gemeente
Notulen klankbordgroep bewoners Binnenstad

Hattem

Datum: 28 januari 2020
Tijd: 18.30 - 20:00 uur
Locatie: stadhuis Hattem
Aanwezig:

Bewoners: Dhr. K. van Dieren (als vervanger dhr. R van Dieren), mevr. M. Duinkerken, dhr.
Boeve en dhr. G. Libert.
Gemeente Hattem: Dhr. A. Schipper, dhr. J. Lier, mevr. C. Schuiling
Bespreekpunten:

1. Voorstelronde
Bewoners die zich hebben aangemeld om deel te nemen aan de Klankbordgroep en
de afvaardiging vanuit de gemeente stellen zichzelf voor.
Opgemerkt wordt dat er een aantal afwezigen is (deels met en deels zonder afmelding).
2. Rol klankbordgroep
De verwachtingen van de rol van de klankbordgroep en gemeente Hattem zijn
besproken. Dit is gedaan aan de hand van de uitgedeelde memo "rol klankbordgroep”
(bijlage bij notulen). Alle aanwezigen kunnen zich herkennen zich in de rol die zij
hebben als lid van de klankbordgroep.
Besproken dat de klankbordgroep circa 1 keer per 2 maanden bijeen komt. Al
naargelang de ontwikkelingen in het project, kan dit frequenter of minder frequent.
3. Opening Markt
De gemeente is voornemens om de Markt op woensdagmiddag 4 maart te openen.
E.e.a. is nog onder voorbehoud (weersafhankelijk).
4. Fase 2 van de Binnenstad
Jurian licht de plannen voor fase 2 van de Binnenstad toe. De aanleiding van fase 2
van de Binnenstad komt uit verschillende opgaven; het aanleggen van een gescheiden
stelsel voor (water)afvoer, vergroenen, het vervangen van straatmeubilair, verbeteren
van verlichting enzovoorts. Dit betreft forse ingrepen waarbij straten tijdelijk open
liggen. De gemeente wil deze opgaven gezamenlijk en vanuit een integraal plan
oppakken. Bij deze integrale aanpak wordt daarnaast ook gekeken naar aspecten als
verkeer, klimaatadaptatie en cultuurhistorie. De verschillende aspecten worden in de
klankbordgroep besproken.
De planning van fase 2 ziet er in grote lijnen als volgt uit;
2020: planvorming
2021: uitvoering fase 2
2022: uitvoering fase 2
Gedurende het hele traject blijft de klankbordgroep aangesloten (bij wijze van spreken
tot de plaatsing van het laatste bankje).
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5. Opwaardering De Bleek
De gemeente wil behalve de Binnenstad fase 2, ook aan de slag met de Bleek. Jurian
licht toe dat in het kader van " Beleef Apeldoorns Kanaal” een cofinanciering met de
provincie Gelderland mogelijk is. De aanvraag voor de cofinanciering is nu in
voorbereiding.
6. Werkzaamheden nutsbedrijven Vitens/Liander/Siers
De zorgen over de planning en communicatie van de nutsbedrijven komt ter sprake.
De reden daarvoor is onduidelijkheid over de afsluiting van water, gas en de
communicatie daarover. Gemeente Hattem kan daarop slechts gedeeltelijk sturen,
Siers is verantwoordelijk om conform planning de werkzaamheden uit te voeren.
Op donderdag is het informatiecentrum open en er wordt geadviseerd om naar het
informatiecentrum te gaan. Wanneer zaken niet naar tevredenheid verlopen of
afspraken niet worden nagekomen, hoort de gemeente dat uiteraard graag. De
gemeente zit regelmatig met Siers om tafel.
7. WVTTK
Gedurende de bespreking komen verschillende onderwerpen aan bod waarover van
gedachte wordt gewisseld. Onderstaand een opsomming;

-

Stratenplan (niet wijzigen)
Archeologie
Vergroening
Verlichting
Cultuurhistorie, o.a. voormalig stadspompen Achterstraat en Kerstraat
Kunst, o.a. gevelstenen en project met koeien
Mogelijkheden voor een plein-achtige sfeer rondom de Molen/Dorpsweg
Stadsplattegrond (ook voor blinden/slechtzienden)
Indeling Achterstraat (parkeren, vrachtwagens)
Kruis- en Kerkstraat
Noordwal

8. Volgende klankbordgroepvergadering: dinsdagavond 10 maart 2020.
Bij de volgende klankbordgroep wordt nader ingegaan op verkeer en parkeren. De
gemeente Hattem nodigt de klankbordgroep hiervoor uit. Verder stuurt de gemeente
Hattem het ambitiedocument (2014), de memo "Rol klankbordgroep” en de presentatie
aan de leden van de klankbordgroep.
9. Afsluiting klankbordgroep vergadering
Auke en Jurian bedanken de aanwezige leden voor hun inbreng en zien u graag bij de
volgende klankbordgroep.
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