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Herinrichting van de Kruisstraat

Geachte heer/mevrouw,
De gemeente Meppel gaat de Kruisstraat opnieuw inrichten. Op vrijdag 22 juni
2018 hebben wij u hierover geïnformeerd. Doel van dit project is om de
belevingswaarde te verhogen: u ervaart kwaliteit als u straks door de Kruisstraat
loopt. Dat u zich betrokken voelt bij uw omgeving is duidelijk. De
informatiebijeenkomst was goed bezocht en we zijn blij met uw inhoudelijke
inbreng. In deze brief geven we antwoord op de nog openstaande vragen en
informeren wij u over de start van de werkzaamheden.
Binnenstadplan
Het aanpakken van de Kruisstraat staat niet op zich. Het is het eerste project dat
we uitvoeren om de belevingswaarde van de openbare ruimte te verhogen zoals
beschreven staat in het Binnenstadplan. Het Binnenstadplan is tot stand gekomen
met de inbreng van alle inwoners van Meppel tijdens diverse bijeenkomsten in
2017. Het Binnenstadplan is door de raad op donderdag 22 juni 2017 vastgesteld.
Van hieruit wordt geïnvesteerd in:
• concentratie van het winkelaanbod,
• transformatie van de aanloopstraten,
• toevoeging van beleving en bereikbaarheid.
Hierdoor blijft Meppel het bruisend hart in de regio. Bezoekers van de binnenstad
zoeken beleving en benaderen winkels, horeca, de buitenruimte en cultuur niet
meer afzonderlijk. Binnensteden moeten een totaal beleving bieden.
In het Binnenstadplan staat dat de Keyserstroom en de Kruisstraat een
prominente poort/entree van de binnenstad vormen. Het Binnenstadplan geeft
ook de ambitie aan: minder detailhandel en meer retail. Een onderdeel daarvan is
het investeren in de inrichting van de Kruisstraat om de ontwikkeling van de
Keyserstroom meer te verbinden met de Hoofdstraat zodat er een aantrekkende
werking in dit gebied ontstaat. We weten nu dat in de Keyserstroom een nieuwe
bioscoop met horeca wordt gevestigd. Hierdoor wordt de Kruisstraat meer een
verblijfsgebied waar beleving voorop staat. Dit komt tot uitdrukking in het
Definitief Ontwerp dat we u hebben laten zien op 22 juni 2018.
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Proces
In januari 2018 zijn we gestart met het ontwerpen van de herinrichting van de
Kruisstraat. In een 2 tal bijeenkomsten hebben we belanghebbenden gevraagd
hun ideeën voor de herinrichting aan ons mee te geven. Op basis van het
Binnenstadplan en uw input heeft stedenbouwkundig Buro Maan het Definitief
Ontwerp opgesteld. Op 12 juni 2018 heeft het college van Burgemeester en
Wethouders ingestemd met het Definitief Ontwerp herinrichting Kruisstraat. Op 22
juni jl. hebben wij u hier over geïnformeerd.
In het Definitief Ontwerp hebben we zoveel als mogelijk rekening gehouden met
uw inbreng. Voor de gemeente geldt uiteraard dat zij altijd een afweging moet
maken tussen het persoonlijk belang en het algemeen belang.
De opmerkingen die u op het Definitief Ontwerp herinrichting Kruisstraat heeft
ingebracht, proberen we zo goed als mogelijk te verwerken. Het aanleggen van
een voetgangersoversteekplaats op de kruising Grote
Oever/Molenstraat/Kruisstraat valt buiten deze plannen, maar we zoeken wel naar
samenhangende oplossingen.
De suggestie om een deel van het Slotplantsoen in te richten als fietsenstalling en
een keerlus voor (vracht)autos aan te leggen begrijpen we, maar we vinden het
ook belangrijk om zuinig te zijn op het weinige groen in de binnenstad. We gaan
hierover met belanghebbenden in gesprek.
Fietsers in de Kruisstraat
Grote wens die we hebben gehoord is het volledig weren van fietsers uit de
Kruisstraat. De Kruisstraat is echter onderdeel van het fietsroutenet Meppel en is
daarin een belangrijke schakel. Het volledig afsluiten van de Kruisstraat voor
fietsers kan op dit moment niet. Een van de pijlers van het Binnenstadplan is
bereikbaarheid waarbij we ook rekening houden met bezoekers die op de fiets
komen. Op dit moment kunnen we geen alternatieve fietsroute aanbieden. We
ontmoedigen het fietsen tijdens drukke periodes. De fietser is als het ware te gast
in de Kruisstraat wat wordt ondersteund met bebording.

Bevoorrading binnenstad
Ook in Meppel is de bevoorrading van de binnenstad een uitdaging. Zonder
bevoorrading kan een binnenstad immers niet bestaan. De bevoorrading is dus
een gegeven dat we moeten accepteren. We hebben afspraken gemaakt om de
overlast van de bevoorrading te minimaliseren. Dit is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Vanuit de gemeente wordt het handhaven van de tijden
waarop bevoorradingsverkeer in de binnenstad mag komen strenger
gecontroleerd. Ook voeren we eenrichtingsverkeer in de Kruisstraat in. Door met
leveranciers goede afspraken te maken over de bevoorradingstijden dragen de
gezamenlijke ondernemers ook hun steentje bij.
Overigens kunnen we de gereserveerde ruimte voor bevoorradingsverkeer niet
anders inrichten. De binnenstad moet bereikbaar blijven voor hulpdiensten.
De uitvoering
Het gemeentebestuur heeft afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van de
bioscoop dat de Kruisstraat heringericht is als de bioscoop open gaat. Naar
verwachting opent de bioscoop in december van dit jaar. Voor de herinrichting
Kruisstraat is de periode van september tot medio november beschikbaar. We
starten na de laatste Donderdag Meppel Dag; maandag 3 september 2018. De
verwachting is dat de werkzaamheden vóór 17 november 2018 gereed zijn, als
Sinterklaas aankomt. De aannemer Otten Infra BV voert de werkzaamheden uit.
De uitvoering zal leiden tot overlast. We proberen de overlast wel zoveel mogelijk
te beperken door bijvoorbeeld loopschotten te leggen en te assisteren bij de
bevoorrading. We garanderen dat uw pand altijd bereikbaar is. Voor informatie
tijdens de uitvoering kunt u terecht bij:
• de heer Mulder, hoofduitvoerder van aannemer Otten Infra,
telefoon 06 28 75 86 53 of
• de heer Grit, opzichter van de gemeente Meppel,
• telefoon 06 46 85 54 53.
Bij de herinrichting gebruiken we duurzame en herbruikbare materialen. De
planten in de plantenbakken zorgen voor een kleurrijke beleving gedurende het
hele jaar. De planten trekken insecten aan waardoor de biodiversiteit wordt
vergroot.
Het straatwerk wordt zo vlak als mogelijk aangelegd. Hierbij moeten we rekening
houden met hoogteverschillen tussen de verschillende panden. Ook zorgen we
ervoor dat het regenwater voldoende snel wordt afgevoerd. Het wordt dus niet het
spreekwoordelijke biljartlaken maar de straat zal zeker toegankelijk zijn voor
mensen die wat slechter ter been zijn.

Tot slot
Met deze brief hebben we u geïnformeerd over de uitvoering herinrichting
Kruisstraat en hebben we de vragen van de informatiebijeenkomst van 22 juni jl.
zoveel mogelijk willen beantwoorden. Heeft u nu al vragen over de uitvoering
herinrichting Kruisstraat? Neemt u dan gerust contact op met de projectleider, de
heer van der Weide. Heeft u vragen over het ontwerp herinrichting Kruisstraat of
anderszins over het Binnenstadplan dan kunt u contact opnemen met de heer
Coehoorn. Beide heren zijn telefonisch bereikbaar via het nummer 140522 of per
e-mail info@meppel.nl.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders,
J.B. Stahl
teamleider Openbare Ruimte Binnen
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