INFORMATIEBRIEF, 10 JULI 2020
T

HERINRICHTING
BINNENSTAD 2E FASE
Wat is het project
Herinrichting Binnenstad 2e fase?
Het project `Herinrichting Binnenstad 2e
fase’ betreft de herinrichting van de
openbare ruimte van de binnenstad.
Uitzondering hierop zijn de delen van
de binnenstad die in fase 1 zijn
afgerond zoals de Markt, Kerkplein en
het gebied rond de molen. Belangrijke
onderwerpen in fase 2 zijn het
afkoppelen van het hemelwater, het
vervangen van straatmeubilair en het
‘vergroenen’ van de binnenstad. Het
project speelt zich af ónder en óp de
stadsvloer. Hiermee zorgen we voor
een aantrekkelijke, toekomstbestendige en toegankelijke openbare ruimte van de
historische binnenstad voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Ontwikkeling in bouwteam
De gemeente Hattem heeft er voor gekozen om de planvorming en uitvoering op te
pakken in bouwteamverband. Dit betekent dat de landschapsarchitect, aannemer en
de gemeente vanaf het eerste moment gezamenlijk om tafel zitten. Het unieke
karakter van het project vergroot het belang van vroegtijdige uitwisseling van kennis
en ideeën tussen bijvoorbeeld de landschapsarchitect en de aannemer. De kracht
van de vroegtijdige betrokkenheid van alle partijen in de verschillende fasen van een
project komt ten goede aan het ontwerp (haalbaar en betaalbaar), de realisatie en
daarmee uiteindelijk ook aan het eindresultaat.
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De gemeente heeft NTP als beste partij voor de herinrichting van de binnenstad
geselecteerd. In het bouwteam
werken gemeente Hattem, OKRA
landschapsarchitecten en NTP
samen met inbreng van ieders
kwaliteiten. OKRA maakt als eerste
stap de tekeningen en ontwerpen. Dit
door te werken aan
inrichtingsprincipes, sfeerbeelden,
profielen en verbijzondering van de
entrees van de binnenstad. NTP
verwerkt deze ontwerpelementen in
technische uitwerkingen over de
gehele stad.
Alle partijen in het bouwteam vinden het belangrijk míddenin de stad te staan en in
nauw contact te staan met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Proces
Als basis voor het ontwerpproces is door OKRA een Uitgangspuntennotitie
opgesteld. De uitgangspuntennotitie beschrijft belangrijke eisen en wensen voor het
ontwerp van de openbare ruimte in de binnenstad. Dit vormt de kaders. De
specifieke uitwerking en invulling moeten nog gebeuren. Er wordt in deze notitie
aangegeven welke keuzes er nog gemaakt worden en waar u over mee kunt
denken. De uitgangspuntennotitie is beschikbaar op we internetsite van de
gemeente; www.hattem.nl. Hebt u na aanleiding van de uitgangspuntennotitie
opmerkingen of aanvullingen die ons helpen bij het opstellen en verbeteren van het
ontwerp? Laat het ons weten. Hierover gaan we graag met u in gesprek. Mail uw
reactie naar gemeente@hattem.nl (onder vermelding van Herinrichting Binnenstad
2e fase).
De eerste schetsen worden na 19 augustus gepresenteerd en hierover gaan we
graag het gesprek aan met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden.
Met de input werken we steeds gedetailleerder toe naar een definitief ontwerp. Dit
traject loopt tot eind 2020.
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Voorbereidende werkzaamheden
Gedurende het proces van planvorming worden er voorbereidende werkzaamheden
uitgevoerd om de uitvoering goed te kunnen doen. Zo wordt de huidige situatie in
kaart gebracht en worden onderzoeken uitgevoerd. Ook voeren wij gesprekken met
ondernemers om te kijken naar de bereikbaarheid en hun logistiek qua
bevoorrading. Met de diverse musea denken we na over de bereikbaarheid en de
verwijzing van de musea tijdens de uitvoering. Verder kijken we naar geplande
evenementen en andere zaken van belang. We werken hierin nauw samen met de
ondernemersvereniging HAVO en toeristisch informatiepunt Ronduit Hattem.
Uitgangspunt is om tijdens de uitvoering de binnenstad van Hattem levendig en zo
optimaal mogelijk bereikbaar te houden. De werkzaamheden geven nu eenmaal
overlast, maar door met elkaar te kijken naar mogelijkheden, willen we dit zo veel
mogelijk minimaliseren.

Communicatie
Het bouwteam zorgt voor tijdige en
complete informatie en
communicatie tijdens het proces
van planvorming en uitvoering.
Hiervoor gebruiken wij, naast de
reguliere middelen zoals
nieuwsbrieven, ook een zogeheten
Omgevingsapp. Deze app is gratis
te downloaden voor Android en
iOS. In deze app zijn alle plannen
en nieuwsberichten opgenomen.
Als u, als gebruiker, het ontvangen
van berichten toestaat, sturen wij u
ook pushberichten zodra er
belangrijk nieuws
nieuws is wat een ieder moet weten. De app is vanaf 15 augustus 2020 actief en u
kunt hem vinden in uw appstore onder de naam “Binnenstad Hattem”.
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Informatiecentrum
Voor het project ‘Herinrichting Binnenstad 2e fase’ wordt een projectlocatie ingericht
in de binnenstad. Wij richten het pand aan de Ridderstraat 10 in als
informatiecentrum. Deze blijft tot aan het einde van de realisatie. U kunt hier onder
andere de sfeerbeelden, tekeningen en planning bekijken. Ook zijn er op vaste tijden
medewerkers van het bouwteam aanwezig om u alle informatie te geven en uw
vragen te beantwoorden.

In 1e fase zijn Markt, Kerkhofplein
en Kerkhofstraat (ged.) heringericht.

https://www.hattem.nl/Onderwerpen/Actueel/Nieuwsberichten/Juli_2020/Denk_mee_over_de_herinrichting_binnenstad_fase_2
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