betrokkenen en
uitwerking van planvorming met de volgende kernwaarden:
Toekomstige vitaliteit en leefbaarheid staan voorop
De uitwerking verloopt via samenvloeiing van lokale
belangen
Het gaat om gemeenschappelijkheid in de aanpak
Realisme en haalbaarheid in ideevorming blijft het
uitgangspunt
Duurzaamheid is een voorwaarde en sluit aan bij
bestaande ambities

In hoofdstuk twee wordt allereerst ingegaan op het beleid,
de ontwikkelingen en relevante trends. Daarna volgt in
hoofdstuk drie het benoemen van de verschillende thema's
en de uitwerking daarvan. Vervolgens wordt in hoofdstuk vier
de visie en de daarbij behorende projecten nader uitgewerkt.
Ten slotte, wordt in hoofdstuk vijf ingegaan op de kosten die
gemaakt moeten worden om uitvoering te kunnen geven
aan dit visieplan. Tevens worden alle projecten in de tijd
weggezet.

De taskforce heeft met betrekking tot de toekomstvisie vijf
hoofdthema’s benoemd:
Centrum, Horeca & Evenementen, Ondernemen, De Berkel
en Groen & Cultuur.
Het is de bedoeling dat alle actuele zaken en de wisselwerking
daarvan rond die thema’s in beeld gebracht worden. Dat
geldt ook voor de relatie van de thema’s met onderwerpen
zoals wonen, toerisme, verkeer, parkeren, openbaar gebied
en cultureel erfgoed.

Borculo LEEF! wenst jullie veel leesplezier.

1.4 Bepaling van het
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Om te komen tot een toekomstvisie voor het centrum van
Borculo heeft de Taskforce eerst het gebied vastgesteld. Er
vinden namelijk veel ontwikkelingen plaats in Borculo die
niet allemaal door de Taskforce kunnen worden opgepakt en
die dan ook geen onderdeel uitmaken van deze visie.
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Een wandeling door Borculo heeft geleid tot een visuele inspectie van het
plangebied. Hierbij zijn kansrijke locaties en mogelijke ontwikkelingen in kaart
gebracht door de werkgroep. Deze bevindingen zijn ook door de bewoners
gevestigd.
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Hoofdstuk 2
Beleid en ontwikkelingen

2.1 Beleidskader
In dit hoofdstuk wordt een belangrijke aanzet gegeven voor
een visie op het centrum(gebied) van Borculo. Allereerst
wordt gekeken naar richtingen die worden aangegeven in
een aantal beleidsstukken (2.1.) en daarnaast worden een
aantal basisvoorwaarden benoemd (2.2.).
2.1.1. Provincie Transities voor Krimp
Het rapport Transities voor Krimp, van leefbare naar vitale
regio’s is samengesteld door de Provinciale Raad voor
Omgevingsbeleid (PRO). Het is een advies dat gaat over
anders sturen door de provincie naar aanleiding van krimp
en de daarmee gepaard gaande problemen. Dat vraagt om
een cultuuromslag: van groei denken naar transformatie
denken. Ruimte voor vitaliteit en initiatief is van belang. Bij
vitaliteit gaat het om de eigen kracht van een gemeenschap.
Een bottom-up benadering dus. De overheid haakt daar
vervolgens op in. Samenwerking tussen alle partijen en
een gevoel van urgentie bij alle partijen is noodzakelijk
voor een gedragen werkwijze en resultaat. Concreet voor
het centrumplan Borculo betekent dit dat een werkwijze
moet worden gekozen waarbij alle partijen gedeelde
verantwoordelijkheid voelen en nemen.
2.1.2. Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid
regio Achterhoek
Deze agenda is opgesteld door Droogh Trommelen en
Partners in opdracht van de Kamer van Koophandel Centraal
Gelderland en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en MKB
Nederland. De agenda geeft een analyse van de trends en
ontwikkelingen in het winkellandschap. Ook worden een
aantal aanbevelingen gedaan voor een gezonde toekomst.
De agenda geeft aan dat er voor de overheid een belangrijke
rol is weggelegd. Een overheid die alles aan de markt overlaat

wordt als ongunstig gezien. Vanuit marktpartijen komt
steeds meer de oproep aan overheden om keuzes te maken
en beleid te voeren. Immers, als alles overal kan, biedt dit
zowel ontwikkelaars, eigenaren van vastgoed als retailers
louter onzekerheid.
Zonder heldere keuzes zullen marktpotenties versnipperen
over te veel locaties met elk te weinig kritische massa
en attractiviteit. In bestaande centrumgebieden komen
herontwikkelingen daarbij minder snel van de grond, doordat
perifere vestiging makkelijker en goedkoper is. Steeds breder
heerst de overtuiging dat regie van de overheid cruciaal
is voor een gezonde winkelmarkt. Omdat ‘’economische
ordening’’ verboden is moet de overheid gebruik maken van
het instrument ‘’ruimtelijke ordening’’. Het bestemmingsplan
is het geëigende middel om lokaal te reguleren en te sturen.
Heldere keuzes in het bestemmingsplan en een eventueel
daaraan voorafgaande structuurvisie bieden marktpartijen
duidelijkheid en zekerheid over waar te investeren. Er
ontstaan zo compacte locaties met voldoende kritische
massa voor bezoekers om te voorzien in kwaliteit en
attractiviteit. Het stimuleren van investeringen op gewenste
locaties zal gepaard moeten gaan met het tegengaan van
ontwikkelingen buiten de gewenste structuur (op perifere
locaties). Ook vanuit de landelijke overheid wordt dit bepleit.
Detailhandel is door middel van een motie toegevoegd aan
de ladder voor duurzame verstedelijking. Dus bij nieuwe
winkelontwikkelingen eerst naar herstructurering binnen of
aan de rand van het bestaande winkelgebied kijken, voordat
een nieuwe perifere locatie wordt overwogen.

De agenda geeft nog een aantal tips mee voor het maken
van een detailhandelsbeleid:
-

-

Overheid moet regie nemen door een offensieve
en op duurzame locaties gerichte benadering. Alleen
winkelontwikkelingen die positief bijdragen aan de
beoogde ruimtelijke winkelstructuur zijn gewenst
Keuzes maken voor kansrijke locaties, zodat
duidelijkheid en zekerheid ontstaat voor
marktinvesteringen
Keuzes baseren op basis van ruimtelijk relevante
criteria, dit voor een goede juridische-planologische
onderbouwing
Ladder voor duurzame verstedelijking gebruiken
Afbakenen toekomstig centrumgebied passend bij de
verzorgingsfunctie: niet te groot (leegstand), niet te
klein (dynamiek)
Bundeling van bezoekers door goede inpassing van
de publiekstrekkers en een duidelijke routing
(compacte opzet)
Benutten
van
identiteitsversterkende
en
ondersteunende ‘’iconen’’ (monument, plein
bijzondere winkel) in aansluiting op belevingseconomie
Zo nodig letterlijk ruimte maken voor schaalvergroting,
bereikbaarheid en parkeren. Stagnatie en leegstand
bieden daarbij ook nieuwe kansen
Visie opstellen met belanghebbenden, gaan voor
gebiedsgerichte samenwerking

2.1.3. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek
Acht gemeenten in de Achterhoek werken samen op het
beleidsthema Duurzame Economie. Onderdeel is werken
aan vitale stads- en dorpscentra en bestrijding van leegstand.
Het afsprakenkader betreft een concept gemaakt door

Droogh Trommelen en Partners (DTNP). Het nu voorliggende
concept afsprakenkader is gemaakt in opdracht van het
portefeuillehouderoverleg Duurzame Economie (PoHo DE).
Het PoHo DE moet zelf het concept nog vaststellen. Daarna
zullen ook de besturen van de acht afzonderlijke gemeenten
nog moeten instemmen met het afsprakenkader. Van belang
is nog de afstemming tussen het concept afsprakenkader en
het resultaat uit het project kernenfoto’s.
In het afsprakenkader worden zaken vastgelegd als:
gewenste winkelstructuur
behoefte aan fysieke winkelruimte blijft afnemen
versterk de centra en voorkom perifere winkelgebieden
zorg voor beleving als antwoord op internetwinkels
daar waar kan on- en offline elkaar laten versterken
(afhaalpunten in het centrum)
winkelcentra compact maken en inzetten op
transformaties waar mogelijk
regionale afstemming is van belang.

2.1.4 Collegeprogramma Berkelland 2018-2022
In het collegeprogramma 2018- 2022 ‘samen investeren in
Berkelland’ staat o.a. dat het in Berkelland goed werken en
ondernemen is. De gemeente wil dat bereiken door promotie
van Berkelland. Daarnaast wil de gemeente zorgen voor een
goed vestigingsklimaat voor ondernemers.
Promotie van Berkelland (en de Achterhoek)
De gemeente gaat de komende tijd Berkelland meer
promoten. Berkelland: waar je je snel thuis voelt, met fijne
gastvrije mensen, waar het prettig wonen, recreëren en
werken is. De gemeente sluit hiervoor ook aan bij de regionale
profilering van de Achterhoek als Smarthub Achterhoek (en
Berkelland daarbij profileren als ‘the place to be’).
Wat gaat de Gemeente daarvoor doen?
Een plan maken en uitvoeren waarbij duidelijk is wat de
strategie is. Hoe promotie effectief kan worden ingezet en
welke doelgroepen worden bereikt.
Goed vestigingsklimaat
Een plezierige woonomgeving hangt samen met de kansen
om werk te vinden in de regio. Daarom is het belangrijk dat
er een aantrekkelijk, toekomstbestendig vestigingsklimaat is
in Berkelland en de regio.
Wat gaat de Gemeente daarvoor doen?
Zorgen voor een goede en veilige wegverbinding
tussen Laarberg en A1
Stimulering van de ontwikkeling van duurzame en
innovatieve bedrijventerreinen in samenwerking met
ondernemers
Op basis van de uitvoering van de huidige economische
agenda 2020 en de nieuwe ontwikkelingen wordt
samen met het Platform BV Berkelland een nieuwe
economische agenda 2020-2024 opgesteld

-

-

Snel en actief meedenken met ondernemers die willen
uitbreiden of zich nieuw willen vestigen en scheppen
van randvoorwaarden zodat zij zich welkom voelen en
‘direct’ weten wat de mogelijkheden zijn
Creëren van voldoende fysieke ontwikkelingsmogelijkheden voor nieuwe en bestaande
ondernemers

Vitale winkelcentra
De winkelcentra in onze vier kernen staan onder druk. De
lijn blijft concentratie van winkels in het kernwinkelgebied.
De gemeente blijft actief investeren in haar winkelcentra
en gaat samen met ondernemers, inwoners en organisaties
aan de slag in onze centra, zodat ze hun aantrekkingskracht
houden.
Wat gaat de Gemeente daarvoor doen?
Samen met inwoners, ondernemers en organisaties
via zgn. taskforces voor elke kern (en centrum) aan
de slag met revitalisering van de centra. Hiervoor zijn
de ontwikkelagenda’s, die samen met inwoners en
ondernemers in de kern zijn gemaakt, leidend
Inzetten op compacte centra waarin het fijn verblijven
is, o.a. door het creëren van groen/ blauwe parels
(verbinding met het programma ‘Fijn leven’)
Aanpakken van ‘lege, rotte’ plekken
Inspelen op ontwikkelingen en kansen die voorbij
komen, bijvoorbeeld Museum More (Ruurlo) of
het Hambroekplas (Borculo) en waar mogelijk
verbindingen maken met de centra
Aansluiten op ‘natuurlijke’ momenten van verandering.
Bijvoorbeeld een ondernemer die wil verhuizen,
proberen op die momenten net die ondersteuning te
geven, zodat de verandering kan worden doorgezet

Vrijetijdsaanbod het hele jaar door
Het gaat goed met het toerisme in Berkelland. Dit wil de
gemeente graag zo houden, zodat er nog meer toeristen
komen, ze nog langer verblijven en vaker terugkomen.
De gemeente zet daarom in op een verbetering van het
kwaliteitsniveau van het vrijetijdsaanbod in Berkelland.
Wat gaat de Gemeente daarvoor doen?
Ondersteuning van productontwikkeling voor verblijfsen dagrecreatie
Stimulering van projecten op het gebied van duurzame
maatregelen en op het gebied van toegankelijkheid
voor mensen met een beperking
Cultuur is van iedereen
Cultuur is een breed begrip. De gemeente bedoelt hier kunst,
muziek, toneel, archeologie, monumenten, media, musea,
beeldende kunst en (culturele) evenementen. Maar cultuur
is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar beleven
en hoe we naar dingen kijken. Cultuur verbindt, draagt bij
aan een leefbare samenleving, versterkt de lokale identiteit
en kwaliteit, zorgt voor nieuwe inkomensbronnen en nieuwe
markten.
De gemeente wil cultuur faciliteren en stimuleren. De
gemeente zorgt voor cultuureducatie voor ieder kind in het
basisonderwijs, geeft haar inwoners de ruimte om culturele
activiteiten te ontplooien en blijft erfgoed beschermen. Het
aanbod van cultuur moet zoveel mogelijk toegankelijk en
zichtbaar zijn voor iedereen.
Wat gaat de Gemeente daarvoor doen?
Brede inventarisatie waarmee het speelveld rondom
cultuur en erfgoed in kaart gebracht gaat worden
Daarna starten met het proces om samen met de
gemeenteraad, organisaties en inwoners te komen tot

-

een cultuurnota (visie)
Gekoppeld aan de cultuurnota komt er een
uitvoeringsprogramma cultuur de gemeente faciliteert
en stimuleert
Uitvoeren van een quickscan om te komen tot
uitgangspunten voor het aanbod en de ontwikkeling
van musea.

2.2 Basisvoorwaarden
Een goed centrum dient te voldoen aan een aantal
basisvoorwaarden. Dit zijn voorwaarden om als centrum
goed te kunnen functioneren. Goede invulling van deze
basisvoorwaarden leidt niet automatisch tot een meerwaarde
ten opzichte van andere kernen. Het is eenvoudigweg
een must om in ieder geval geen achterstand op te lopen.
De vakliteratuur is het daarover eens. Wat zijn dan die
basisvoorwaarden?

in kleuren?), welke panden worden s ’avonds aangelicht?
Ook de aanleg van een geluidsinstallatie moet worden
overdacht. Hoe gaat de feestverlichting eruit zien? Hoe
wordt de sfeer vergroot en hoe wordt de gastvrijheid en
gezelligheid bevorderd om zo de klanten een goed gevoel te
geven? Kortom wat wordt geboden om de beleving optimaal
gestalte te geven? Beleving is immers van groot belang voor
de winkelkernen om te overleven!

2.2.1. Schoon en veilig

2.2.2. Bereikbaarheid

Schoon
Een centrum moet er schoon en netjes uitzien. Dat is
onderdeel van de gastvrijheid. Het centrum is het visitekaartje
van een kern en bepaalt voor een groot deel het imago van
die kern. Mensen voelen zich nu eenmaal behaaglijker in een
schone omgeving, die goed is onderhouden.

Bereikbaarheid kent vele vormen. Zo is er de fysieke
bereikbaarheid waarbij zaken aan de orde komen als
wegenstructuur, parkeren, bebording en herkenbaarheid.
Daarnaast is er de digitale bereikbaarheid. Is het centrum
goed vertegenwoordigd op internet en is het gemakkelijk
te vinden? Ook marketing van de kern is van groot belang.
Dit gebeurt zowel online als offline, maar moet zeker een
plek krijgen als belangrijk punt om klanten te werven en te
binden.

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk aspect. Veiligheid gaat over sociale
veiligheid maar ook over verkeersveiligheid. Het is verder
goed gezamenlijk een beeld te vormen van hangjongeren
en de eventuele overlast die dat met zich meebrengt. Hoe
worden de Boa’s betrokken bij het centrum?
Verkeersveiligheid is ook van groot belang voor een centrum.
Zijn de knelpunten en de bijbehorende feiten en cijfers in
beeld? Waar moeten nog maatregelen worden getroffen, en
waar juist niet? Ook dit is een gezamenlijk belang waarover
gezamenlijk standpunten moeten worden ingenomen.
In het bovengenoemde kader past natuurlijk ook het
denken over het verfraaien van het centrum. Dat kan gaan
over het plaatsen van bijvoorbeeld bloembakken maar ook
over de uitstraling van de panden. Kleurgebruik op gevels
of uitstalling van reclamemateriaal zijn daarbij mogelijke
aandachtspunten. Wat gebeurt er met straatverlichting (LED

2.2.3. Wonen
De gemeente heeft geconstateerd dat er in Berkelland een
mismatch op de woningmarkt is, verschillende doelgroepen
kunnen niet de woning vinden die ze zoeken. Om vaart te
maken in het realiseren van nieuwe woningbouwplannen,
geeft de gemeente per kern inzicht in de ruimte voor extra
woningbouw, op basis van de huidige behoefte.

Toetsingscriteria
De kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw
in Berkelland zijn een afgeleide van de regionale
kwaliteitscriteria. De gemeente geeft hier de volgende
invulling aan:
1.
De gemeente kiest er voor om per kern te bepalen wat
de behoefte is, omdat elke kern uniek is wat betreft de
woningmarkt
2.
In veel kernen staan panden leeg of komen panden
leeg te staan. De gemeente geeft voorrang aan de
transformatie van leegstaand vastgoed, dat kan
herbestemming zijn of sloop gevolgd door nieuwbouw.
3.
De gemeente breidt de kernen alleen nog maar aan
de randen uit in uitzonderlijke gevallen. We proberen
eerst lege plekken in de kernen in te vullen
4.
De gemeente verwacht van inwoners en initiatiefnemers
dat ze hun goedgekeurde bouwplannen binnen drie
jaar uitvoeren. Daarna krijgen ze nog één jaar de kans
om dat alsnog te doen, voordat de vergunning vervalt.
Er kunnen omstandigheden zijn dat meer tijd nodig is
om het plan te realiseren
5.
Aanvullend op de regionale afspraken wil Berkelland
in elke kern steeds enkele bouwlocaties (waaronder
kavels) op voorraad houden. Zo kan de gemeente
snel inspelen op de behoefte van inwoners en nieuwe
marktontwikkelingen

2.3 Ontwikkelingen

2.3.1 Algemene ontwikkelingen
Omzetverschuivingen in offline en online winkels
Cijfers van het CBS tonen aan dat er steeds meer online wordt
gekocht ten koste van offline. Verwacht wordt dat er in de
toekomst een verdere omzetverschuiving plaats vindt van offline
naar online. De vraag is alleen met hoeveel, hoe snel en in welke
branches. Allerlei voorspellingen doen daarbij de ronde. Sommigen
voorspellen het “einde van winkels” of verwachten een explosieve
groei van de online omzet
Toenemende winkelleegstand
Winkelleegstand zal in steeds meer winkelgebieden een serieus
aandachtspunt worden. De winkelleegstand leidt tot een steeds
verder afnemende aantrekkelijkheid voor consumenten, omdat
loopafstanden te groot worden en de structuur onduidelijk.
Als klanten wegblijven kunnen gezonde winkels ook niet meer
overleven en wordt een negatieve spiraal ingezet. Compactere
winkelgebieden zijn van belang voor de aantrekkelijkheid van de
centra.
Demografische transities
Een structurele factor in de ontwikkeling van winkelgebieden
vormen de demografische transities die in verschillende delen
van Nederland, ook in de Achterhoek, plaatsvinden. Het gaat
hierbij met name om vergrijzing, ontgroening en de afname
van huishoudens- en bewonersaantallen. Deze demografische
veranderingen hebben onder meer gevolgen voor de lokale
werkgelegenheid en het draagvlak voor en betaalbaarheid van
maatschappelijke voorzieningen. Demografische veranderingen
vinden op de meeste plekken zeer geleidelijk en over een lange
periode plaats. Voor de Achterhoek en Berkelland wordt een krimp
van de bevolking voorzien. Op basis van de huidige inzichten zal
het inwonertal in Berkelland teruglopen met 12,6 procent van
circa 43.828 in 2019 naar circa 38.305 inwoners in 2040. Het aantal
65+’ers zal in 2040 24,6% van de bevolking gaan uitmaken.

2.3.2 Ontwikkelingen in Borculo
Borculo kent sinds de vaststelling in 2013 een geactualiseerd
bestemmingsplan voor het centrum. Het daarin opgenomen
kernwinkelgebied bestaat uit de zone aan de Veemarkt en
het Muraltplein. De Spoorstraat geldt als uitloopgebied en
gebied waar zich grotere winkels kunnen vestigen als de
ruimte daarvoor in het kernwinkelgebied ontbreekt. Ook
buiten kernwinkelgebied en overgangsgebied bevinden zich
nog winkels. Daarvan is het de bedoeling de bestemming bij
een volgend bestemmingsplan voor het centrum te beperken
tot de specifieke winkelfunctie van dat moment. Dit laatste
speelt nadrukkelijk een rol bij de gemeentelijke kaders voor
verder handelen in het centrumgebied.
De laatste jaren hebben de Hema, Blokker en Hofstede Fietsen
zich in het kernwinkelgebied of uitloopgebied gevestigd.
Het historische en groen/blauwe karakter van het centrum
is een sterk punt. Daar zit meer potentie in dan tot nu toe
wordt benut. Voorbeelden hiervan zijn:
Het gebied tussen het Kristalmuseum en
restaurant De Stenen Tafel
De zone langs de Walbeek tussen Het Hof en het
centrum
Het is zinvol te beoordelen op welke manier de beleving
van dit gebied voor bewoners en bezoekers kan worden
verbeterd, dit in aansluiting op wat er de afgelopen jaren al
tot stand is gebracht in en rond het centrum via het project
Beleef de Berkel.
Het centrum, dat wil zeggen het kernwinkelgebied en naaste
omgeving, kent enkele plekken die in stedenbouwkundig
opzicht (aantrekkelijkheid en uitstraling) om aandacht
vragen:
De noordelijke entree van het centrum op de
hoek Graaf Wichmanstraat / Lochemseweg /

-

Spoorstraat
De noordwand van de Veemarkt
De entree van het centrum aan de zuidzijde
(voormalige Hema-vestiging en omgeving)

Op het voorgaande punt sluit de intentie aan om winkels
buiten het kernwinkelgebied en uitloopgebied te bewegen
om te verplaatsen richting dat gebied. De vrijkomende
winkelruimte kan opnieuw worden ingevuld met andere
functies, maar de realiteit is dat dit niet altijd haalbaar is. Het
“uit de markt” halen van winkelvloeroppervlak is daarom
ook een optie.
Wonen
In Borculo is er zowel kwantitatief als kwalitatief een
mismatch tussen vraag en aanbod. Van de vier grote kernen
in Berkelland is de schaarste aan woningen het grootst
in Borculo. Er is weinig aanbod aan koopwoningen, de
wachttijden voor een huurwoning lopen op en is er nauwelijks
‘groene’, snel beschikbare plancapaciteit.
Kwalitatief is er in de koopsector teveel aanbod van vrijstaande
koopwoningen en woningen in de prijsklasse boven € 300.000.
Er is te weinig aanbod in rijwoningen, 2^1 kapwoningen en
kavels voor zelfbouw. De huursector is relatief groot, met
veel eengezinswoningen en appartementen, maar met
weinig eengezins-nultreden woningen voor ouderen. De
doorstroming stagneert, met als gevolg dat jongeren moeite
ervaren met het vinden van een huurwoning.
De gemeente koerst in haar ontwikkelagenda op het bouwen
voor diverse doelgroepen, met als indirect effect dat er ook
doorstroming gaat plaatsvinden. De gemeente zoekt, naast
de bestaande ‘groene’ plancapaciteit naar locaties voor:
Circa 40 tot 50 woningen
Richting voor de koopsector:
10-15 woningen voor jongeren (rijwoningen, 2^1

kapwoningen)
10-15 levensloopgeschikt (voorkeur eengezinsnultredenwoningen de vraag naar koopappartementen
vraagt verder onderzoek bij de doelgroep)
Circa 10 kavels voor zelfbouw
Richting voor de huursector
10-15 sociale huurwoningen voor ouderen (eengezinsnultredenwoningen), gericht op doorstroming
Eventueel enkele betaalbare huurwoningen voor
jongeren (bij voorkeur prijspeil tot € 607,00 de 1e
aftopgrens uit de huurtoeslagregeling)
Ondernemen
In verband met de aantrekkelijkheid en een goed
functioneren van het winkelgebied is het belangrijk dat
de winkels zoveel mogelijk worden geconcentreerd in het
kernwinkelgebied (winkelstimuleringsgebied). Concentratie
van winkels en voorzieningen is daarom belangrijk. Voor het
kernwinkelgebied geldt de bestemming “Centrum” op basis
waarvan meerdere functies zijn toegestaan. Dit bevordert
de uitwisselbaarheid van functies.
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Parkeren
De gemeente heeft in 2018 een parkeeronderzoek laten
uitvoeren in het centrumgebied van Borculo. Dit onderzoek is
uitgevoerd door het bureau Goudappel Coffeng. Er is tijdens
het onderzoek gekeken naar zowel de parkeercapaciteit als
de parkeerdruk per zone. De conclusie van het onderzoek is
op 28 februari 2019 gecommuniceerd met de gemeente:
In alle parkeerzones zijn er voldoende parkeerplaatsen
aanwezig
Op de zaterdagmiddag is in de zone ‘het centrum’
de parkeerdruk (te) hoog er zijn op dat moment
wel voldoende parkeerplaatsen beschikbaar die op
loopafstand van het centrum liggen.
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Verkeer
De gemeente is voornemens om de Burg. Bloemenstraat
in de toekomst verkeersluw te maken. Het busverkeer zou
bijvoorbeeld via de Graaf Wichmanstraat geleidt kunnen gaan
worden. Daarnaast zijn er op meerdere plaatsen in Borculo
wellicht mogelijkheden voor het aanpassen wegen van
bijvoorbeeld tweerichtingsverkeer naar éénrichtingsverkeer.
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Leegstaande panden
In het centrum van Borculo hebben te maken met een
leegstand van panden op cruciale plekken. Onderstaand
kaartje laat zien waar op dit moment sprake is van leegstaande
panden (winkels). Deze leegstand biedt kansen voor nieuwe
ontwikkelingen en wensen als het gaat om invulling van deze
panden.

Toerisme en recreatie
Het centrum van Borculo heeft een hoop potentie als het
gaat om toerisme en recreatie. Zo liggen er kansen op de
volgende punten:

26

of
Weemh

5

14

1

16

12

11

20
18

at

tra

rkts

Ma

t

rs

ho

en

ht

Lic

at

ra

st

of

H

aat

str
Goud

3

11

Gasthuisstraat

22
al
eW
La

ng

7

13

6

24

8

4

2

32

3

Lang

Bevaarbaar centrum
De afgelopen jaren zijn er diverse investeringen gedaan
om de bevaarbaarheid van de Berkel te verbeteren. Zo is
recentelijk een sluis aangebracht bij de Graaf Wichmanstraat.
Hierdoor is de Berkel inmiddels bevaarbaar tot de Burg.
Bloemersstraat. Om het centrum van Borculo in de toekomst
geheel bevaarbaar te maken is het noodzakelijk om de brug
bij de Burg. Bloemersstraat aan te pakken. Het is aannemelijk
dat wanneer het centrum van Borculo in de toekomst
toegankelijk is per boot, dit een positieve impuls geeft aan de
toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van Borculo.
Het is voor toeristen en recreanten in dat geval mogelijk om
natuurgebied Beekvliet te bezoeken, in combinatie met een
bezoek aan het centrum van Borculo.
Aantrekkelijk centrum: horeca
De horeca in het centrum van Borculo ligt aardig versnipperd
door de stad. Het centrum kan mogelijk aantrekkelijker
worden door horeca op een bepaalde plek in het centrum te
concentreren waardoor er een gezellig plein met terrassen
ontstaat. Een dergelijke ontwikkeling komt de uitstraling van
het centrum van Borculo ten goede en is zowel voor toeristen
en recreanten als eigen inwoners een mooie toevoeging aan
de faciliteiten waar Borculo al over beschikt.
Ontwikkelingen Hambroek plas
Op dit moment worden de plannen voor het Hambroek
plas steeds concreter. Door het gebied vanuit toeristisch
en recreatief oogpunt verder te ontwikkelen geeft dit
hoogstwaarschijnlijk niet alleen een impuls aan toerisme
en recreatie in en rondom Borculo, maar ook in de nabije
omgeving. De ontwikkelingen bij de plas bieden een hoop
kansen waar andere ondernemers in en om Borculo op in
kunnen spelen (horeca, aanbod dag attracties e.d.).

Berkel als stromende ader
De Berkel vormt de stromende ader van Berkelland. Zoals
hierboven reeds aangegeven liggen er kansen wanneer het
centrum van Borculo bevaarbaar wordt. Anderzijds biedt
de Berkel buiten het centrum een legio aan (sportieve)
mogelijkheden op het gebied van water(sport). Er zijn al
enkele bedrijven die zich hier mee bezig houden, maar er
liggen nog een hoop onbenutte kansen.
Identiteit en Branding Berkelland
Momenteel is de gemeente Berkelland bezig met een project
over de identiteit en branding van de gemeente. Ondanks
dat dit een gemeente breed project is, bieden de uitkomsten
hoogstwaarschijnlijk interessante aanknopingspunten om
Borculo en de rest van de gemeente toeristisch en recreatief
te positioneren.
Een randvoorwaarde om Borculo vanuit toeristisch en
recreatief oogpunt verder te ontwikkelen en aantrekkelijker
te maken is samenwerking tussen de gemeente en
ondernemers, maar ook tussen ondernemers onderling.
Alleen wanneer er samen nagedacht wordt in kansen en
mogelijkheden en wanneer uitdagingen aangegaan worden
is het mogelijk Borculo een impuls te geven.

Hoofdstuk 3
Thema's en uitwerkingen

3.1 Thema's en
uitwerking
In oktober 2018 is er een bewonersavond georganiseerd. Op
vijf thema’s: Centrum, Horeca & Evenementen, Ondernemen,
De Berkel en Groen & Cultuur. konden bewoners wensen,
ideeën en opmerkingen aangeven. Alle opgehaalde
informatie is vervolgens verwerkt per thema. Daarna is iedere
themagroep aan de slag gegaan met de verdere uitwerking
van deze opgehaalde informatie en hebben zij sub-thema’s
benoemd.

Het centrum van een stad is van oudsher de plek waar de
stad tot leven komt, waar winkelend publiek de afwisseling
met het terras zoekt en waar cultuur inwoners en bezoekers
verbindt. Alle draait dus om aanbod en beleving. Internet,
demografische ontwikkelingen en verkeer hebben een bres
geslagen in de oude waarden. De vraag is hoe we dit ‘gat’
moeten dichten om de bezoekers weer warm te laten lopen
voor het centrum.

Een rijk en divers aanbod aan horeca bestaat bij de gratie
van de bezoeker, inwoner en toerist. De komst van de
inwoner of toerist wederom hangt weer nauw samen met
de locatie en de aanwezigheid van goede horeca. Als we
dus meer bezoekers naar het centrum willen trekken, hoe
sluiten we daar dan de horeca op aan?

De ondernemer is een onmisbare schakel om mensen en
beleving naar de stad te trekken en in de stad te houden.
De ondernemer investeert en daagt uit, vervult wensen en
maakt mensen blij. Succes echter moet verdiend worden,
letterlijk en figuurlijk. Hoe krijgen we ondernemers naar
de stad die beleving kunnen creëren en hoe houden we ze
vast?

Groen staat voor duurzaamheid. Als we met z’n allen hard
werken aan de toekomst van de stad, dan moet dat ook op
een toekomstbestendige manier. Creëren we sfeer door
middel van verlichting, dan is LED de aangewezen keuze.
Willen we schone lucht inademen, dan moeten we onder
meer kijken naar verkeersstromen. Willen we bouwen,
dan moet het energieneutraal of tenminste energiezuinig
zijn. Kortom revitalisering anno 2018 moet gelijk staan aan
liefde voor de volgende generatie.

De Berkel en Borculo zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De rivier vormt een herkenbare, sfeervolle en
vooral ook toeristische ader door de stad. Stadsvernieuwing
kan niet zonder daarin de rol van De Berkel te betrekken.
De Berkel heeft dus meerwaarde. De vraag is waaruit
deze precies bestaat en hoe we deze inzichten kunnen
vervlechten in de revitaliseringsplannen voor Borculo.

FEEDBACK
CENTRUM

CENTRUM
Het centrum van een stad is van oudsher de plek
waar de stad tot leven komt, waar winkelend
publiek de afwisseling met het terras zoekt en
waar cultuur inwoners en bezoekers verbindt.
Alle draait dus om aanbod en beleving. Internet,
demografische ontwikkelingen en verkeer
hebben een bres geslagen in de oude waarden.
De vraag is hoe we dit ‘gat’ moeten dichten om
de bezoekers weer warm te laten lopen voor het
centrum.
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winkelen + activiteiten combineren in retail
autovrij
tip: zie binnenste buitenbos in Diepenheim .. In of bij centrum (in park)
buiten de ring parkeren
veilig kunnen fietsen
nee nieuwe pannen krijgen geen passend / historisch uiterlijk
septemberfeest samen met horeca optrekken (BOV/horeca/oranjecomite)
samenwerking horeca steunen
parkeren
boekenwinkel met koffiebar
veel historische panden in Borculo
goed lopend cult centra met aktiviteiten voor jong en oud
paal en perk aan bevoorrading
paal en perk aan bevoorrading
bewegwijzering voetgangers
Berkelvaarten hele jaar! Vrij opstappen hop on / hop off
thema feest
muziekkoepel (open lucht)
geen lelijke bruggen (futoristisch)
leuke winkerls
autoluw waar het kan
Horeca die open is
Invaliden parkeerplaats vergrijzing maar minder plekken voor ouderen / invaliden
verbreding winkelbestand: - boekenwinkel - speelgoed, etc.
Jeugdhonk open na schooltijd (minder hang jeugd)
overnachting weg bewijzering
Bioscoop (ander vertier dan cafe)
koopavond meer een beleving van maken
avondmarkt ipv koopavond
bruggetjes, water, oude gebouwen
historie belichten meer oude ambachten bijna een openlucht museum
meer historie, minder modern
diversiteit van winkels
autenticiteit
meer groen in centrum, denk ook aan lantaarnpalen
parkeren niet langs de winkelstraat
meer winkelaanbod op verschillende vlakken
vernieuwing in evenementen / jongeren ruimte geven
autoluw, parkeren in ring
aantrekkelijk voor jeugd
evenement locatie (park Gemeentehuis)
opgeruimd / schoon centrum
de verlichting in de wintermaanden sfeervoller, bomenverlichting
toekomstbestendig (laadpalen auto's en fietsen)
nieuwe naam De Heerlijkheid Borculo
betrek jongeren bij diverse ontwikkelingen ze vinden zich anders teveel buitenstaander
meer attractie& activiteiten
zichtbaar, gezellig
overnachtingsaccomodatie
bruisende horeca samen!!
jonge ondernemers de kans geven
"straat meubilair
sfeerverlichting periodiek
internet wifi free"
oplaadplek voor e-bikes + parkeerplaats voor fietsen
duidelijker P aanduiding
richten op exclusiviteit & duurzaamheid
attractie combineren in de regio
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aankleding lantaarnpalen met bloembakken
verscheidenheid over horeca
speurtocht met een APP (escaperoom in de stad)
Hop on, Hop off bus
gecentraliseerd winkelgebied met parkeerruimte
sportieve activiteiten rondom het centrum klaar? Biertje?
informatievoorziening
geschiedenis, touristisch, vitbuiten als in Groenlo
Gemeente: - instappremie ondernemer - soepel zijn naar nieuwe ondernemers
Volwassen speeltuin (survival objecten, seniorenfit)
"verandering: goede boekwinkel
goed winkelbestand, kledingzaak voor tieners"
historische verhaallijn Borculo
meer groen op straat, bomen en planten
"oude details terugbrengen
- ouderwetse straatlantaarns
- stolpe steine!"
centrum parkeren voor bezoekers en toeristen
waar mogelijk gevels in oude staat terugbrengen (subsidie)
feest met gebruik Beo….???
verandering: meer horeca in breedste zin van het woord (gecentreerd, bij elkaar)
Bomen in binnenstad verlichten
Trots op historie karakters
liever een autoluw centrum
geen scheve trottoirs ivm rolstoelen
hotels en campings aantrekkelijk voor mensen van buitenaf

Kaart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

beweegtuin voor ouderen in cyclone
parkeren achter Gemeentehuis
verbeteren / uitbreiden parkeren bij tennisbaan - link centrum
autoluw centrum met aparte parkeerterreinen
Autovrij pad van gemeentehuis - Timpke - action
Horeca rondom Kerk of op Veemarkt en parkeren buiten het centrum
Overnachting in oude Hema pand
Benut je park
speelgelegenheid centrum / gemeentepark
veemarkt gezelliger
Hoflaan = smal binnenkomend verkeer via Burg. Bloemerstr. Sturen
verbreding centrum van Peters tot HJ
open markt plein richting Berkel - Hema weg!)
evenement locatie (park Gemeentehuis)
verbindt locaties en activiteiten fysiek met elkaar (park - hambroek - centrum - galgenveld)
oude Hema Voorstad op laten knappen bv dansschool
aanpassing rijrichting binnen de banden van de Berkel
auto's/vrachtwagens weren in het centrum tussen bv 10.00 en 17.00 uur
De gracht mooiste plek van Borculo + punt
"speeltuin bij kerk beter bereikbaar maken van het centrum voor ouderen"
Pand opknappen naast het hof en het kasteel
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SUB THEMA'S
Op basis van de gegeven feedback van bewoners zijn onderstaande thema’s bepaald:
Het centrum als spinnenweb
Van oudsher is het centrum van Borculo de plek waar mensen heentrekken als het gaat
om gezelligheid en beleving. Het stadsdeel moet daarom mensen kunnen vermaken en op
diverse plekken vasthouden, zowel overdag als ’s avonds.
Woon- en werkfunctie
Beleving wordt niet alleen door horeca en evenementen gecreëerd, maar ook door woon- en
werkmogelijkheden. Functiemengeling van gebouwen is gevraagd als het gaat om leegstand
te verhelpen.
Aangepaste mobiliteit
Hoe combineer je de verschillende verkeersstromen in het centrum van Borculo zonder de
aantrekkelijkheid of veiligheid in het gedrang te brengen?
Toegangspoort naar de stad
Beeldbepaling van een stad begint bij binnenkomst. Aantrekkelijke toegangswegen zijn het
eerste visitekaartje.
Verfraaien van gevels
Gezelligheid in het centrum kan verbeterd worden door in het centrum de oude gevels weer
terug te halen/ te versterken.
Reclame-uitingen
Handhaving van richtlijnen reclame-uitingen voor het pand.
Vergroening van het centrum
Meer groen in het centrum, bijvoorbeeld door plantenbakken te plaatsen.
Meer communicatie
rondom aanwezige parkeerplaatsen in het centrum
Bebording verbeteren en toevoegen aan digitale verwijzingen (google maps).

- D

Centrum

Beleving

Duurzaam, gastvrij en karakteristiek straatbeeld met natuurlijke elementen -

HORECA EN
EVENEMENTEN
Een rijk en divers aanbod aan horeca bestaat bij
de gratie van de bezoeker, inwoner en toerist.
De komst van de inwoner of toerist wederom
hangt weer nauw samen met de locatie en de
aanwezigheid van goede horeca. Als we dus meer
bezoekers naar het centrum willen trekken, hoe
sluiten we daar dan de horeca op aan?

FEEDBACK
HORECA
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prioriteit: terrasjes en feestjes met leuke line-up voor jongeren
meer samenwerking
Deels afhankelijk toerisme
Horecaplein
eigen ondernemers horeca voorrang bij dks?? In Borculo
horecaplein met muziekkoepel: wekelijks muziek
meer streekproducten in horeca
theetuin
Terras in zon
Horeca te verspreid
samenwerking met septemberfeest
meer terras
samenwerking ondernemers: elkaar wat gunnen
muziek in binnenstad
horeca beter samenwerken afspraken nakomen aanvulling jeugd horeaca gezamenlijk ontwikkelen
meer spectakel aktie op de berkel
lum + hoeksteen gezellig
Leukere line-up met septemberfeest voor jongeren
Meer betere samenwerking
meer voor kinderen
samenwerking horeca / musea
Ja, horecaplein is een must: gezellig avondje op het terras
diverse terrassen in binnenstad
prioriteit: samenwerken elkaar aanvullen
aanvulling op horeca rond hambroek: camper en camping toeristen
combinatie horeca centrum en horeca / uitgaan 'Hambroekplas
Horeca is 100% afhankelijk van toerisme
deel binnenstad: autovrij
aantrekkelijker, ja ikea idee: eten laat je beter voelen, eten na grote uitgaven => verleid je ook om
meer uit te geven
aanvulling omgeving Hambroek benutten houd historische plekken in ere
evenementen in herfst en winter om ook dan horeca op gang te houden
Discotheek / bar voor jeugd
horecaplein 1: Borculo te klein, niet nodig, wel mix met winkels
"horecaplein 2: eerder creatief dan concentratie
bv brownies & downies"
horecaplein 3: nee niet echt
"leeftijd: nee, gevoelsmatig niet
wijzelf gaan wel eten, geen cafe "
Hotels?
Horeaca 2025 in combi met overnachtingsmogelijkheid (pension, hotel)
de eerste locale van der Valk
"aanvulling: locaties verbinden / combineren
villa - hambroek - binnenstad - galgeveld- stadspark"
"aanvulling: locaties verbinden / combineren
villa - hambroek - binnenstad - galgeveld- stadspark"
"combinerend, samenwerking, terrasjes,
vasthouden wat je hebt "
kartrekker leef meegeven: in gesprek burger jeugd bij betrekken
kartrekkers: houd de reuring vast
Gezamenlijke evenementen
Krimp? Investeren in appartementen voor jeugd
oud / nieuw vieren
groen muziek feesten
Koningsdag / nacht gezellig feestje
samenwerken meer actie op de Berkel

•
•
•

"leuk festival voor jongeren
Hambroek en Galgeveld met leuk programma"
een reurpop in Borculo
samenhorigheid met festival

Kaart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

geen gezellig plein, auto's hinderen de gezelligheid
horecaplein rond Joriskerk + parkeerplaats benutten voor horeca
horecaplein: ja, van de kerk zelf ook horeca maken
Trots: terras rond de kerk
"2025: terrasjes op meer plekken sávonds open
meer op de veemarkt"
"trek het horecaplein door na de Weverstraat
dagzaken (vanaf de kerk) "
stenen tafel vullen
Fluisterbootjes: 11 bruggentocht Borculo
Second Home park bij 't Hambroek
Kermis in de straten => meer verbinding
Peters muziek cafe?
De haven terugbrengen
pand kloosters aan de Scheylaan afbreken parkeerplaats maken
evenement Borculo"city swimm
een reurpop in Borculo
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SUB THEMA'S
Op basis van de gegeven feedback van bewoners zijn onderstaande thema’s bepaald:
Aanbod afstemmen op doelgroepen
Zowel voor inwoners als bezoekers geldt dat de horeca een onmisbare schakel is in de
beleving van de stad. Het aanbod moet divers genoeg zijn om mensen uit de verschillende
doelgroepen vast te kunnen houden.
Locatie horecagelegenheden
Een gericht aanbod gaat soms hand in hand met een ideale locatie. Een café met terras past
prima in het centrum, een uitgaansgelegenheid voor jongeren wellicht meer in de periferie.
Groepering van diverse bedrijven in het centrum ‘een horecaplein’ kan beleving stimuleren.
Combinatie horeca en evenementen
De horeca kan zich actief promoten door middel van aansluiting bij of het organiseren van
evenementen. Een voorbeeld is een concert op de Berkel in combinatie met een hapje en
een drankje.

- Meer horec

Horeca
Evenementen

Horecaplein

ca » de romantische Berkel (avondverlichting!) » lekker klassiek, concert op de Berkel -

ONDERNEMEN

De ondernemer is een onmisbare schakel om
mensen en beleving naar de stad te trekken en in
de stad te houden. De ondernemer investeert en
daagt uit, vervult wensen en maakt mensen blij.
Succes echter moet verdiend worden, letterlijk
en figuurlijk. Hoe krijgen we ondernemers naar
de stad die beleving kunnen creëren en hoe
houden we ze vast? Goede samenwerking tussen
ondernemers is hierbij van groot belang.

FEEDBACK
ONDERNEMEN
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

subsidies voor leuke winkeltjes
koopavond aantrekkelijk maken
ondernemen combineren met cultuur
soortgelijke ondernemers mogen elkaar meer gunnen
"wat je te bieden hebt, dat sterke maken
kleding / horeca/ slager"
"internet geen bedreiging
juist door een mooi centrum, compact"
"toeristenkaart kopen
ondernemers korting verlenen aan elkaar"
ondernemers laten samenwerken vb Groenlo wijnproeverij en open stelling ondernemers
regionaal reclame maken
"voorbeeld Groenlo:
Horecaplein om bezoekers langer te vermaken"
Indruk gemaakt samenwerking Beltrum
intensiever samenwerken => ga samenwerken!
laat nieuwe ondernemers welkom voelen niet bang zijn voor verandering!
Happy Italy in Borculo
breng de gezellige winkels naar het centrum
Uitstraling: een visie
kleine stad groot aanbod
Sterk zijn in promotie
Je moet sterk zijn in vertrouwen krijgen van de klant en die behouden
internet = toevoeging te kleine kern geen ruimte
als ondernemer behalve zakelijkheid ook gemoedelijkheid uitstralen
meer eenheid
welkom voelen is belangrijk
"een thema voor Borculo
en daar alles op voortborduren"
onsamenhangend
openbare ruimte divers niet samenhangend
Maak van Borculo een stad waar muziek in zit!
"mooie oude stad =
Enkhuizen haven + terras"
meer speciaalzaken
Hensen herenmode zaak grote ketens = aantrekkingskracht
Lingerie winkel
Voorbeeld dorp: Vorden (gezellig centrum Diepenheim)
mooie boekenwinkel
Outlet in lege panden
aan de estuetiek van panden werken

Kaart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

"tam : open op bv marktdagen
jeugdsoos werknemers met verst. Handicap"
Marktplein: zondag te rustig
compacter binnenstad maken van winkels en horeca te verspeid
ongezellig centrum
"Bereikbaarheid centrum prima
geen auto's Muraltplein, Hofstraat, Weemhof, etc."
voldoende parkeerruimte op diverse plaatsen
centrum autovrij maken
place to be bv kleine markt Lochem
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SUB THEMA'S
Op basis van de gegeven feedback van bewoners zijn onderstaande thema’s bepaald:
Compact en aantrekkelijk winkelaanbod
In kleine kernen, waar winkelleegstand ontstaat, is indikking van vestigingsmogelijkheden een oplossing.
Ook het aanbod is belangrijk, waaronder een juiste mix van ‘eigen’
winkels versus winkelketens
Informatievoorziening
Klantenbinding is van groot belang voor winkeliers. Deze kan versterkt worden door het regelmatig
schriftelijk ‘uitventen’ van het aanbod, bijvoorbeeld met behulp van een fraai magazine
Aankleding stad
Winkelen moet samengaan met gezelligheid en beleving.
Samenwerking tussen de verschillende ‘centrumbewoners’ is onontbeerlijk. Groen, gevel(verlichting),
wegbewijzering en bestrating zijn eveneens belangrijke
aandachtspunten

Ondernemen

Samenwerken
- Meer CityMarketing, binnen maar zeker buiten de regio -

GROEN EN
CULTUUR
Groen staat voor duurzaamheid. Als we met z’n
allen hard werken aan de toekomst van de stad,
dan moet dat ook op een toekomstbestendige
manier. Creëren we sfeer door middel van
verlichting, dan is LED de aangewezen keuze.
Willen we schone lucht inademen, dan moeten
we onder meer kijken naar verkeersstromen.
Willen we bouwen, dan moet het energieneutraal
of tenminste energiezuinig zijn. Kortom
revitalisering anno 2019 moet gelijk staan aan
liefde voor de volgende generatie.

FEEDBACK
groen/cultuur
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

biologische slager promoten
biologisch bier uit Borculo!
meer beweegaanleidingen
paaltjes langs de weg is onveilig
verlichting op sensor
Borculo autoluw! Leenfietsen en leen rollators
duurzame beleefwinkels in centrum
biologisch restaurant
ledverlichting laag bij de grond
voedselplanten in openbaar groen!
vuilnis bakken
geschiedenis Borculo is sterk punt van Borculo
van recreatief naar sportief plas = > Berkel
beweegplaats door heel Borculo
gezondheid dmv bewegen versterken!
gemengd wonen in het centrum
duurzame bouwmaterialen gebruiken
leefbaarheid vergroten voor jongeren en ouderen
dat het mooiste plekje is in Borculo aantrekkelijker
samenwerking met alle partijen om Borculo de groenste stad van Nederland te maken
groene gevel in de binnenstad
door er een sfeer van momartre te creeren
te creeren kunstgeschiedenis, muziek, e.d.
"vestingstad route wandel
meer + bomen, de muur namaken"
natuurlijke speelplekken voor jongeren die ze prikkelen tot spelen
schone bruggen (onderkant ivm varen)
centrum compacter maken, meer clusters
tussen gras en aan slootkanten bloemenzaad strooien welke meerdere seizoenen achter elkaar
bloeien
groen Borculo - een vast thema maken op alle 5 scholen - 2x per jaar een vuil / plastic opruimdag
voor scholieren
bereikbaarheid matig, zoveel invalswegen
bestrating met klinkers is prachtig, maar gevaarlijk als het glad is
eer bloemen meer kleur
strengere controle op hondenpoep, katten
oude gevels en karakter benutten, herstellen als het kan
inpakken fabriek / kunst
via bewijzering andere entree
meer recreatieve dagbesteding meer sfeerbepalers
niet alleen focus op centrum ook eromheen
introduceren groene wegbewijzeringsborden
Elke 2e zaterdag vd mnd een bio-markt op een mooi historisch plekje
windmolens (kleine op hoogbouw)
"Plukbos in de stad
boomgaard langs de Berkel"
eenduidige reclame, zie Doesburg
meer hout in binnenstad geen stalen wegbewijzering
vuilnisbakken
Trek de N18 door naar Borculo
plantenbakken aan de lantaarnpalen
een echt hotel in Borculo
mooie plekken route als buitenstaander kom je niet automatisch op mooie plekken
Park: meer organiseren bv muziek met eten
gebruik maken van bestaande faciliteiten, bv vlonder aan het water
waterbelevingspad bij het Hof
nog niets om trots op te zijn
bereikbaarheid is goed maar vanuit Neede niet mooi

•
•
•
•
•
•
•

spoor zoeken, route stormramp + joodse stenen, jeugd betrekken
realiseer de oude muren met bomen en route met bankjes, etc.
"winkele en horeca in harmonie
meer terrassen, zie Vorden"
De Joppe / Berkelzomp (met BBQ en koelbox)
meer horeca
Oude Berkel bevaarbaar
meer historische informatie herstellen

Kaart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Borculo Autoluw! Leenfietsen en leen Rollators
prachtige groentetuin + arboretum bij Gemeentehuis!
electrische laadpalen op de markt
Waterrad + evenement
geen warm welkom bij binnenkomst spoorstraat/ lochemseweg
benutten van mooiste plek in Borculo: Watermolen + Berkel hele jaar berkelvaarten
Steenstraat geen leegloop
entree Borculo mooier vanaf Ruurlo Neede Lochem
speeltoestel (duurzaam) in het gemeentepark / centrum
Campinafabriek als kunstobject / projecties
Veemarkt gezelliger geen auto's
maak van het mooie centrum rond de Stenen Tafel
Stenen Tafel Michelinster terug
muziekkoepel park Gemeente
samengesteld wonen in bv Voorstad 13!
promotie moestuin Gemeentehuis (meer structuur)
Ben trots op het "eiland" ik ook
Loop/ fietsroute van gemeentepark naar o.a. de watermolen zonder auto's of oversteek
"Steenstraat: meer bomen langs de weg
leegstand weg uit de Steenstraat"
bankjes + prullebakken in Gemeentepark
P onder Veemarkt
Stadsverwarming met warmte van Friesland Campina
Hofstraat vergroenen
centrum mag groener, m.n. Veemarkt
lelijke fabriek in buurt van centrum
FC experience sigarenfabriek sloop = > zonde
maak rozentuin van het park met bijzondere rozen
inpakken fabriek / kunst
parkeerplaats Moilleur groen
straat voor synachoge aantrekkelijker als doorloopstraat
"belevingspark
waterbelevingspad bij het Hof
bereikbaarheid is goed maar vanuit Neede niet mooi
meer evenmenten in park
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SUB THEMA'S
Op basis van de gegeven feedback van bewoners zijn onderstaande thema’s bepaald:
Aanbod afstemmen op doelgroepen
Zowel voor inwoners als bezoekers geldt dat de horeca een onmisbare schakel is in de beleving van de stad. Het
aanbod moet divers genoeg zijn om mensen uit de verschillende doelgroepen vast te kunnen houden.
Openbare ruimte benutten
Het park rondom het gemeentehuis kan een prima belevingsplek worden voor inwoners en bezoekers. Het
biedt de mogelijkheid tot chillen in het gras, barbecueën, luisteren naar muziek et cetera. Het maakt tevens het
gemeentehuis meer onderdeel van de gemeenschap
Bruisend Borculo
Er moet altijd wat te beleven zijn in Borculo. Een verscheidenheid aan evenementen prikkelt inwoners en
trekt bezoekers. Theater en water, muziek en publiek, er liggen nog voldoende kansen naast het bestaande
aanbod
Cultuurhistorie benadrukken
De laatste jaren is de rijke historie van Borculo al velen malen onder de aandacht gebracht. Nieuwe ideeën zijn
raamverlichting van de Joriskerk van binnenuit, Gevelbelichting historische panden, straatevenementen et
cetera.

GROEN
EN CULTUUR
Evenementen

Cultuurstad Borculo
- Grote iconische festivals, Hambroek betrekken als bezoekersmagneet -

BERKEL
De Berkel en Borculo zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. De rivier vormt een
herkenbare, sfeervolle en vooral ook toeristische
ader door de stad. Stadsvernieuwing kan
niet zonder daarin de rol van De Berkel te
betrekken. De Berkel heeft dus meerwaarde.
De vraag is waaruit deze precies bestaat en hoe
we deze inzichten kunnen vervlechten in de
revitaliseringsplannen voor Borculo.

FEEDBACK
BERKEL
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Berkel en directe omgeving
"Bevaarheid maken + haven in binnenstad"
fonteinen show
"Ruurlo (More) Groenlo (Marveld) "
Rondvaren Berkel
Gondelvaren
"Berkel doortrekken vanaf Molenbrik tot oude Haven"
Berkel Horeca activiteiten
"Doorn in 't oog: Berkel meer bevaarbaar maken
van plas tot Elbrink "
Het eiland watermolen / sluis
"verhuurpunt: subs / kano in het centrum "
Meer Berkelvaarten door Borculo
rondje Borculo varen
"voorjaarsfair, zompendag, koningsdag in centrum, septemberfeest, kerstmarkt"
Popconcert ijsbaan
"Evenementen niet op 1e zondag v.d. maand ivm andere grote evenementen"
evement bij Hambroeklas
"vroeg organisaties erbij betrekken, VVV etc. "
"kartrekkers draagvlak
creeren voor opzet van activiteiten"
"grachten => grachten Horeca bv fluisterbootjes Utrecht"
"brouwerij in centrum met aansluiting Jappe en varen"
Berkel steden samen werken
"vervoer over water naar centrum vanaf parkeerplaatsen hop in / hop of"
Berkelzomp rond laten varen
"leuke vaarroute creeren Slinge / Berkel"
meer bootjesverhuur vanuit centrum
rare botenoptocht/ jet ski
rond kunnen varen: fluisterbootjes
"Horeca evenement: eet, drank etc. Bv Denekamp: Bella Italia"
"Weerkomm dagen, Septemberfeest Fiets 4 daagse"
Geen evenement terrein!
Bedrijfbezoek voor toeristen via VVV
Uitdragen wat er in Borculo te doen is
bewegwijzering
Beleef Borculo Virtueel
museumkaart voor Borculo
"meer slaapgelegenhedenvoor toerist"
geen leuk hotel
"overnachten verbinding horeca, musea, wandelapp"
idee B& B
B&B rond centrum
a la reurpop
septemberfeest van 4 span tot Hoeksteen incl alle Horeca samenwerking
activiteitenroute op + langs het water
Busvervoer Borculo - Enschede kan beter
Klimbos (aarde) Berkel (water combineren
stadspomp
doorn in 't oog: te weinig toeristen
gezelliger centrum , leuke terrrasjes
Gemeente moet meer vrijheid geven
Gemeente faciliteren, open staan, meewerken
subsidie: iemand die de weg weet provincie
gemeente meer in meegaan vergunningen
survival parcours Lange Wal, washuis, bruf, doortrekken naar de geracht. Ben je klaar ijsje in het
centrum
teweinig activiteiten voor kinderen, tieners enz, ze gaan weg, goede werkgelegenheden creeren
"septemberfeesttraditie zompendag"

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leef => loket (voor ideen)
onderhoud wegen/ trottoir en groenvoorziening
verblijfsgebied in centrum
meer betaalbare woningen voor beginners
een multifunctioneel evenementen terrein
hou een munten / postzegel markt
Huisvesting voor jongeren
"Doorn: - weinig horeca (eten) - activiteiten teveel gericht op ouderen"
kindvriendelijk restaurant in het centrum
gemis: gezellig plekje voor koffie
toeristenkaart kopen bij ondernemer is korting bij Horeca of andersom
doorn in 't oog: weinig geen connectie in centrumgebied (horeca/ winkels)
"Professioneel secreteriaat LEF! Uniek zoeken
Kartrekkers spreken in de microfoon"
3. Horeca op en rond Berkel
Nieuw Jong samenwerken
meer horeca + samenwerking
Gemeente Berkelland - samenwerken
Berkelstadjes samen
De Berkel en historie
Historie Borculo vroeger tot nu in tijdslijn

Kaart
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

"Bevaarbaarheid 2e zompenloods Gemeentehuis
+ boot en groenvoorziening"
Het eiland watermolen / sluis
emerstr omhoog voor onderdoor vaart
Met zomp door schutsluis
Watermolen + Berkel binnenstad
Watermolen graag laten zien
kermis op stuk van de Gracht Cafe naar AH + eventueel parkeerplaats Gemeentehuis
"theetuin Heeren van Borculo
bij kasteel in Boomgaard"
t kasteel van Borculo opknappen
"evenementen terrein Ja,ijsbaan"
"overnachten 't Hof / chirocheifabriek"
overnachten kristalmuseum
"overnachten Lebbe brug evenementen terrein: ijsbaan"
overnachten voormalig Stenen Tafel
kleine bed @ breakfast boven de winkels
"evenemententerrein: ijsbaan
multifunctioneel gebouw: Volharding"
onkruid in centrum Veemarkt verwijderen
richt markt anders in zodat het aansluit bij aangezicht van de stad
"Geen apart evenementen terrein Gem. park optimaal benutten"
betrek het park bij evenementen
"evenementen terrein: ijsbaan, zuivering"
waar wil je zijn: rond kerk, horeca centraal
"Terras rondom kerk uitbreiden
breder aanbod Horeca"
"Historie streekproducten Kasteel Borculo Berkel Musea"
terras rond de kerk uitbreiden+ parkeerplaats Le Mouilleur
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SUB THEMA'S
Op basis van de gegeven feedback van bewoners zijn onderstaande thema’s bepaald:
Bevaarbaar maken van de Berkel
De Berkel is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de stad. Borculo bezat één van de twee
watermolens in de tijd van de Heerlijkheid. Ideeen met betrekking tot de Berkel zijn:
oude haven herstellen en daarmee een stuk geschiedenis terughalen
rondvaart door het gehele centrum mogelijk maken
aansluiting en verbinding zoeken met de Hambroekplas
herinrichting van het voormalige Hemapand (De Berkel laten zien, gecombineerd met spelen en groen)
Meerdaagse toerisme
Meerdaags toerisme ontwikkelen op het Hambroek met als doel: meer mensen naar Borculo trekken en langer
vast houden.
Historische evenementen
De Stichting Borculo, beleef de Berkelstad, is al jaren bezig met het uitbeelden van de historie van Borculo. Zij wil
meehelpen met het ontwikkelen van nieuwe plannen, zoals een straattheater, cycloonloop, etc.
Bestaande musea ‘uitventen’
Borculo heeft mooie musea die met hun collectie tot de beste van Nederland behoren. Het creëren van meer
bekendheid en het zoeken van nieuwe , geschiktere locaties moeten prioriteit krijgen.

- Het typisch Borculose

BERKEL
Toerisme

Historie

e karakter wordt uitgelicht, maakt nieuwsgierig, geeft gezelligheid en geborgenheid -

Op basis van de input die op het thema De Berkel is aangedragen zijn onderstaande thema’s bepaald:

Het verhaal van Borculo

Bevaarbaar maken van de Berkel
De Berkel is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de stad. Borculo bezat één van de twee watermolens in de tijd
Wat maakt Borculo toch zo geliefd bij iedereen die er woont,
van de Heerlijkheid. Ideeen met betrekking tot de Berkel zijn:
werktterughalen
of op bezoek komt? Is het de gemoedelijke Achterhoekse
•
oude haven herstellen en daarmee een stuk geschiedenis
•
rondvaart door het gehele centrum mogelijk maken
sfeer van ons Berkelstadje, waar we elkaar nog zien staan en tijd
•
aansluiting en verbinding zoeken met de Hambroekplas
voor elkaar hebben? is het de magie van de Heerlijkheid Borculo,
•
herinrichting van het voormalige Hemapand (De Berkel laten zien, gecombineerd met spelen en groen)

met haar tastbare historie en weelderige natuur? Of is het
Meerdaagse toerisme
misschien toch het verassend ruime aanboed aan winkels, horeca
Meerdaags toerisme ontwikkelen op het Hambroek met als doel: meer mensen naar Borculo trekken
langer vast houden.
en en
cultuur?
Historische evenementen
Hetuitbeelden
antwoord
is simpel:
deBorculo.
krachtZijvan
Borculo is een optelsom
De Stichting Borculo, beleef de Berkelstad, is al jaren bezig met het
van de
historie van
wil meehelpen
met het ontwikkelen van nieuwe plannen, zoals een straattheater,
etc.
vancycloonloop,
al die factoren.
En aan die optelsom leveren wij als inwoners,

ondernemers, verenigingen en organisaties iedere dag onze

Bestaande musea ‘uitventen’
enthousiaste
bijdrage.
Gewoon
om het
we allemaal
zo trots zijn
Borculo heeft mooie musea die met hun collectie tot de beste van
Nederland behoren.
Het creëren
van meer
bekendheid
en
het zoeken van nieuwe , geschiktere locaties moeten prioriteit krijgen.
op ons stadje.

Dat is het bijzondere van Borculo

Kernbelofte
Het eeuwenoude stadje Borculo, gelegen aan de Berkel, vormt de
brug naar de eigentijdse winkels, veelzijdige musea en gastvrije
horeca waar het gemoedelijk vertoeven is. Laat de Heerlijkheid
Borculo door je aderen stromen, je meevoeren langs verrassende
historie, kunst en ambacht en maak samen nieuwe herinneringen
in ons hartelijke stadje.

Hoofdstuk 4
Visie van LEEF!

Om te zorgen dat Borculo een aantrekkelijk centrum behoudt
stelt de projectgroep voor om de volgende zaken op te
pakken.
Infrastructuur:
• verbetering van bestrating in de binnenstad herbestrating
met zelfde klinkers
• toepassen van straatverlichting, m.n. bij entrees naar het
centrum en in het centrum
• vergroening van parkeerplaats op Veemarkt
• fietsenstalling in het centrum
• gevelfonds
• Lange Walstraat: eenrichtingsverkeer, laan
uitstraling versterken
• Kerkstraat: eenrichtingsverkeer maken
(Kerkstraat in, Korte Wal uit)
• Muraltplein: eenrichtingsverkeer rondom kerk,
door naar Steenstraat
Invulling van vastgoed:
• Terrein voormalig Super de Boer – Crossbaantje
• Aansluiting centrum – Hambroek: Verbindingsbrug
• Vestigen van bibliotheek in het centrum
• Invulling van panden op de Veemarkt (Tamtam)
• Horecaplein: invulling van panden rondom de kerk
• Invulling voormalig Hemapand
• Invulling Steenstraat – leegstand / verpaupering
voorkomen (woonfunctie creëren)

Horeca en evenementen
• Een podium op het plein
• Speeltoestellen voor de kinderen
• Gezamenlijke horeca, waarbij er een overlap gaat
plaatsvinden in openingstijden, zodat er een constante
horecavoorziening in Borculo aanwezig is
• Waterfestijn en groen op het horecaplein
• Alternatief 01.1 en 01.2 zijn mogelijke groeiscenario’s

Ondernemen
• Eenduidige uitstraling (Branding)
• Winkelbeleving: diversiteit in aanbod
• Klantbeleving: Borculo als merk
• Ondernemerschap: aantrekken van jonge ondernemers
• Samenwerking tussen ondernemers:
• Visie
• Strategie
• Uitstraling
• Beleving
• Goede mix van detail, horeca en musea
• Verbinding zoeken: aantrekken van een ‘stadsmanager’

Groen en Cultuur
• Vergroening van de Burgemeester Bloemenstraat,
laanuitstraling versterken en verkeersluw maken
• De Lange Wal onderdeel laten uitmaken van het park
en eenrichtingsverkeer invoeren
• De parkeerplaats aan de Veemarkt vergroenen,
verrijdbare bakken (scenario 1), nieuwe vaste bakken
(indien feesttent niet meer op plein komt)
• Vergroening centrum
• Bruisend Borculo: Het stadspark biedt een variatie aan
bomen en planten en is bij uitstek geschikt om samen
met je familie te vertoeven
• Cultuurhistorie benadrukken

Berkel
• Toevoegen van 3 nieuwe bruggen: Burgermeester
Bloemerstraat, Voorstad en Hoflaan
• Vergroting van de huidige bevaarheid van de Berkel
• Kans voor ondernemers en verenigingen om activiteiten
te ontplooien
• Evenementen organiseren in combinatie met De Berkel
• Rondje Berkel per boot of op alternatieve wijze
• Kans voor aansluiting met de Hambroekplas
• Mogelijkheden voor meerdaagse toerisme
• Uitnutten van historische evenementen
• Combineren met musea in Borculo
• Opstapplaatsen toevoegen langs de Berkel

Centrum
Berkel

Centrum
Berkel

C_01

Verbetering
bestrati
ng bruggen
Toevoegen van
3 nieuwe

Toelichting

C_02

Straatverlichti
Toevoegen vanng3 nieuwe bruggen

Toelichting

30
30
ontwikkeling

30
30
ontwikkeling

- Uitlichten van mooie gevels: kristalmuseum,
kerk, watermolen, stuk Muraltplein van
Schuurman tot Beltman
- Uitlichten van mooie bomen
- Uitlichten van mooie uitlichten
- Wintersfeerverlichting jaarlijks budget
aankomende 6 jaar.

Het betreft herbestraten en uitvlakken van
bestrating, zoveel mogelijk hergebruik bestaande
klinkers. Van gevel tot gevel (inclusief stoep).
Ook wandelpaden achter Öllie Mölle meepakken.

ontwikkeling

ontwikkeling

Project locatie

Voorbeelden van oude bestrating

Voorbeelden van oude bestrating

Voorbeelden van oude bestrating

Voorbeelden van oude bestrating

Project locatie

voorbeeld

voorbeeld

voorbeeld

Bomen
Bruggen
Straten

Centrum
Berkel

Centrum
Berkel

C_03

Vergroening
parkeerplaats
veemarkt
Toevoegen van
3 nieuwe bruggen

Toelichting

C_04

Gevelfonds
Toevoegen van 3 nieuwe bruggen

Toelichting

30
30
ontwikkeling

Uitgangspunt A feesttent en markt blijft op
Veemarkt:

30
30
ontwikkeling

Verfraaien van gevels door een bijdrage vanuit het
gevelfonds.

- 8 verplaatsbare plantenbakken
- Huidige betonbakken aankleden met natuurlijke
materialen
Uitgangspunt B feesttent naar stadspark:
- 8 vaste plantenbakken en bomen om het plein
- Huidige betonbakken aankleden met natuurlijke
materialen
- Uitgangspunt A feesttent en markt blijft op
Veemarkt:

ontwikkeling

ontwikkeling

Project locatie

- 8 verplaatsbare plantenbakken;
- Huidige betonbakken aankleden met natuurlijke
materialen.
Verrijdbare bakken

Project locatie
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Centrum
Berkel
Lange
Walstraat
ng + uitstraling
Toevoegen
van 3éénrichti
nieuwe bruggen

Toelichting
•
•
•
•
•
•

C_06

Centrum
Berkel

C_05

Aanpassen
rijrichti
ngen bruggen
Toevoegen van
3 nieuwe

Toelichting

30
30
ontwikkeling

Eenrichting van Hoflaan naar Marktstraat
Groenstrook vanaf Berkel verbreden
Meer park idee inclusief vergroening met
bankjes
Spelvoorziening voor jong en oud
Gebruik natuurlijke elementen
Bestrating vernieuwen

30
30
ontwikkeling

Verbetering beleving centrum gevoel

an

La

ontwikkeling
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ontwikkeling

Project locatie

C_07

Centrum
Berkel

Centrum
Berkel

Muraltplein,
éénrichti
ngsverkeer
Toevoegen van
3 nieuwe
bruggen

Toelichting

C_08

Parkeren
+ bewegwijzering
Toevoegen
van 3 nieuwe bruggen

Toelichting

30
30
ontwikkeling

Omdraaien van huidige verkeersroute
rondom de kerk.

•

•
•

•

30
30
ontwikkeling

Lang parkeren beter aangeven door gebruik
te maken van bewegwijzering en digitale
middelen
Aantrekkelijk maken parkeerplaatsen Hoflaan
en Pagendijk
Winkeliers, bewoners en ondernemers
bewustmaken van parkeermogelijkheden op
centrale plekken
Elektrische laadpunten voor auto’s en fietsen

ontwikkeling

Project locatie

ontwikkeling

Project locatie

C_09

Centrum
Berkel

Centrum
Berkel

Fietsenstalling
Toevoegen van 3 nieuwe bruggen

Toelichting
•
•
•

C_10

Route
Hambroek
naar centrum
Toevoegen
van 3 nieuwe
bruggen

Toelichting

30
30
ontwikkeling

fietsenstalling bij kruidvat
fietsenstalling achter de kerk
beide voorzien van elektrische laadpunten

•
•
•
•

30
30
ontwikkeling

Betere verlichting
Onderhoud
Afvalbakken plaatsen
Bankje plaatsen

ontwikkeling

Project locatie

ontwikkeling

Project locatie

Centrum
Berkel

Centum
Berkel

C_11

Algemene
toiletvoorziening
Toevoegenopenbare
van 3 nieuwe
bruggen

Toelichting

C_12

Invulling
oude
Toevoegen
vanHema
3 nieuwe bruggen

Toelichting

30
30
ontwikkeling

openbare toiletvoorziening

30
30
ontwikkeling

Zie onderstaand plan.
Door gemeente nader te bepalen:
• Terras en invulling straat
• Rijrichting en parkeerplaatsen

ontwikkeling

Project locatie

ontwikkeling

Project locatie

H_01

Horeca
Berkel en evenementen

Horeca
Berkel en evenementen
Horeca
plein
alternati
ef 1bruggen
Toevoegen
van
3 nieuwe

Horeca
plein
Toevoegen
van 3 nieuwe bruggen

Toelichting
•
•
•
•
•
•

H_01.1

Toelichting

30
30
ontwikkeling

Bestrating aanpassen bij pleinbeleving
Autovrij (alleen voor calamiteiten)
Verplaatsbare groenvoorziening
Ruimte inrichten voor podium
(multifunctioneel)
Speelvoorziening voor kinderen
(kindvriendelijk)
Kerktuin muren weg + water en groen

•
•
•
•
•
•

30
30
ontwikkeling

Bestrating aanpassen bij pleinbeleving
Autovrij (alleen voor calamiteiten)
Verplaatsbare groenvoorziening
Ruimte inrichten voor podium
(multifunctioneel)
Speelvoorziening voor kinderen
(kindvriendelijk)
Kerktuin muren weg + water en groen

We brengen water letterlijk naar het centrum van Borculo.
Rondom de Sint Joris kerk komt een horecaplein waar het
gemoedelijk vertoeven is.
Volwassenen genieten op één van de terrassen op het plein en
kinderen vermaken zich met water en een boot die je zomaar
op de Berkel tegen kunt komen... Borculo Ahoy!

ontwikkeling

ontwikkeling
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Project locatie

Horeca
Horeca
Podium

Horeca
Horeca
Podium
Horeca

Horeca

Horeca

H_01.2

Horeca
Berkel en evenementen
Horeca
plein
alternati
ef 2bruggen
Toevoegen
van
3 nieuwe

Toelichting
•
•
•
•
•
•

30
30
ontwikkeling

Bestrating aanpassen bij pleinbeleving
Autovrij (alleen voor calamiteiten)
Verplaatsbare groenvoorziening
Ruimte inrichten voor podium
(multifunctioneel)
Speelvoorziening voor kinderen
(kindvriendelijk)
Kerktuin muren weg + water en groen

ontwikkeling

Project locatie

Horeca

m
Podiu

Horeca

O_01

Ondernemen
Berkel

Ondernemen
Berkel
Branding
- Marketi
ng
Toevoegen
van 3 nieuwe
bruggen

Stadsmanager
Toevoegen van 3 nieuwe bruggen

Toelichting

Toelichting

30
30
ontwikkeling

Aantrekken stadsmanager met als doel:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

uitvoeren visiedocument aangenomen door
gemeente, aangestuurd door LEEF!
•
•
•

O_02

Uitvoeren visiedocument
Ondernemers verbinden
Borculo vermarkten

Inzet:
• Eerste jaar 16 uur per week
• Vijf jaar lang 12 uur per week

30
30
ontwikkeling

Eenduidige huisstijl Borculo
Introductie website met wekelijks onderhoud
Magazine 2 keer per jaar
Visite-, museumkaartjes
Socialmedia
Placemat
Vlaggen
Inloopmatten voor ondernemers Borculo
Led reclame zuil

Inzet:
• budget vrijmaken voor 6 jaar
ontwikkeling

ontwikkeling

Project locatie

Project locatie

Menubalk

Stadsmanager Profielschets

Mode en Genieten - pock
Met dit praktische Borculo boekje heb je het stadje

Header met uitgelichte

in je binnenzak. De complete gids waar alles in

activiteiten

staat.

Placemap
Leuk om mee te geven bij het VVV en de horeca:

Informatie over de
activiteit

de placemap. Een kaart van Borculo met alle
bezienswaardigheden, winkels en musea
overzichtelijk gepresenteerd.
De achterzijde van de placemap bevat een
kleurplaat voor kinderen. Zo geef je Borculo
je eigen kleur!

• Is een 100% Verbinder, oprecht en loyaal om eindresultaat te bereiken;
• Heeft geen oordeel;
• Is sterk in creëren van langer termijn relaties;
• Weet behoefte van ander naar boven te halen en hier effectief mee om te gaan omwille van het
groepsresultaat;
• Heeft visie, voorziet wat beter/anders kan en zal samenwerken om dit strategisch te bereiken;
• Kent de kaders waarin hij/zij kan bewegen en zal waar nodig/belang deze oprekken;
• Heeft geen eigen belang. Kan goed mediator rol op zich nemen als dit nodig is;
• Is onafhankelijk, open en en transparant in houding en communicatie;
• Is niet hiërarchisch ingesteld, iedereen is gelijk en is daardoor prettig benaderbaar en in gesprek;
• Kan heel goed luisteren, praten, observeren;
• Wil begrijpen waardoor hij/zij sterk empathisch kan overkomen en daardoor loyaliteit creëert;
• Is creatief met mensen en in oplossingen denken. Niet voor één gat te vangen;
• Is een veranderaar en vernieuwd waar dit van belang is;
• Is sterk communicatief. Weet anderen goed op de hoogte te houden, informeert;
• Is enthousiast;
• Heeft een positieve instelling;
• Gaat voor sàmen (alleen ben je sterk, samen ga je sneller)!

Intro over Borculo

HET BIJZONDERE BERKELSTADJE

Het bijzondere van Borculo

Ideaal geschenk voor nieuwe gasten in het
omstige vakantiepark aan het Hambroek.

Horeca, musea of zelf ontdekken:
hier vind je het allemaal

Museumstrippenkaart
De museumstrippenkaart biedt bezoekers de
mogelijkheid om alle historie die Borculo rijk is van
dichtbij te zien of zelf te ervaren.
Als extraatje biedt de horeca een gratis drankje
aan. Geniet na op een van de mooie terrassen die
Borculo rijk is!
De achterzijde van de strippenkaart leent
zich voor ondernemers die een van de musea
kunnen adopteren. In ruil daarvoor worden deze

De kracht van social media

ondernemers op de achterzijde gepresenteerd.

Via Instagram en Facebook worden activiteiten

De plek om je shopping whishlist te
maken met het complete eigentijdse
winkelaanbod van Borculo

gepromoot, waarbij een continue stroom van
evenementen aan het publiek voorbij komt.
Door regelmatig te posten bewijzen we maar weer
dat er in Borculo van alles te beleven en te doen is.
Alle activiteiten worden voorzien van een URL naar
de website voor meer informatie.

Alle activiteiten die in Borculo en
de kerkdorpen plaatsvinden, vind
je hier overzichtelijk in beeld

Footer met snelle
linkjes en hulp opties

Maak samen nieuwe herinneringen
Borculo kent tal van bijzondere plekken waar je je eigen
ansichtkaart kunt maken. In samenwerking met de
plaatselijke fotograaf kunnen bezoekers een afdruk laten
maken, klaar terwijl je wacht. Maar delen via social media kan
natuurlijk ook. Een mooie presentatie en review van Borculo
binnen andermans netwerk. De leukste foto’s en reviews
worden beloond met een prijs.

Website

Laat je eigen ansichtkaart printen bij
Jan Horstman Fotografie of
Fotostudio Ria Lusink:

Kom naar Borculo om (samen

leuk voor later!

centrale punt waaraan we

herinneringen te maken. Deze we
verbinden.
Op deze website staan alle
Borculo kunt ondernemen en bele
Ook horeca, winkels en ove
komen hier aan bod. Alles was je
er een fantastisch verblijf van te mak
deze website met bijvoorbe
UITgelicht: het eerstkome
uitgelicht op de homepage

Niet te missen
invalswegen (Ruurloseweg, Barchemseweg,
Spoorstraat) van Borculo staan borden waar
nementen worden aangekondigd.

O_03

Ondernemen
Berkel
Streekproducten
Toevoegen van 3 nieuwe bruggen

Toelichting
•
•

30
30
ontwikkeling

Onze streekproducten promoten plus
aanvullen
Beschikbaar stellen stimuleringsfonds regio
gebonden producten/werkplaatsen: Budget
voor ondernemers

PR in de
ontwikkeling

Project locatie

In een straal v

promoten we

Naast de acti

ondernemers

G_01

Groen
Berkel en cultuur

Groen
Berkel en cultuur

Stadspark
Toevoegenbeleving
van 3 nieuwe bruggen

Toelichting
•
•
•
•
•

G_02

Cultuurhistorie
Toevoegen van 3 nieuwe bruggen

Toelichting

30
30
ontwikkeling

Openbaar speelpark
Houtdorp
Evenementen
Berkel festival
Beleefbaar park met bijhorende atributen

•
•
•
•
•

30
30
ontwikkeling

Beleefbaar maken van de cultuurhistorie
Verbinding zoeken met wat er al is
Uitnutten synagoge (multifunctioneel)
Aanhaken op landelijke dagen
Verbinding zoeken met VVV

ontwikkeling

ontwikkeling

Project locatie

De Berkel zompenrace

Project locatie

De gezichten achter de
Stolpersteine

De Berkel verbindt, bijvoorbeeld door de Zompenrace. Een ludiek

Borculo kent een rijke Joodse geschiedenis.

event dat we in kunnen zetten om Borculo nog steviger op de

gemeenschap van weleer. Maak via deze app tour

De stolpersteine herinneren ons aan de
van 1,5 km kennis met deze Borculose inwoners van

evenementenkaart te zetten. Tijdens de zompenrace maken

voor de oorlog en sta stil bij hun woning en verhaal.

deelnemers hun eigen boot en dingen mee voor de snelste tijd of
de originaliteitsprijs.
Maar er is zoveel meer waar jullie mee kwamen: wat dacht je van
de nacht van Borculo of Muziek aan de Berkel. Leuke initiatieven
waar horeca, ondernemers en inwoners op in kunnen spelen.

“Koningin Wilhelmina bezoekt
Borculo na de Stormramp. In
het Stormrampenmuseum kun
je nog meer hierover zien”

Maak het zelf mee!
Borculo telt tal van belangrijk
historische hoogte- en
dieptepunten.
Beleef de geschiedenis van Borculo in je eigen
tempo en op je eigen manier. Ontdek via de app
wat de Stormramp in 1925 teweeg bracht.

Berkel

B_01

Berkel

Opstapplaatsen
langs de Berkel
Toevoegen van 3toevoegen
nieuwe bruggen

Toevoegen van 3 nieuwe bruggen

Toelichting
1.
2.
3.
4.

•
•

Bestaande bruggen aanpassen zodat het
toegankelijk is voor kleine bootjes
Algemene uitstraling Bruggen: Uitvoeren als
brug wijk Hambroek

Toelichting

30
30
ontwikkeling

Burg. Bloemerstraat
Voorstad
Hoflaan
Oude gemeentehuis brug ophogen
toegankelijk voor kleine bootjes
5. Brug Jan Bosman ophogen

B_02

30
30
ontwikkeling

11 opstapplaatsen toevoegen:
1. Hof locatie (nieuw)
2. Waterkolk (bestaand)
3. Stadspark (nieuw)
4. gemeente(nieuw)
5. Gracht (bestaand)
6. Kristalmuseum(nieuw)
7. Jan Bosman (nieuw)
8. Spuithuis (nieuw)
9. Stenentafel (nieuw)
10. Horecaplein(nieuw)
11. Parkeerplaats Pagendijk (nieuw)

4
5
1
2

3

ontwikkeling

ontwikkeling

Project locatie

Project locatie

aansluiten op ondernemers

5

6

4

aansluiting met centrum

7

mogelijke startplaats

8
11

3

9
10

P

bestaande stijgers gebruiken

2

1
P
Rondje berkel

Projecten kaart

Deel projecten

Deel projecten

Deel projecten

Deel projecten

Deel projecten

C_01 Verbeteren bestrating
C_02 Straatverlichting
C_03 Vergroening parkeerplaats
veemarkt
C_04 Gevelfonds
C_05 Lange Walstraat éénrichting +
uitstraling
C_06 Aanpassen rijrichtingen
C_07 Muraltplein, éénrichtingverskeer
C_08 Parkeren + bewegwijzering
C_09 Fietsenstalling
C_10 Route Hambroek naar centrum
C_11 Algemene openbare
toiletvoorziening
C_12 Invulling oude Hema

H_01 Horecaplein
H_01.1 Horecaplein alternatief 1
H_01.2 Horecaplein alternatief 2

O_01 Stadsmanager
O_02 Branding en Marketing
O_03 Streekproducten

G_01 Stadspark beleving
G_02 Cultuurhistorie

B_01 Toevoegen van 3 nieuwe bruggen
B_02 Opstapplaatsen toevoegen langs
de Berkel

rcu
lo

Bo
La
an

B_01
30

C_08

ers
nk

K li

pla

en
ats

EE

TR

EN

B_01

B_01
H_01.1/2

UL
O

RC

BO

ontwikkeling

Spoorstraat

EE

TR

EN

UL
O

RC

BO

30

parkeren

30

EE

EN
TR

Stadspark

UL
O

RC

BO

Stadspark

ontwikkeling

C_05
C_06

30
30
30

C_06

parkeren
ontwikkeling

t

ris

e
To

C_09
C_07
C_09

Stadslaan

Nieuwe
parkeerplaatsen

ris

t
To
e

activiteiten locatie

Deel projecten binnen
gehele plangebied
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Hoofdstuk 5
Uitvoeringsagenda

B 02.5
B 02.6
B 02.7
B 02.8
B 02.9
B 02.10
B 02.11

Gracht (bestaand)
Kristalmuseum (nieuw)
Jan Bosman (nieuw)
Spuithuis (nieuw)
Stenen Tafel (nieuw)
Horecaplein (nieuw)
P Pagendijk (nieuw)

Budget

Aan de projecten zijn benodigde budgetten toegekend om
uitvoering te kunnen geven aan de diversie projecten/deel
projecten. In bijgaand overzicht staan de diverse kosten
vermeld. Op basis van dit overzicht heeft de taskforce de
projecten geprioriteerd:
• Prio 1 staat voor realisatie binnen één tot drie jaar
• Prio 2 staat voor realisatie binnen vier tot zes jaar
• Prio 3 staat voor realisatie na zes jaar
De budgetten worden mogelijk gefinanciërd door de
gemeente, de provincie en aanvullende subsidieregelingen.
Daarnaast wordt er een beroep gedaan op Borculose
ondernemers, particulieren, verenigingen en overige
partijen.

st
st
st
st
st
st
st

1
1
1
1
1
1

7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
SUBTOTAAL

7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
803.750,00

Prio 1 (1-3 jr)

Centrum
Horeca & Evenementen
Ondernemen
Groen & Cultuur
Berkel
TOTAAL

€ 1.531.500
€ 200.000
€ 308.000
€0
€ 803.750
€ 2.843.250

0,00

Prio 2 (4 - 6 jr)
€ 487.000
€ 600.000
€ 237.200
€ 35.000
€0
€ 1.359.200

0,00

Prio 3 (> 6 jr)
€ 527.000
€ 400.000
€ 30.000
€0
€0
€ 957.000

r

1

02

03

04

05

5.1
5.2
5.3
5.4

Budgetraming Centrum visieBudgetraming
Borculo Leef ! Centrum visie Borculo Leef !
Omschrijving

L Nr

Omschrijving

Centrum

C

Centrum

Eenheid

Hoeveelheid

C 01
Verbetering bestrating
Verbetering bestrating
Muraltplein (van Berkel tot Weemhof)
Muraltplein (van Berkel tot Weemhof)
m2
Hofstraat
(van
Weemhof
tot
Hoflaan)
Hofstraat (van Weemhof tot Hoflaan)
m2
Voorstad (van Berkel tot Scheylaan)m2
Voorstad (van Berkel tot Scheylaan)
Steenstraat
Steenstraat (van Scheylaan tot
Pagendijk)(van Scheylaan tot Pagendijk)
m2
Korte
Molenstraat
(van
Berkel
tot
Voorstad
incl. P)
Korte Molenstraat (van Berkel tot Voorstad incl. P)
m2
Lange Molenstraat
(van K Molenstraat
Lange Molenstraat (van K Molenstraat
tot Voorstad)
m2 tot Voorstad)
Korte
Wal (vanexcl.
Muraltplein
tot Muraltplein
excl. P)
Korte Wal (van Muraltplein tot
Muraltplein
P)
m2
Pad
van
Korte
Wal
naar
sluis
Pad van Korte Wal naar sluis
m2
Pad
van
Ollie
Mölle
naar
Burg.
Bloemersstraat
Pad van Ollie Mölle naar Burg. Bloemersstraat
m2
Perkamentlaantje
Perkamentlaantje

Verlichting

C 02

Prio 1 (1-3 jr)
Prio 2Prio
(4 -16(1-3
jr) jr) Prio 3 (> 6Prio
jr) 2 (4 - 6 jr)
Eenheid
Hoeveelheid
Prijs
Prijs
Prijs
Prijs
per
eenheid
per
hoeveelheid
per eenheid
per hoeveelheid

2.500
1.500
1.000
750
750
750
1.250
250
250

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
75,00
50,00
50,00
50,00

2.500
1.500
1.000
750
750
750
1.250
250
250

50,00
50,00
X50.000,0050,00
X37.500,0050,00
X37.500,0050,00
X56.250,0075,00
X62.500,0050,00
X12.500,0050,00
X12.500,0050,00

X125.000,00
X75.000,00

Prio 3 (> 6 jr)

125.000,00
75.000,00
50.000,00
37.500,00
37.500,00
56.250,00
62.500,00
12.500,00
12.500,00

Verlichting

Sfeerverlichting
tijdens kerstperiode
(huur / koop)
Sfeerverlichting tijdens kerstperiode
(huur / koop)
post
Kristalmuseum
Kristalmuseum
post
Kerk
Kerk
post
Watermolen
Watermolen
post
Gevels
Muraltplein
Gevels Muraltplein
post
Bomen
(bv
met
grondspots)
Bomen (bv met grondspots)
post
Bruggen
Bruggen
post

3
1
1
1
5
8
4

post
post
post
post
post
post
post

7.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
5.000,00
1.500,00
5.000,00

3
1
1
1
5
8
4

7.500,00
X22.500,00
7.500,00
X 7.500,00
7.500,00
X 7.500,00
7.500,00
X 7.500,00
5.000,00
X25.000,00
1.500,00
X12.000,00
5.000,00
X20.000,00

22.500,00
7.500,00
7.500,00
7.500,00
25.000,00
12.000,00
20.000,00

8
60

st
m1

5.000,00
200,00

8
60

5.000,00
X40.000,00
200,00
X12.000,00

40.000,00
12.000,00

8
10
3.000
60

st
st
m2
m1

5.000,00
2.500,00
150,00
200,00

8
10
3.000
60

5.000,00
2.500,00
150,00
200,00

C 03
Vergroening
parkeerplaats Veemarkt
Vergroening parkeerplaats
Veemarkt

A
A
Verplaatsbare plantenbakkenVerplaatsbare
inclusief groenplantenbakken inclusief
st groen
Huidig
betonnen straatmeubilair (betonbanden)
Huidig betonnen straatmeubilair
(betonbanden)
m1
aan
bovenzijde
voorzien
van
hardhouten
planken
aan bovenzijde voorzien van hardhouten planken
B
B
Vaste plantenbakken inclusiefVaste
groenplantenbakken inclusief groenst
bijplanten op nieuwe vaste standplaatsen
Bomen bijplanten op nieuwe Bomen
vaste standplaatsen
st
Volledige
herinrichting
Veemarkt
met
Volledige herinrichting Veemarkt met bomen
m2bomen
Huidig
betonnen straatmeubilair (betonbanden)
Huidig betonnen straatmeubilair
(betonbanden)
m1
aan
bovenzijde
voorzien
van
hardhouten
planken
aan bovenzijde voorzien van hardhouten planken

Gevelfonds

C 04

Gevelfonds

Verfraaien
van gevels met bijdrage uit gevelfonds
Verfraaien van gevels met bijdrage
uit gevelfonds

Lange Wal

C 05

X40.000,00
X25.000,00
X
450.000,00
X12.000,00

X
100.000,00

100.000,00

Lange Wal

C 05.1
Eenrichtingsverkeer
Eenrichtingsverkeer
post
C
05.2
Groenstrook
vanaf
Berkel
verbreden
Groenstrook vanaf Berkel verbreden
m2
C
05.3
Meer
parkidee
met
bankjes
Meer parkidee met bankjes
C
05.4
Speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen
post
C 05.5
Gebruik natuurlijke elementen

1.500

post
m2
post
-

35,00

1.500

5.000,00
52.500,0035,00

5.000,00
52.500,00

15.000,00

15.000,00

40.000,00
25.000,00
450.000,00
12.000,00

1
1.1
1.2

01

02

03

01

02

Duiker met rooster (Oude Leerinkbeek)
Duiker met
rooster (Oude
Leerinkbeek)
m1bomen
Volledige
herinrichting
Veemarkt
met

150

Huidig betonnen straatmeubilair (betonbanden)
aan bovenzijde voorzien van hardhouten planken

Omschrijving

Horeca

C 04

Gevelfonds

C 05

Horeca
Lange Wal

L Nr

Horeca plein
H
01
C 05.1
Horeca plein, alternatief
H 05.2
01.11
C
Horeca plein, alternatief
H 05.3
01.22
C
C 05.4
C 05.5
C 05.6
Omschrijving

L Nr

C 06

Omschrijving

Aanpassen rijrichtingen

1.000
3.000
2.000

Eenheid Hoeveelheid

Kerkstraat

Ondernemen
Ondernemen
Rondom kerk
Stadsmanager O
1 jaar
01 16Stadsmanager
uur per week 1 jaar 16 uur uper week
Stadsmanager 2 jaar 12 uur per
Stadsmanager
week
2 jaar 12 uur per week
u
C 07
Aanpassen rijrichting
Stadsmanager 3 jaar 12 uur per
Stadsmanager
week
3 jaar 12 uur per week
u
Muraltplein

150
1.500,00
225.000,00
3.000
150,00 225.000,00
SUBTOTAAL
1.531.500,00
527.000,00487.000,00
60 1.531.500,00
200,00 487.000,00

Prio 1 (1-3 jr)
Prio 2Prio
(4 - 16 (1-3
jr) jr) Prio 3 (> 6 Prio
jr) 2 (4 - 6 jr)
Eenheid Hoeveelheid
Prijs
Prijs
Prijs
Prijs
100.000,00
per eenheid
per hoeveelheid
per eenheid
per hoeveelheid

Omschrijving
Eenheid
Hoeveelheid
Verfraaien
van gevels met bijdrage
uit gevelfonds

Horeca plein
m2
Eenrichtingsverkeer
Horeca plein,vanaf
alternatief
m2
Groenstrook
Berkel1verbreden
Horecaparkidee
plein, alternatief
2
m2
Meer
met bankjes
Speelvoorzieningen
Gebruik natuurlijke elementen
Bestrating vernieuwen

m1 1.500,00
m2
SUBTOTAAL
m1

832
1.248
1.872

m2
200,00
post
m2
200,00
m2
m2
200,00
SUBTOTAAL
post
m2

1.000 200.000,00
200,00
200.000,00
5.000,00
X
3.000
200,00
600.000,00
600.000,00
1.500X
35,00
52.500,00
2.000
200,00
400.000,00
200.000,00
600.000,00200.000,00
400.000,00600.000,00
15.000,00
X SUBTOTAAL

2.500
100,00
250.000,00
X
Prio 1 (1-3 jr)
Prio 2Prio
(4 - 16 (1-3
jr) jr) Prio 3 (> 6 Prio
jr) 2 (4 - 6 jr)
Prijs
Eenheid Hoeveelheid
Prijs
Prijs
Prijs
per eenheid
per hoeveelheid
per eenheid
per hoeveelheid
post
2.500,00
X
post
2.500,00
X

u

u
u
post

100,00

100,00
100,00

832 83.200,00
100,00

Eenduidige huisstijl Borculo Eenduidige huisstijl Borculo
Lang parkeren beter aangeven door:
Introductie website met wekelijks
Introductie
onderhoud
website met wekelijks onderhoud
Betere bewegwijzering hiervoor
Magazine 2 x per jaar
Magazine 2 x per jaar
Aantrekkelijk maken P Hoflaan
Visite - / museumkaartjes
Visite - / museumkaartjes
Aantrekkelijk maken P Pagendijk
Social Media
Social Media
Bewustmaking P op centrale plekken
Placemat
Placemat
Elektrische laadpunten voor auto's
Vlaggen
Vlaggen
Inloopmatten voor ondernemers
Inloopmatten
Borculo voor ondernemers Borculo
C 09
Fietsenstalling
LED reclame zuil
LED reclame zuil
LocatieWeverstraat bij Kruidvat
Locatie Muraltplein bij NH Kerk

Streekproducten
O 03

Streekproducten

100.000,00
post
m2
m2

Omschrijving

L Nr

C 11

Groen
C 12
Stadspark beleving
G
01

Omschrijving

Eenheid Hoeveelheid

Algemene openbare toiletvoorziening
Groen
Invulling
Hema
Stadsparkoude
beleving

Herinrichting
terrein incl naastliggende
Openbaar speelpark
Openbaar speelpark
post OR
Duiker
met rooster (Oude Leerinkbeek)
Houtdorp
Houtdorp
Evenementen
Evenementen
Berkel festival
Berkel festival
Beleefbaar park met bijbehorende
Beleefbaar
attributen
park met bijbehorendepost
attributen
L Nr

CultuurhistorieG 02

Omschrijving

Cultuurhistorie

Beleefbaar maken van de cultuurhistorie
Beleefbaar maken van de cultuurhistorie
Horeca
Verbinding zoeken met wat erVerbinding
al is
zoeken met wat er al is
H 01
Horeca plein

400.000,00
400.000,00

Prio 3 (> 6 jr)

187.200,00

50.000,00
100.000,00
30.000,00
50.000,00

X
1.750
X
1.750
X

100,00
50,00

5.000,00
175.000,00
87.500,00

st

X6

0,00

0,00

post
post

10
X
X5

750,00
750,00

7.500,00
3.750,00

30

2.000,00

Promoten
Promoten
C 10
Route van Hambroek naar Centrum (Telgendiek)
Aanvullen
Aanvullen
Openbare verlichting aanbrengen
st
Stimuleringsfonds streekgebonden
Stimuleringsfonds
producten streekgebonden producten
Onderhoud
SUBTOTAAL
st
Afvalbak plaatsen bij bankje iom Beheer
Bankje plaatsen
st

Prio 3 (> 6 jr)

83.200,00

1.248 124.800,00
100,00
124.800,00
1.872
100,00 187.200,00
2.500,00
X

Branding - Marketing
O 02 Branding - Marketing
C 08
Parkeren + bewegwijzering

450.000,00
527.000,00
12.000,00

30.000,00

60.000,00

X

SUBTOTAAL
308.000,00
237.200,00308.000,00
30.000,00237.200,00
30.000,00
1
500,00 X
500,00
1
1.500,00 X
1.500,00
Prio 1 (1-3 jr)
Prio 2Prio
(4 - 16 (1-3
jr) jr) Prio 3 (> 6 Prio
jr) 2 (4 - 6 jr)
Prio 3 (> 6 jr)
Prijs
Eenheid Hoeveelheid
Prijs
Prijs
Prijs
per eenheid
per hoeveelheid
per eenheid
per hoeveelheid

m2
post
m1

2.000X
150

200,00
1.500,00
SUBTOTAAL

post
Eenheid Hoeveelheid

m2

1.000

Prijs
per eenheid
200,00

25.000,00400.000,00

X

1.531.500,00
10.000,00
Prio 1 (1-3 jr)
Prijs
per hoeveelheid
200.000,00

25.000,00
225.000,00
487.000,00

527.000,00

10.000,00
Prio 2 (4 - 6 jr)
Prio 3 (> 6 jr)

1
1.1
1.2

01

Duiker met rooster (Oude Leerinkbeek)
Duiker met rooster (Oude Leerinkbeek)
m1

Omschrijving

L Nr

Horeca

Horeca plein
H 01
H 01.11
Horeca plein, alternatief
H 01.22
Horeca plein, alternatief

Omschrijving

L Nr

Omschrijving

Horeca plein
Horeca plein, alternatief 1
Horeca plein, alternatief 2

Omschrijving

1.000
3.000
2.000

Stadsmanager
2 jaar 12 uur per week
Stadsmanager 2 jaar 12 uur per
week
u
Stadsmanager
3 jaar 12 uur per week
Stadsmanager 3 jaar 12 uur per
week
u

03

Streekproducten
O 03

150

1.500,00 225.000,00
225.000,00
SUBTOTAAL
1.531.500,00
1.531.500,00
487.000,00
527.000,00487.000,00

m2
m2
m2

200,00
200,00
200,00
SUBTOTAAL

1.000 X200.000,00
200,00
200.000,00
3.000
200,00 X600.000,00
600.000,00
2.000
200,00
X400.000,00
SUBTOTAAL
200.000,00
200.000,00
600.000,00
400.000,00600.000,00

Prio 1 (1-3 jr)
Prio 2Prio
(4 - 16 (1-3
jr) jr) Prio 3 (> 6Prio
jr) 2 (4 - 6 jr)
Eenheid
Hoeveelheid
Prijs
Prijs
Prijs
Prijs
per
eenheid
per hoeveelheid
per eenheid
per hoeveelheid

Eenheid Hoeveelheid

Ondernemen
Ondernemen
01 16Stadsmanager
Stadsmanager O
1 jaar
uur per week 1 jaar 16 uur uper week

O 02 Branding - Marketing
Branding - Marketing

02

Eenheid Hoeveelheid

m2
m2
m2

m1 1.500,00
SUBTOTAAL

Prio 1 (1-3 jr)
Prio 2Prio
(4 - 16 (1-3
jr) jr) Prio 3 (> 6Prio
jr) 2 (4 - 6 jr)
Eenheid
Hoeveelheid
Prijs
Prijs
Prijs
Prijs
per
eenheid
per
hoeveelheid
per eenheid
per hoeveelheid

Horeca

02

01

150

832
1.248
1.872

u
u
u

100,00
100,00
100,00

Eenduidige huisstijl Borculo Eenduidige huisstijl Borculo
Introductie
website met wekelijks onderhoud
Introductie website met wekelijks
onderhoud
Magazine 2 x per jaar
Magazine 2 x per jaar
Visite - / museumkaartjes
Visite - / museumkaartjes
Social Media
Social Media
Placemat
Placemat
Vlaggen
Vlaggen
Inloopmatten
Inloopmatten voor ondernemers
Borculo voor ondernemers Borculo
LED reclame zuil
LED reclame zuil

832 83.200,00
100,00
1.248 X124.800,00
100,00
1.872

527.000,00

Prio 3 (> 6 jr)

400.000,00
400.000,00

Prio 3 (> 6 jr)

83.200,00

124.800,00
100,00 187.200,00
X

187.200,00

100.000,00

50.000,00
100.000,00
30.000,00
50.000,00

30.000,00

SUBTOTAAL
308.000,00

237.200,00308.000,00
30.000,00237.200,00

30.000,00

Streekproducten

Promoten
Promoten
Aanvullen
Aanvullen
Stimuleringsfonds
Stimuleringsfonds streekgebonden
producten streekgebonden producten
SUBTOTAAL

Omschrijving

L Nr

Groen
G 01
Stadspark beleving

Omschrijving

Eenheid Hoeveelheid

Groen
Stadspark beleving

Openbaar speelpark
Openbaar speelpark
post
Houtdorp
Houtdorp
Evenementen
Evenementen
Berkel festival
Berkel festival
Beleefbaar
park met bijbehorendepost
attributen
Beleefbaar park met bijbehorende
attributen

CultuurhistorieG 02

Cultuurhistorie

Beleefbaar maken van de cultuurhistorie
Beleefbaar maken van de cultuurhistorie
zoeken met wat er al is
Verbinding zoeken met wat erVerbinding
al is

Prio 1 (1-3 jr)
Prio 2Prio
(4 - 16 (1-3
jr) jr) Prio 3 (> 6Prio
jr) 2 (4 - 6 jr)
Eenheid
Hoeveelheid
Prijs
Prijs
Prijs
Prijs
per eenheid
per hoeveelheid
per eenheid
per hoeveelheid

post

X25.000,00

25.000,00

post

X10.000,00

10.000,00

Prio 3 (> 6 jr)

1
1.1
1.2

1

2

3

1

2

Groen
Stadspark beleving

Duiker met rooster (Oude Leerinkbeek)
Evenementen

G 01

Omschrijving

G 02

Horeca

G 02
Horeca plein
Horeca plein, alternatief 1
Horeca plein, alternatief 2

m1

150

Berkel
festival
Openbaar
speelpark
Beleefbaar
Houtdorp park met bijbehorende attributen
Evenementen
Cultuurhistorie
Berkel festival
Eenheid Hoeveelheid
Beleefbaar
van
de cultuurhistorie
Beleefbaar maken
park met
bijbehorende
attributen
Verbinding zoeken met wat er al is
Uitnutten
synagoge (multifunctioneel)
Cultuurhistorie
m2
1.000
Aanhaken
landelijke
dagen
Beleefbaarop
maken
van de
cultuurhistorie
m2
3.000
Verbinding
Verbinding zoeken
zoeken met
met VVV
wat er al ism2
2.000
Uitnutten synagoge (multifunctioneel)
Aanhaken op landelijke dagen
Verbinding zoeken met VVV
Omschrijving

1.500,00
SUBTOTAAL
post
post

Prijs
post
per
eenheid

225.000,00
487.000,00

1.531.500,00

Prio 1 (1-3 jr)
Prijs
per hoeveelheid

200,00
200,00
200,00
SUBTOTAAL

Prio 2 (4 - 6 jr)

527.000,00

25.000,00
10.000,00

Prio 3 (> 6 jr)
10.000,00

200.000,00
600.000,00
SUBTOTAAL
200.000,00

600.000,00

400.000,00
0,00
35.000,00
400.000,00

0,00

Prio 1 (1-3 jr)
Prio 2 (4 - 6 jr)
Prio 3 (> 6 jr)
L Nr
Eenheid Hoeveelheid
Prijs
Prijs
SUBTOTAAL
35.000,00
0,00
Prio 1 (1-3 per
jr) eenheid Prio 2per
(4 -hoeveelheid
6 jr)
Prio 30,00
(> 6 jr)
Omschrijving
Eenheid Hoeveelheid
Prijs
Prijs
Berkel
Prio 1 (1-3 jr)
Prio 2 (4 - 6 jr)
Prio 3 (> 6 jr)
per eenheid
per hoeveelheid
B
01
Toevoegen
van
3
nieuwe
bruggen
Omschrijving
Eenheid Hoeveelheid
Prijs
Prijs
Ondernemen L Nr
B 01.1
Burgemeester Bloemersstraat
m2
120 per eenheid
3.250,00 per hoeveelheid
Stadsmanager B1 01.1
jaar 16Verkeersluw
uur per week
u
832 post 100,00
83.200,00
maken Burg. Bloemersstraat
50.000,00
X
Berkel
Stadsmanager 2 jaar 12 uur per week
u
1.248
100,00
124.800,00
B 01.2
Voorstad
m2
60X
3.250,00
195.000,00
B
01uur per
Toevoegen
van 3 nieuwe bruggen
Stadsmanager 3 jaar
12
week
u
1.872
100,00
187.200,00
B
Hoflaan
m2
75X
3.250,00
243.750,00
B 01.3
01.1
Burgemeester
Bloemersstraat
m2
120
3.250,00
B 01.1
Branding - Marketing
B 01.4

Verkeersluw maken Burg. Bloemersstraat
Brug
Jan Bosman (tussen Korte Wal en Stenen Tafel)
B 01.2
Voorstad
Eenduidige huisstijl Borculo toegankelijk maken voor kleine bootjes :
B 01.3
Hoflaan
Introductie website met wekelijks
Vasteonderhoud
brug ophogen
Magazine 2 x per jaar
Draaibrug
als alternatief
B 01.4
Brug Jan Bosman
(tussen Korte Wal en Stenen Tafel)
Visite - / museumkaartjes
toegankelijk maken voor kleine bootjes :
Social Media
B 01.5
Bestaande
Vaste brug bruggen
ophogenaanpassen zodat het
Placemat
toegankelijk
voor kleine bootjes :
Draaibrug alswordt
alternatief
Vlaggen
Muraltpleinbrug verhogen
Inloopmatten voor ondernemers
Borculo
Hofweidebrug
verhogen
B 01.5
Bestaande bruggen
aanpassen zodat het
LED reclame zuil
toegankelijk wordt voor kleine bootjes :
Algemene
uitstraling
bruggen, uitvoeren als
Muraltpleinbrug
verhogen
Streekproducten
brug
wijk Hambroek
Hofweidebrug
verhogen
Promoten
Aanvullen
B 02
Opstapplaatsen
langsalsde Berkel
Algemene uitstraling toevoegen
bruggen, uitvoeren
Stimuleringsfonds streekgebonden producten
brug wijk Hambroek
B 02.1
Hof locatie (nieuw)
B
Waterkolk (bestaand)toevoegen langs de Berkel
B 02.2
02
Opstapplaatsen
B 02.3
Stadspark (nieuw)
Omschrijving
Eenheid Hoeveelheid
B
Gemeentehuis
(bestaand)
B 02.4
02.1
Hof locatie (nieuw)
B
Gracht
(bestaand)
B 02.5
02.2
Waterkolk
(bestaand)
Groen
B
02.6
Kristalmuseum
(nieuw)
B 02.3
Stadspark (nieuw)
Stadspark beleving
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Rol Taskforce LEEF!
Op basis van de prioriteiten één, twee en drie in het visieplan wordt er
uitvoering gegeven aan de de diverse deelprojecten. De uitvoering
hiervan is afhankelijk van bestaande en toekomstige ontwikkelingen.
De deelprojecten zijn onderhevig aan ontwikkelingen en dit kan
gevolgen hebben voor de prioritering en het budget.
De taskforce LEEF! blijft het loket waar de komende jaren inwoners,
ondernemers en overige belanghebbenden terrecht kunnen met
vragen en/of wensen over het visieplan Borculo.

HET BIJZONDERE BERKELSTADJE

Gebiedsvisie
Centrumplan Borculo

