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Agenda

• Samenvoeging 2 projecten 
• Eerdere bevindingen

- stationsomgeving
- stadhuisomgeving

• Wat zijn de aanpassingen
- Stationsomgeving
- Stadhuisomgeving

• Het totale plan
• Het vervolg
• Mogelijkheid om tekeningen te bekijken/vragen



Samenvoeging stadhuis- en stationsomgeving

Aangenomen motie van 10 april 2013 “Inrichting 
openbaar gebied stadhuis en stationskwartier”

• Beide projecten worden gezien als 1 prioriteit voor 
2013

• Budget beschikbaar stellen voor stationsomgeving 



Eerdere bevindingen stationsomgeving

Presentatie in commissie EZ van 18 september 2012

Verzoeken:
• Fietsenstalling naast stationsgebouw en voor perrons doet afbreuk 

aan Station
• Verzoek om parkeren Sint Maartenslaan mee te nemen in plan 

Vragen:
• Nieuwe verkeerslichten
• Stimulering route Louis Regoutstraat – Parallelweg – Driesveldlaan
• Herinrichting Wilhelminastraat meegenomen?

Opmerkingen:
• 2e verkeerstunnel bied uitkomst
• Fietsenstalling aan andere zijde van spoor
• Gevoelsmatig meer “doorgaand”verkeer langs station



Aanpassingen fietsenstallingen Station

Huidige situatie: 2 fietsenstallingen voor 848 fietsen

eigendom NS Vastgoed 50% eigendom NS Vastgoed

Wens om meer fietsen te kunnen stallen nabij Station

432
416



Aanpassingen fietsenstallingen Station

Eerder voorstel:

Omheide fietsenstallingen; fietsen niet zichtbaar achter 
hekwerk

774
484



Aanpassingen fietsenstallingen Station

Voordelen:

- Korte loopafstand naar station

- Oplossing voor huidige “wild”
stallen naast station

- Vanuit stallingen zicht op 
aankomende treinen

- Bereikbaar vanuit zuid – oost 
en west richting

- Maximale uitbreiding aantal 
fietsenstallingen

Nadelen:

- Fietsenstalling naast 
monumentaal gebouw en 
perrons

- Direct in zichtlijn vanaf de 
binnenstad

- Kans op “wild” stallen tegen 
hekwerk - HANDHAVEN

- Verwijderen tijdens Weerter
kermis



Aanpassingen fietsenstalling Station

Alternatief

- Fietsenstalling Parallelweg tot aan parkeerplaats
- Fietsenrekken bij busstation

1073
218



Aanpassingen fietsenstalling Station

Voordeel

- Ruimtelijk Stationsplein

- Monumentaal stationsgebouw, 
perrons en tunnel als 
blikvanger

- Kort bij Busstation

Nadeel

- Kans op “wild” Stationsplein 
– HANDHAVEN

- Oversteken Louis 
Regoutstraat

- Achterste stallingen liggen 
“verder”van station



Aanpassingen fietsenstalling Station

Vertaald naar het ontwerp



Aanpassingen Sint Maartenslaan



Aanpassingen Stationsplein

- Optelplekken busjes
- Taxi standplaats
- Mindervalide parkeerplaatsen
- Reservering voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen



Aanpassingen Sint Raphaelpad

Eerder plan:



Aanpassingen Sint Raphaelpad

Vernieuwd ontwerp:

- Deel monumentaal 
gebouw wordt 
gehandhaafd

- Rand van groen en 
bomen als afscheiding

- Strakkere vormen

- Meer groen in ‘t hart van 
het park

- Kapel wordt omarmt 
door wandelpad 



Aanpassingen Wilhelminasingel

Nieuw ontwerp:

- 2 invalide parkeerplaatsen

- Kiss and ride -strook 
verplaatst

- Extra parkeerplaatsen 
toegevoegd



Aanpassingen Driesveldlaan



Het totale plan



Het totaal plan



Het vervolg

• Aanbesteden uitvoering augustus

• Opdrachtverlening aan aannemer medio september 2013

• Start uitvoering vierde kwartaal 2013

• Wanneer gereed?
Driesveldlaan 31 maart 2014
Wilhelminasingel 31 maart 2014
Planning andere straten in overleg bepalen met aannemer
Totale plangebied eind 2014

• Evaluatie van de uitvoering en gebruik nieuwe inrichting



Mogelijkheid om tekeningen te bekijken

Vragen?


