Memo/notitie naar aanleiding van de informatieavond over de revitalisering van het
centrum van Borculo, d.d. 16 november 2020
Geachte leden van de raad,
Naar aanleiding van de voorgenomen agendering van het raadsvoorstel, met betrekking
tot de revitalisering van het centrum van Borculo voor de raadsvergadering van 24
november 2020, heeft het presidium aangegeven graag eerst een informatieavond te
willen hebben over dit onderwerp.
Deze informatieavond vond plaats op 16 november 2020, waarbij naast raadsleden ook
inwoners en omwonenden van Borculo waren uitgenodigd. In verband met de
coronamaatregelen was het een digitale bijeenkomst.
Op deze avond zijn er, na een presentatie van de taskforce Leef!, vragen gesteld en zijn
er suggesties gedaan aan het adres van Leef! (de opstellers van de centrumvisie). Deze
zijn verzameld en per thema gebundeld op een digitaal whiteboard. De oogst van deze
avond wordt meegegeven aan Leef! Samengevat zijn er opmerkingen gemaakt over:
- Berkel: Hierbij werd aangemerkt dat dit thema bijzondere aandacht verdient en
een belangrijke drager is van het plan.
- Ondernemen: Er werd aandacht gevraagd voor jonge ondernemers en gevraagd
werd of er voldoende budget aan dit thema gekoppeld is. Aangegeven is dat dit
vooralsnog wel zo lijkt.
- Centrum: De invulling van de Joriskerk vraagt voorzichtigheid in de
communicatie. Daarover gaan Leef! en het kerkbestuur met elkaar in gesprek.
Ook waren er wat onduidelijkheden wat betreft infrastructuur/verkeersstromen die
bij de uitwerking van de plannen, in de volgende fase, aan bod gaan komen.
- Horeca: Het voorgenomen horecaplein vraagt in de uitwerking verdere
afstemming met ondernemers, omwonenden en het kerkbestuur. Daarnaast werd
gevraagd waarom de Veemarkt niet als horecaplein gekozen is. Dat wil men voor
parkeren en evenementen beschikbaar houden, om ook in het centrum te kunnen
blijven parkeren.
- Groen en Cultuur: Vergroening van het centrum kon op enthousiasme rekenen.
Dat geldt ook voor de aandacht voor cultuurhistorie.
Voorafgaand aan de avond zijn er een aantal reacties op schrift aan de raad gestuurd
met betrekking tot het centrumplan. Deze reacties waren samengevat gericht op een
gebrek aan communicatie vanuit Leef! met sommige omwonenden uit het centrum. Leef!
heeft in haar toelichting op het proces aangegeven uitgebreid te hebben
gecommuniceerd en geeft aan dat het voorliggende plan een visie is. Zodra Leef! groen
licht krijgt van de raad om de visie om te zetten naar concrete plannen, zal Leef! per
projectonderdeel betrokkenen/omwonenden bij zo’n deelplan betrekken. Dat haalde
tijdens de informatieavond bij een aantal aanwezigen een hoop kou uit de lucht. Leef!
heeft aangegeven met de briefschrijvers te gaan communiceren over de
projectonderdelen waarbij zij zijn betrokken. Wij denken dat de informatieavond de onrust
heeft kunnen wegnemen, doordat er duidelijkheid is gegeven over hoe het traject tot
dusver is gelopen en hoe het verder vormgegeven zal worden. We vertrouwen op een
mooie revitalisering van het centrum van Borculo!

