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Raadhuisplein te Zevenaar
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Categorie 1: Suggestie wordt meegenomen in de uitwerking
Categorie 2: Suggestie wordt niet meegenomen in de uitwerking
Nr Suggestie

Ingediend door

Categorie

Onderbouwing

Monument
1 De vier Tamboers plaatsen in het midden van het kruispunt (historische plek) - prominenten plek [red. kruising
Arnhemseweg - Grietsestraat)

Een bewoner

1

Bij het voorstel tot verplaatsing van het monument is de historisch context onderbelicht. De locatie van het
monument wordt in het licht van de binnengekomen reacties heroverwogen.

2

Omstreeks 2015 gestart om duidelijkheid te geven waarvoor het monument staat. Destijds is een ontwerp gemaakt Commissie 4/5mei
van natuurstenen banden in een zeskant met een tekst die duidelijk verwijst naar de oorlog en oorlogsslachtoffers
WO II. Gezien de voorziene herinrichting van het plein is gekozen voor een tijdelijke oplossing met een plaquette.
Verzoek is de natuursteenbanden nu wel in het ontwerp mee te nemen.

1

De natuurstenen banden worden meegenomen in het totale ontwerp. Met de initiatiefnemers wordt hierover
nader in overleg getreden over de exacte vormgeving. De kosten voor het realiseren en aanbrengen van de banden
worden specifiek inzichtelijk gemaakt in de kostenraming die ter besluitvorming aan de Raad wordt voorgelegd.

3

De vier Tamboers behouden op de huidige plek

1

Bij het voorstel tot verplaatsing van het monument is de historisch context onderbelicht. De locatie van het
monument wordt in het licht van de binnengekomen reacties heroverwogen.

4

Gesprek aangaan de erfgenamen van de kunstenaar in geval van verplaatsing monument 4 tamboers

1

Bij het voorstel tot verplaatsing van het monument is de historisch context onderbelicht. De locatie van het
monument wordt in het licht van de binnengekomen reacties heroverwogen.

5

Het monument "de 4 Tamboers" is wat oneerbiedig weggestopt in de hoek. Wij stellen voor deze te laten staan in Burger Initiatief Raadhuisplein
combinatie met het fontein kunstwerk. Een andere mogelijkheid is het monument te plaatsen in het voorterrein van
ons nieuwe gemeentehuis.

1

Bij het voorstel tot verplaatsing van het monument is de historisch context onderbelicht. De locatie van het
monument wordt in het licht van de binnengekomen reacties heroverwogen. Het monument zal wel op het
Raadhuisplein blijven staan.

6

Voorkeur voor behoud op de locatie. Tamboers staan op de pek waar ooit het stamhuis van de toemalige
burgermeester Antoine van Nispen tot Pannerden stond.

Commissie Erfgoed

1

Bij het voorstel tot verplaatsing van het monument is de historisch context onderbelicht. De locatie van het
monument wordt in het licht van de binnengekomen reacties heroverwogen.

7

Wij zouden graag een link zien met het Freule Bosje! Dit kan via de Arnhemseweg en de andere hoek doorgang.

Burger Initiatief Raadhuisplein

2

De ontwikkelingen in het Freulebos en de herinrichting achter het Oude Raedhuys maken geen onderdeel uit van
het herinrichtingsontwerp van het Raadhuisplein. De raadvlakken tussen beide projecten worden op elkaar
afgestemd.

8

Carrillon (muurschilderin) inpassen op het plein, anders op de Arnhemseweg. Eventueel in combinatie met het
kunstwerk de Wolk.

- Commissie 4/5mei
- Bewoners Stadspoort

2

Het Carrillon stond oorsponkelijk op het Raadhuis. Herplaatsen op het dak van de nieuwe ontwikkeling is niet
mogelijk omdat dit gebouw niet in eigendom is van de gemeente.
Bij plaatsing van het Carrillon op het Raadhuisplein zou deze op een hoge en nieuw aan te brengen constructie
moeten worden bevestigd. Deze constructie past niet binnen de plannen van het Raadhuisplein.
De nieuwe locatie van het Carrillon is nog niet vastgesteld. Besluitvorming vindt hierover nog plaats.

Bewoner

2

Dit betreft een verkeerskundig en handhavingsvraagstuk. Dit heeft geen impact op het ontwerp. De suggestie wordt
meegegeven aan de betreffende beleidsmedewerkers.

Parkeren
9 Plein minder aantrekkelijk maken voor scooters en verzoek hierop meer te handhaven

- Ondernemers aan het
Raadhuisplein
- Bewoners Stadspoort

10 Parkeerplaatsen realiseren langs de Arnhemseweg t.h.v. Freulebos. Niet alleen kijken naar wat mooi is, maar ook
naar de behoefte van ondernemers en omwonenden.

Ondernemers aan het Raadhuisplein 2

De beoogde parkeerplekken aan de Arnhemseweg liggen buiten de scope van de herinrichtingsplannen van het
Raadhuisplein. De suggestie wordt meegegeven aan de betreffende beleidsmedewerkers.

11 Parkeren klantvriendelijker maken in overleg met ondernemers binnenstad

Vertegenwoordiger van enkele
2
ondernemers aan het Raadhuisplein

Parkeren rond de binnenstad valt buiten de scope van de herinrichtingsplannen van het Raadhuisplein. De suggestie
wordt meegegeven aan de betreffende beleidsmedewerkers.

12 Kort parkeren toepassen op het Raadhuisplein

Vertegenwoordiger van enkele
2
ondernemers aan het Raadhuisplein

Parkeren op het Raadhuisplein past niet in binnen het parkeerbeleid van de gemeente en wordt in het ontwerp niet
verder meegenomen.

Waterelement
13 Let bij de waterpartij op gladheid op de bestrating etc. en goed onderhoud. Voor de rest een leuk en mooi ontwerp. - Een bewoner
- Ondernemers aan het
Raadhuisplein
Raadhuisplein ondernemers
14 Voorstel om deze waterpartij in het midden van het plein te zetten. Dit geeft door de weeks een leuker beeld dan
een groot kaal middengedeelte. Leidt tevens tussen een betere verdeling monument - waterelement op het plein.

15 Kan het waterelement bijdragen aan een betere waterafvoer bij flinke buien.

1

Dit betreft een aandachtspunt voor de technische uitwerking.

2

Met het positioneren van het waterelement meer aan de rand van het plein is beoogd ook tijdens diverse
evenementen het waterelement in bedrijf te kunnen laten.
Vanuit het ontwerp levert centrale plaatsing van een eyecatcher niet per definitie de meest interessante invulling
op.
Het 'open' middengebied is overigens met dit ontwerp al sterk beperkt door de nieuwe afbakening in de bestrating,
groenelementen en straatmeubilair.

1

Het waterelement zal op zichzelf niet bijdragen aan een betere waterafvoer. Wel maakt een goede waterafvoer
onderdeel uit van de technische uitwerking.

2

Een waterelement is in de inspraak als een veelgehoorde wens naar voren gebracht om evenals bij Muldershof een
bijzonder en levendig element toe te voegen. De uitwerking hiervan zal onderscheidend moeten zijn.

Commissie Erfgoed

2

De verbijzondering ligt als een helder afgekaderd tapijt in de openbare ruimte, nadrukkelijk los van de
hoofdwinkelstraten en de functionele ruimte voor de gevels langs. Hiermee wordt een meer intiem en minder
grootschalig plein bereikt. Dit wordt versterkt door de groenstructuur. De omliggende klinkerverharding loopt op
uniforme wijze door tot aan de gevels.

Commissie Erfgoed

1

De uitstraling en vormgeving van het tapijt moet verder worden uitgewerkt, waarbij terugbrengen van historische
elementen als opties wordt beschouwd. Samen met de ontwerper van het tapijt, zullen we nader in overleg treden
met de Commissie Erfgoed.

Ondernemers Raadhuisplein

16 Het element "water" is zeker belangrijk, maar "bedriegertjes" hebben we al op Muldershof. Dan is een kunstwerk in Burger Initiatief Raadhuisplein
de vorm van bv een eigentijdse fonteinpartij wenselijker.
Verharding
17 De sierlijke bestrating laten aansluiten op de gevels. De gevels en bomen zorgen immers al voor begrenzing.

18 Bestrating biedt de mogelijkheid om historie terug te laten komen. Zoeken naar samenhang historie. Bijvoorbeeld
de ligging van oude stadvest aangeven met waterloop.

Raadhuisplein ondernemers, Burger 1
19 Tapijt: Mensen zullen meteen zeggen: dat hebben ze in Westervoort ook. Het is niet meer uniek/onderscheidend.
Het is gekopieerd! Met deze opmerkingen in het achterhoofd is de vraag of het verwantwoord is om hier dan zoveel initiatief Raadhuisplein
geld aan te gaan spenderen.

De uitstraling en vormgeving van het patroon in de verharding moet verder worden uitgewerkt. Aandachtspunt
hierbij is om het onderscheidend te maken en passend voor Zevenaar.

20 Tapijt prima (liefst in bijvoorbeeld cirkels) maar niet zo bont.

Bewoners Stadspoort

1

De uitstraling en vormgeving van het tapijt moet verder worden uitgewerkt. De suggestie wordt hierin
meegenomen.

21 Verspreid de bijzondere tegels. Maak het Raadhuisplein visueel groter. Laat het doorlopen tot aan het begin van de Bewoners Stadspoort
Arnhemseweg.

2

Beoogd is het plein een intiemere uitstraling te geven, maar tegelijkertijd ruimtelijkheid te behouden voor (grote)
evenementen.
De tegels hebben een onderlinge samenhang, en zullen op die wijze een nieuwe plek moeten krijgen, mede in
overleg met de kunstenaar.
Een eventuele herinrichting van de Arnhemseweg maakt geen onderdeel uit van de scope voor de herinrichting van
het Raadhuisplein

Inrichtingselememten
22 Denk eens aan aparte kunstzinnige zitgelegenheden. Zitgelegenheden die onderscheidend zijn en waar mensen
over praten of jeugd misschien op social media zal plaatsen. Misschien leuk om hier Zevenaarse “kunstzinnige
mensen in te betrekken”

Ondernemers aan het Raadhuisplein 2

De gemeente streeft naar eenheid in de te plaatsen inrichtingselementen. Hierbij spelen gelijke uitstraling en
beheer en onderhoud een rol.

23 Suggestie voor het geven van invulling voor een service/informatiepunt, openbare toiletten, fysiek punt waar je
elektrische fietsen/scootmobiles kan opladen en een AED unit.

Ondernemers aan het Raadhuisplein 2

De suggestie wordt niet meegenomen in de uitwerking van het ontwerp voor het Raadhuisplein. De suggestie wordt
echter wel meegenomen in het kader van de inrichting van de door gemeente gehuurde ruimte binnen Het Oude
Raedhuys

24 Banken mooi maar over het hele plein (tot aan Arnhemseweg).

Bewoners Stadspoort

1

Dit is reeds onderdeel van het plan.

2

Op 25 januari 2017 is er een motie door de Raad aangenomen om de mogelijkheden en de kosten van een
(semi)permanente overkapping van het Raadhuisplein te onderzoeken.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek heeft het College op 28 januari 2020 het besluit genomen af te zien van de
realisering van een permanente pleinoverkapping bij de herinrichting van het Raadhuisplein. Een dergelijke
overkapping beperkt de gebruiksmogelijkheden van het plein, zorgt voor minder pleinbeleving en een eventuele
gemeentelijke bijdrage hierin zou ten koste gaan van de uitvoering van het herinrichtingsontwerp van het plein. De
Gemeenteraad is over het besluit geïnformeerd middens een Raadsinformatiebrief.

Burger Initiatief Raadhuisplein
25 Overdekt "buiten" t.b.v. evenementen. Een plein moet faciliteren en ervaring leert dat een overdekt "buiten" (zie
veranda's, galerijen, agora's, markthallen, enz.) de aanleiding geeft voor evenementen, altijd beschikbaar, dus
uitnodigend voor nog meer activiteiten, beschermt tegen regen en zon, een eenmalige investering, is het element,
dat dit plein identiteit moet geven…. Uit noodzaak zal de mogelijkheid van realisatie een tijd op zich laten wachten,
maar het begint met het voornemen en lef dit te willen.
Zo lang een overkapping in deze zin niet komt, gaat dit plein niet leven het hele jaar door.

Verlichting
26 Sfeerverlichting - Wellicht is er iets met licht te doen. Kan me voorstellen dat in het huidige plein een soort lichtjes
komen, leuk als het donker is. Misschien kunnen die langzaam van kleur veranderen. Sfeerverlichting voor de
donker dagen bijv. in bomen.

Een bewoner, Ondernemers aan het 1
Raadhuisplein

Groen
27 Bomen zorgen voor overlast. Deze bomen geven, naast het gebruikelijke blad dat van bomen valt, heel veel overlast Een bewoner
door de bollen met pluizen die eraan hangen. Deze pluizen verstoppen alle afvoeren, zowel de goten op het plein als
de regenwater afvoeren op daken van de huizen. Daarnaast zijn de platanen heel hoog, vaak hoger dan de panden,
en hangen ze soms tegen of over de bebouwing. Misschien kan dit op een of andere manier worden meegenomen
in de plannen.

Goede (plein)verlichting is een belangrijk onderdeel van de uitwerking van het ontwerp. Daarbij is ook goede
verlichting voor veiligheid van groot belang

2

Er heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Het behoud van groen is uit de inspraak overwegend
wenselijk gebleken.
Het snoeien van de bomen is onderdeel van de uitvoering om een deel van de geuitte overlast te voorkomen.
Daarbij worden de bomen in het onderhoudsprogramma opgenomen.

1

Beoogd is naast enkele nieuwe bomen ook fraaie beplanting aan te brengen.

28 Het viel me op dat er vooral bomen worden bijgezet, maar ik hoop dat er bij de ronde banken ook mooie planten
worden neergezet, zoals op het station en op de Arnhemseweg is gebeurd. Goed voor de bijen en een feestje voor
het oog. Zevenaar wordt steeds mooier. Fijn ook dat er meer bankjes komen.

Een bewoner

29 Alle bomen weg en vervangen voor kleinere bomen

Ondernemers aan het
2
Raadhuisplein, Bewoners Stadspoort

Er heeft een uitgebreid participatietraject plaatsgevonden. Het behoud van groen is uit de inspraak overwegend
wenselijk gebleken.
Het snoeien van de bomen is onderdeel van de uitvoering om een deel van de geuitte overlast te voorkomen.
Daarbij worden de bomen in het onderhoudsprogramma opgenomen.

30 Mooie plantenbakken/planten rondom de bomen bijvoorbeeld, zoals op Stationsplein.

Ondernemers aan het
1
Raadhuisplein, Bewoners Stadspoort

In het ontwerp is beoogd om naast enkele nieuwe bomen ook fraaie beplanting aan te brengen.

31 Tegen uitbreiding (richting de Arnhemseweg)van welke bomen dan ook.

Bewoners Stadspoort

2

Behoud en uitbreiding van groen is uit de inspraak overwegend wenselijk gebleken. Ook vermindering van
hittestress in stedelijk gebied is reden voor behoud en uitbreiding van groen

Overige
32 Zorg dat er voldoende ruimte voor de markt over blijft.

Een bewoner

1

Dit is reeds afgestemd. Er is voldoende ruimte voor de markt

33 De meerderheid van de bewoners van Stadspoort vinden het behoud van het evenementenplein positief. Wel zou
er meer gecontroleerd dienen te worden op het toegestane aantal decibel.

Bewoners Stadspoort

2

Dit betreft een handhavingsvraagstuk en heeft geen betrekking op het ontwerp.

34 Realiseren van een kelder onder het Raadhuisplein dat kan dienen als omkleedruimte tijdens evenementen.

Stichting Muziekstad Zevenaar

2

Het realiseren van een kelder onder het Raadhuisplein voor dergelijke activiteiten wordt niet meegenomen.
Onderzocht wordt of de behoefte aan omkleedruimte meegenomen kan worden in de inrichting van de door de
gemeente gehuurde ruimte binnen het Oude Raedhyus

35 Stel een goed onderhoudsplan op voor het plein om de goede uitstraling te behouden

Ondernemers aan het Raadhuisplein 1

De suggestie wordt meegenomen. Het behoud van de uitstraling door het plegen van goed onderhoud wordt
besproken met de doorvoor verantwoordelijke beleidsmedewerkers.

