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Onderwerp: Evaluatie herinrichting centrum Gemert
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
Resultaten gehouden evaluatie herinrichting centrum Gemert
Inleiding
Op 4 november 2015 vond een evaluatiebijeenkomst plaats met als doel: luisteren naar onze
inwoners en ondernemers. ‘Hoe zien zij de herinrichting centrum Gemert, twee jaar na
realisatie?’ Daarbij zijn mogelijke eerste verbeterpunten opgehaald.
De centrumvisie 2012, met bijbehorend uitvoeringsplan was geen onderdeel van deze
evaluatie. Deze evaluatie zal worden toegelicht in de commissie Economie en Sport 6 januari
2016
Kernboodschap
Het hele centrum gebied Binderseind tot Haageijk, inclusief toeloop straten en een gedeelte
van de Julianastraat is per brief uitgenodigd. (ong. 550 stuks). De avond is door ong. 39
mensen bezocht.
Tijdens deze informatieavond is er na korte inleidende presentaties, op hoofdthema’s
informatie gevraagd aan de aanwezige. De hoofdthema’s zijn.
- de fysieke openbare ruimte
- Verkeersmaatregelen en parkeren
- Evenementen en Horeca
- Wonen en Ondernemen
Naast veel complimenten zijn er tijdens de constructieve thema discussies ook kritische
kanttekeningen kenbaar gemaakt. De thema’s verkeer en evenementen leefde sterk, Wonen
en Ondernemen het minst.
Vier bewoners hebben aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn op de infoavond, maar
hebben wel de moeite genomen hun opmerkingen van te voren per mail aangegeven.
De ontvangen informatie is verwerkt in een uitvoeringsmatrix en uitgezet in de interne
organisatie en het kernteam voor advies (zie bijlage). Daarbij is naast de onderverdeling op
de hoofdthema’s ook een aanvulling gemaakt naar het domein voor/van de uitvoering.
- In Groen zijn de kanttekeningen gemarkeerd die al in uitvoering zijn, c.q. al zijn
opgelost.
- In Oranje hebben wij de kanttekeningen onderschreven die nader worden onderzocht
en uitgewerkt.
- In Rood zijn de kanttekeningen aangegeven waarbij wordt geadviseerd deze niet
over te nemen.

De overwegingen daarbij zijn aangegeven.
Vervolgstappen
Alle aanwezigen op die avond en diegene die van te voren hun reactie hebben gegeven,
ontvangen terugkoppeling middels een brief (na de Raadscommissie behandeling).
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