
<t IA, i.. Praten over de Kaatsbaan >.1 Werkbezoeken 

Najaar 2002 zijn werkbezoeken gebracht aan IJsselstein en 
Amersfoort. Beide plaatsen hebben hun stadscentrum 
gerenoveerd en heringericht, nadat uitgebreide onderzoe
ken hadden plaatsgevonden naar de bestaande situatie en 
naar een mogelijke gestructureerde aanpak om daar ver
betering in te brengen. Hoewel de aanpak in beide plaat
sen soms wezenlijk verschilde, is dat wat ze gemeenschap
pelijk hadden van evident belang, te weten: zorg voor par
ticipatie van alle belanghebbenden, houd inspraak, zorg 
voor afstemming, vooral ook met de politiek en zorg dat 
de bevindingen als een advies aan diezelfde politiek ter 
hand gesteld worden. 



Verslag bezoek Amersfoort, 11 oktober 2002

In Amersfoort hebben we gesproken met Willem Oxener 
een landschapsarchitect van de gemeente Amersfoort sec
tor SOB afdeling ruimtelijke ordening en Ronald Vis die de 
politiek vertegenwoordigde. 
Aanwezig: Ad Vink, Marcel Blekendaal, Wim van 
Oudheusden, Joke van Veen. 

Willem Oxener werd in 1996 projectleider van het project 
Kernwinkelgebied. Zijn verantwoordelijkheid is het bewa
ken en coachen van de projecten in de openbare ruimte. 

Tijdens een wandeling door de Amersfoortse binnenstad 
werden we door de heer Oxener uitgebreid geïnformeerd 
over idee, aanpak en uitwerking, en ook over de knelpun
ten. 

De Langestraat (de hoofdwinkelstraat) was erg harmo
nisch geworden. Niet alle winkeliers waren in aanvang 
enthousiast om mee te financieren. De baatbelasting bood 
mogelijkheden om winkeliers die niet mee wilden doen 
over de streep te krijgen; dit heeft goed gewerkt. 

Alle winkeliers in deze straat hebben nu een eigen hard
stenen 'entreesteen' voor hun winkel met daarin een eigen 
motief. 

Het straatmeubilair is ook aangepast: niet alleen qua 
vormgeving (speciaal voor Amersfoort zijn fietsenstangen, 
prullenbakken en lantaarnpalen ontworpen) maar ook qua 
situering: alle drie de componenten staan steeds als een 
cluster bij elkaar. Dit verhoogt de herkenbaarheid en vind
baarheid ervan. 

In het verlengde van de Langestraat (De Kamp) is men 
veel minder strikt wat betreft regulering: deze straat ver
draagt dat ook beter omdat het een straat is die veel meer 
een eigen gezicht heeft: minder grote warenhuizen en 
franchise winkels, maar meer aparte, kleinere winkels. 
Daar is de drang om grote schreeuwerige borden te plaat
sen veel minder aanwezig. 

Bijzonder was om te zien dat in een zijstraat van de 
Langegracht (de Krommestraat) winkeliers zelf begonnen 
zijn om hun straat verder aan te pakken: op te knappen en 
speciale sfeerverlichting aan te brengen. Dit is nu ook een 
erg aantrekkelijke straat geworden. 
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Amersfoort liet ons zien dat veel mogelijk is maar dat visie, 
goed uitgewerkte plannen, maximale inzet, doorzettings
vermogen (je niet te snel door de grootste schreeuwers 
laten ontmoedigen) en handhaving onontbeerlijk zijn voor 
het realiseren van de plannen. 

Aanpak 
Amersfoort heeft gekozen voor een projectmatige aanpak 
met een projectgroep en een participatiegroep, samen 
18 pers. De projectgroep is een ambtelijk groep die met 
de inbreng van expertise van derden, de totale eindverant
woordelijk heeft. De participatiegroep bestaat uit privé
personen die een achterban vertegenwoordigen en samen 
met de projectgroep het project dragen en uitdragen. De 
participanten hebben een belangrijke stem en zijn tevens 
inhoudelijk medeverantwoordelijk voor het eindproduct. 

De verschillende disciplines in de projectgroep waren 
onder meer: 
* Stedenbouwkundigen DS landschapsarchitecten 

uit Amsterdam; 
» Landschapsarchitect; 
* Verkeersdeskundigen; 
« Civiele techniek; 
* Beheerders; 
* Wijkmanager; 
* Uitvoerders. 

Participanten waren onder meer: 
* Bewoners; 
» ENFB; 
* Horeca; 
* Gehandicapten organisatie; 
» Kamer van Koophandel; 
* Fortis Investments; 
* EVO; 
* Voetgangersvereniging; 
* Ondernemers. 

Het totaal aantal projectieden is later teruggebracht tot 3 
personen, maar ten tijde van het gesprek (najaar 2002) 
werkten er weer 7 personen. 
Het project 'centrum Amersfoort' was onderdeel van een 
groter stadvernieuwingsplan. 

18 



Voor het onderdeel Kernwinkelgebied is een 

Gevelhandboek opgesteld. 
Verder is er per straatbeeld en per pand een beschrijving 

gemaakt aan de hand van een schetstekening met de 

karakteristieken. De beschrijving betrof vooral zaken als 

kwaliteit en bestemming van het pand en 'recepten' qua 

vorm en materiaal (het materiaalhandboek). 

VERBETERING wiNKELHARi VAN START 

In het gesprek ten stadhuize kwamen de volgende onder

werpen aan de orde: 

Veiligheid en wonen boven winkels 
Wonen boven winkels heeft niet alleen een sociale functie, 

maar verhoogt ook de veiligheid van een straat. 

Amersfoort is eind 1998 begonnen met het actief aanpak

ken hiervan (journaaluitzending van 11 oktober 2003 gaf 

ruimschoots aandacht aan dit project 'Wonen boven win

kels'). 

Participatie en acceptatie 
Op 2 niveaus heeft inspraak plaatsgevonden: 

» Participatie: dit proces heeft 2 jaar geduurd; 

» Consultatie. 

Informatie zou het derde niveau genoemd kunnen wor

den: goede informatie aan alle betrokkenen en aan de 

bewoners van de stad is onontbeerlijk voor de acceptatie 

van de plannen. 

Daarom is in het gehele traject een belangrijke plaats 

ingeruimd voor inspraak, informatie, consultatie en com

municatie van en met betrokkenen, belanghebbenden en 

gemeentefunctionarissen. 

VERBETERINCV
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Ons werd wel het advies gegeven om geen peilingen te x t r a 
doen omdat 'mensen die negatief tegenover de plannen 
staan het hardst roepen'. BEREIKBAARHEID EN 

SELECTIEVE TOEGANG 

Aan de andere kant heeft men gemerkt dat door het pro -«««mi i** **• «AiWNtë** »• bW*r* 
^MdbMvtftfcMVMf 

ces van verandering veel zaken vanzelf ten positieve keer
den. Dit uitte zich in het al eerder genoemde feit dat de 
winkeliers ook zelf actie ondernamen om hun gevels en • *»*M$. ï*****t •»>**. ¥*$*j**4V >,. ' 

straat op te knappen. 

Beheer en handhaving 
Regels en handhaving zijn erg belangrijk, maar het zijn 
ook de grootste struikelblokken. Zeker wat betreft de 
reclame en uitstallingen: elke ondernemer wil de ander 
overstemmen en zal dat steeds weer proberen. Zonder toe
zicht hierop verloedert een straat weer heel snel: ieder 
probeert de mogelijkheden op te rekken. Ook vriendjespo
litiek en ritselaars veroorzaken knelpunten bij het handha
ven. 

Afval 
Rondzwervend vuil geeft een verloederde indruk. Het is 
belangrijk dat daarvoor een goede oplossing wordt 
gezocht. Amersfoort gaat een pilot beginnen met onder
grondse containers. 
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Ter afsluiting van ons bezoek werden wij nog van de vol
gende, welgemeende adviezen voorzien, die voortgeko
men waren vanuit hun eigen ervaringen. 

Visie ontwikkeling: Zorg hierbij dat je de beheers 
componenten meeneemt. Het is belangrijk om de 
duurzaamheid te bewaken. Vanaf het begin moet 
je dus mensen die betrokken zijn bij het beheer bij 
de plannen betrekken (bv het legen van de prullen 
bakken). 
Doe geen peilingen, mensen die negatief tegen 
over de plannen staan roepen het hardst. 
Diversiteit is heel goed mogelijk: wat in de ene 
straat niet kan, kan in de andere wel. Bijvoorbeeld 
in een bepaalde straat kunnen wel uitstallingen, in 
een andere kan dat weer niet. Realiseer je dat een 
stad/dorp levend en dynamisch is. 
Branchering (welke winkels waar mogen komen) 
lukt meestal niet; de omloopsnelheid van een pand 
is ± 7 jaar. 
Materialisatie is heel belangrijk. Maak winkels aan 
de zijkant ook open (de winkel 'de hoek om'). 
Zorg voor een goed reclame-uitingen beleid. 
Regels en handhaving zijn erg belangrijk. Zeker 
wat betreft de reclame en gevels: elke ondernemer 
wil de ander overstemmen en zal dat steeds weer 
proberen. Zonder toezicht hierop verloedert de 
straat weer heel snel. 

Door de omloopsnelheid van de winkels moet je 
het bestemmingsplan blijven interpreteren: elke 
stad/dorpheeft een eigen dynamiek. Denk daarbij 
aan de kans dat je schadeclaims krijgt: je kunt niet 
iedereen zijn zin geven. 

Amersfoort liet ons zien dat veel mogelijk is maar dat visie, 
goede uitgewerkte plannen, maximale inzet, doorzettings
vermogen (niet te snel weg door de grootste schreeuwers 
laten ontmoedigen) en handhaving onontbeerlijk zijn voor 
het realiseren van de plannen. M S l A 

• 
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tsbaan 
Verslag bezoek Ijsselstein, 31 oktober 2002 

We hebben gesproken met de heer Bastmeijer, ambtenaar 
van Milieu-en bouwzaken, afd. monumenten. 
Aanwezig: Dirk jacob Hamoen, Ad Vink, Wim van 
Oudheusden, Joke van Veen. 

Proces 

1. Initiatief 
De heer Bastmeijer heeft zelf het initiatief genomen mid
dels inventarisatie van 'slechte plekken' en 'mogelijkhe
den'. Dit resulteerde in een opdracht van de afdeling 
Milieu- en Bouwzaken om voorstellen te formuleren ter 
verbetering. Dit mondde in 1998 uit in het rapport 'Een 
nieuwe alliantie'. In dit rapport wordt heel bewust gespro
ken van ideeën en mogelijkheden in plaats van plannen. 
Dit plan is naar veel groeperingen gegaan (zie bij 'partici
patie'). 

2. Vervolg 
Op basis van 'Een nieuwe alliantie' is een beleidsstuk 
geschreven dat vervolgens door de raad is verheven tot 
beleid en als titel meekreeg: 'Ijsselstein op weg naar 700 
jaar'. 
Er is nu een externe 'projectleider binnenstad' aangetrok
ken die het ontwikkelingsplan binnenstad nader vorm
geeft in samenwerking met een extern stedenbouwkundig 
bureau en doorgerekend door de firma BNN te 
Nieuwegein. De Gemeente heeft een aantal randvoorwaar
den opgesteld, zoals: realiseer 150 nieuwe woningen en 

500 m2 nieuw winkeloppervlak. Overigens heeft een 
ander extern adviesbureau vooronderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden van de plannen en van de economische 
haalbaarheid daarvan. 

3. Begeleidende structuur: 
Er is een stuurgroep in het leven geroepen, gevormd door 
het gemeentebestuur. Bovendien zijn een projectgroep en 
een werkgroep geformeerd uit ambtenaren van RO en 
Monumenten plus een extern bureau. Voor de uitvoering 
is de heer Bastmeijer4 dagen per week beschikbaar met 
daarnaast nog een andere ambtenaar 1 dag. 
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Financiën en dergelijke 
De heer Bastmeijer neemt zelf het voortouw als fondsen 
voor restauratie gevonden moeten worden. 
Werkzaamheden die door externe bureaus worden uitge
voerd, worden uit de gemeentelijke begroting betaald. Er 
is structureel 10.000 europer jaar beschikbaar voor onder
steuning bij (subsidiering van) kleinere zaken zoals voor 
schilderwerk met de juiste kleuren en bijvoorbeeld in het 
beeld passende rolluiken. Er wordt m.a.w. niet op een 
dubbeltje gekeken. Wel bleek de oude binnenstad van 
IJsselstein een grotere omvang te hebben dan de 
Kaatsbaan en omgeving. 

Participatie en acceptatie 
In het huidige stadium wordt veel energie gestoken in het 
goed informeren en laten meedenken van de burgerij mid
dels een zogenaamde klankbordgroep waar iedereen zich 
voor aan mag melden, ook betrokkenen en geïnteresseer
den. Dit zijn onder andere de ondernemersvereniging, 
bewonersvereniging, historische kring, welstandscommis
sie, monumenten commissie en de provincie. Verder zijn 
er inloopavonden georganiseerd, informatieborden in het 
gemeentehuis geplaatst en een folder uitgegeven. 

Aan de acceptatie wordt veel aandacht besteed. Enerzijds 
door een niet te gehaaste aanpak, gekoppeld aan een per
soonlijke benadering (bijvoorbeeld ook een wandeling 
met raadsleden), anderzijds door lang te blijven spreken 
van ideeën in plaats van plannen. 

In de loop van het bezoek wordt duidelijk dat de heer 
Bastmeijer de politiek zowel als de ambtenarij goed op 
één lijn heeft gekregen, zodat het binnen het gemeente
bestuur een breed gedragen project kon worden. Naar de 
burgers toe is de methode van de 'persoonlijke aanpak' 
gevolgd. Herhaaldelijk kwam ook ter sprake dat zo'n pro
ject een kwestie is van lange adem en geduldig masseren. 
Men heeft een gewenningsperiode nodig. Vaak blijkt ook 
dat veel zaken zich door het proces vanzelf ten positieve 
keren. 

Beheer en handhaving 
De handhaving lijkt op papier eenvoudig, omdat het plan 
en de uitwerkingen in de loop van de jaren door de raad 
worden vastgesteld als beleid. De praktische kanten wor
den vastgelegd in een aantal brochures over deelaspecten 
(rolluiken, gevelreclame en zonwering) waarvan wij voor
beelden hebben gekregen. Op een bepaald moment is een 
nullijn getrokken: alles wat hangt mag blijven, alles wat 
wordt vernieuwd moet gedaan worden volgens de nieuwe 
beleidsrichtlijnen anders krijgt men geen vergunning. Een 
en ander is nog in volle gang. In de praktijk zijn helaas 
ook hier problemen met vriendjespolitiek en ritselaars. In 
IJsselstein is de horeca wat lastig in het gareel te krijgen. 
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Verkeer en parkeren 
In Ijsselstein is sprake van tekort aan parkeermogelijkhe

den voor bezoekers. Daarom wordt nu al de haalbaarheid 
onderzocht van ondergronds parkeren. Bereikbaarheid per 

auto blijft voor een regionaal centrum een must. 

De winkelstraten zijn autovrij wat aanvankelijk op weer
stand stuitte van de ondernemers, maar nu door iedereen 
een goede zaak wordt gevonden. Zelfs het slopen van een 
paar storende panden wordt mogelijk door brede accepta

tie. 
Tijdens onze rondwandeling zagen we een paar mooie 
voorbeelden van aangepaste nieuwe gebouwen in 

bestaande gevelrijen. 

Nog te realiseren zaken 
1. Inrichten van de openbare ruimte. Dit wordt als een 

probleem onderkend. Speciaal in Ijsselstein was de bereik
baarheid van winkels door rolstoelen een heikel punt 
omdat de drempelhoogtes van panden nogal varieerden. 

Daarvoor is ooit een plan gemaakt dat echter het 'struikel

plan' werd genoemd, doordat het omgaan met de hoogte
verschillen niet goed aangepakt werd. 

2. Zonwering. Moderne zonwering bleek in deze histori
sche omgeving te detoneren. Het nu nog aarzelend aan
wezige groen in de straten was aanleiding voor het streven 
naar een veel groener straatbeeld. Bomen maken het 
straatbeeld vriendelijker en werken perfect zonwerend. 

3. Wonen boven winkels. Het leegstaan van bovenwonin

gen is ook in Ijsselstein een punt. Gedacht wordt aan een 
stimuleringsmaatregel (subsidie), speciaal voor het toe
gankelijk maken van woningen boven winkels. 

4. Puienbeleid. Dit was totnogtoe niet meegenomen; er 
wordt nu aan gewerkt. Enkele richtlijnen zijn er al zoals: 
geen grote glazen puien en maximaal 2 openslaande deu
ren. 

Onderzoek naar eventuele positieve effecten van boven
staande zaken voor de winkeliers is nog niet gedaan. 

Resumé beide bezoeken 

Beide plaatsen laten zien dat veel mogelijk is maar dat 
visie, goede uitgewerkte plannen, maximale inzet, door
zettingsvermogen (niet te snel door de grootste schreeu
wers te laten ontmoedigen) en handhaving onontbeerlijk 
zijn voor het realiseren van de plannen. 
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3 Praten over de Ka; 3.2 Stichting seniorenraad Maarssen en Gehandicaptenraad 

Seniorenraad 
In het gesprek met vertegenwoordigers van deze stichting 
bleek de behoefte te bestaan uiting te kunnen geven aan 
hun zorgen. De belangrijkste die werden genoemd waren: 
• De Kaatsbaan is slecht toegankelijk voor rolstoel

en rollatorgebruikers, door onder andere veel te 
veel obstakels; 

• De oprit naar de Kaatsbaanbrug (zeker vanaf de 
Herengracht) is lastig steil; 

» Laden en lossen zorgen voor opstoppingen; 
» De stoepranden vormen een lastige barrière; 
• De lantarenpalen staan niet overal even gelukkig 

en zorgen voor nodeloze versmalling van de 
Kaatsbaan, wat, samen met het langsrazende ver 
keer (hoezo 30 km zone??) voor gevaarlijke situ
aties zorgt; 

» De veiligheid, zeker wanneer het donker wordt, is 
gebaat bij aanwezigheid van politie te voet. 

Natuurlijk moet de Kaatsbaan autovrij gemaakt worden, 
zo is er vaak geen veilig doorkomen aan. 
Zij vonden dat de winkeliers meer oog zouden moeten 
hebben voor de toegankelijkheid van hun winkels, zoals 
bijvoorbeeld het realiseren van ruimere entrees. Meer 
samenwerking met de Gemeente is van belang en meer 
richtlijnen zouden geformuleerd moeten worden. 
Verder wordt melding gemaakt van ontbreken van een 
aantal winkels. 

Met name genoemd werden een Hema en een delicates
senzaak. Ook een WV-voorziening zou zeer op prijs 
gesteld worden; immers, met name ouderen maken hier 
graag gebruik van. 
Duidelijk werd te kennen gegeven dat er snelheid gewenst 
is bij de realisering van plannen. Het aantal senioren 
neemt sterk toe en plannen maken voor over 20 jaar is 
voor deze ouderen geen zinvol perspectief. 
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