Korte terugblik Raadsplein debatronde 31-08-2015
Herinrichting Voorstraat
Er ligt een beslisnota voor waarin de raad wordt voorgesteld in te stemmen met
de herinrichting van een deel van de Voorstraat en hiervoor een krediet
beschikbaar te stellen van € 300.000,- De Voorstraat is een gebied met vooral
nachthoreca. De komst van Primark aan de Melkmarkt is aanleiding om een
kwaliteitsslag te maken, zodat het gebied ook overdag aantrekkelijk is. De
afgelopen maanden is door ondernemers en gemeente samen gewerkt aan een
plan. De ondernemers knappen de gevels op en richten terrassen in aan beide
zijden van de rijbaan met nieuw uniform terrasmeubilair. De gemeente vervangt
de bestrating, plaatst twee verzinkbare plaszuilen en onderzoekt een mogelijke
aanpassing van de openbare verlichting.
Alle fracties geven aan in te kunnen stemmen met het voorliggende voorstel en
maken een compliment zowel richting de ondernemers als de ambtelijke
organisatie voor de totstandkoming van het plan.
Wel worden een aantal kanttekeningen geplaatst, waarbij het met name gaat
om het fietsparkeren en om de omvang van het her in te richten deel van de
Voorstraat.
Wethouder Van As merkt op dat er begin volgend jaar een integraal
fietsparkeerplan aan de raad wordt voorgelegd, maar dat er nu gekozen is voor
een tijdelijke oplossing door fietsparkeerplaatsen te realiseren op het
Rodetorenplein en op het Grote Kerkplein.
Daarnaast stelt de wethouder dat het natuurlijk mooier was geweest om de hele
Voorstraat her in te richten, inclusief de aanliggende stegen. Daar is echter
vooralsnog geen geld voor beschikbaar en bovendien is de komst van de
Primark de directe aanleiding om in dit deel van de Voorstraat iets te doen.
Mocht er toch sprake zijn van enig financieel overschot is de wethouder bereid
om te kijken of er ook iets gedaan kan worden in de Melkmarktsteeg.
De voorzitter concludeert dat alle fracties met het voorliggende voorstel
instemmen en dat het voorstel als A-voorstel doorgeleid kan worden naar de
besluitvormingsronde op 21 september a.s.

