Concept kansenkaart centrum Weerselo
Drie essentiële elementen voor een
toekomstbestendig en levendig centrum
van Weerselo
•
•
•

Levendig plein;
Sterke randen;
Oversteekbaarheid infrastructuur.

De opgave is om deze drie elementen elkaar
te laten versterken. Er moet een evenwicht
gezocht worden naar in de randen aanwezige
kansen in relatie tot het formaat, gebruik en
uitstraling van het plein.

Weerselo heeft de ambitie om de functies
en voorzieningen (maatschappelijk en
commercieel) voor lokaal gebruik te
handhaven en te versterken. Dat kunnen lokale
ondernemers en nieuwkomers zijn.
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Daarnaast zijn er in Weerselo kansen om een
regionale functie ten aanzien van recreatie
en toerisme (campings, ‘t Stift, landschap,
Weerselose markt, etc.) te vervullen.

Concept opgave
Werken aan een mooi plein met sterke randen:
•
passend bij Weerselo;
•
kansen pakken;
•
flexibel;
•
overzichtelijk;
•
niet complex.
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Kansen oversteekbare infrastructuur
Overige bebouwing

Kansen voor sterke randen

Functies en voorzieningen
aan het plein die reuring,
traffic en bezoekers genereren
zorgen voor een levendig en
toekomstbestendig centrum.
Bij beslissingen over mogelijke
vestiging van functies in
Weerselo wordt prioriteit
gegeven aan het versterken van randen aan het plein.
1.
Basisschool
School krimpt iets, op lange termijn bestaansrecht.
•
Vrijkomende ruimte lokalen benutten voor bibliotheek;
•
Hoofdingang school aan pleinzijde: halen en brengen
kinderen;
•
Voortuin bij plein betrekken.
2.
Voormalige Rabobank
Concreet plan van investeerder voor wonen en kleine
commerciële ruimte.
•
In de plint zoveel als mogelijk voorzieningen
met reuring. Bijvoorbeeld met winkels.
Daarboven combineren met woonfuncties.
3.
Parochie
Teruglopende bezoekersaantallen.
•
Meer betrekken bij het centrum;
•
Aanwezige kansen voor dubbelgebruik. Bijvoorbeeld
een theater;
•
Dubbelgebruik parkeren centrum.
4.
Verzorgingstehuis St. Jozef
Onlangs verbouwd, gunstig toekomstperspectief.
•
Beter verbinden met het plein;
•
300 bezoeken per week;
•
Restaurant toegankelijk maken voor breder publiek
(mits gesubsidieerde instelling niet concurreert met
horeca);

•
•

Plein doortrekken tot aan gevel St Jozef;
Alternatieve locatie voor bibliotheek (zie 8.).

5.
Versterken relatie café De Troll
Veel bezoekers en populaire trekpleister.
•
Relatie met het plein versterken, rekening houdend met
geluidsoverlast voor de buurt;
•
Ander profiel St. Remigiusstraat.  Auto te gast (zie I.);
•
Relatie tot invulling gemeentehuis (zie 9.).
6.
Horeca Bisschopstraat
Cafetaria / IJssalon van Olffen & Cafe-restaurant van Olffen.
•
Relatie met het plein versterken;
•
Oversteekbaarheid Bisschopstraat verbeteren (zie II.);
•
Mogelijkheden onderzoeken voor een veiliger
kruispunt (zie III.). Bijvoorbeeld door een reconstructie
naar een rotonde.
•
Grotere terrassen realiseren. Bijvoorbeeld door  
verleggen Bisschopstraat.
7.
Supermarkt
Supermarkt belangrijke voorziening.
•
Eigenaar/ Exploitant wil investeren in nieuwe
huisvesting;
•
Uitgangspunt is combinatie met verswinkels.
Bijvoorbeeld bakker, groenteboer, slager.
Drie mogelijke locaties:
•
In het gemeentehuis;
•
Op de locatie van kadowinkel/bibliotheek;
•
Huidige locatie.
Indien verplaatsing van supermarkt, op huidige locatie een
nieuwe functie / bestemming.
8.
Bibliotheek
Voorziet in behoefte, zoekt betere exploitatiemogelijkheden.
Kansen bibliotheek bij gezamenlijke huisvesting: betere
exploitatie, langere openingstijden, toezichtloos uitlenen, etc.

Vier mogelijke locaties:
•
Basisschool (zie 1.);
•
St. Josef (zie 4.);
•
Gemeentehuis (zie 9.);
•
Het Trefpunt (zie 10).
9.
Voormalig gemeentehuis
Staat leeg. Voorzijde is gemeentemonument. Gemeentehuis
staat centraal op het plein.
•
Gevel gemeentehuis intact laten (geen gevelreclame);
•
Voor het gemeentehuis startpunt voor toerisme
maken. Bijvoorbeeld fietsknooppunt of wandelroute.
Invulling gemeentehuis van grote invloed op functioneren
centrum. Drie mogelijke opties:
•
Supermarkt in combinatie met verswinkels;
•
Unieke gebruiker. Bijvoorbeeld Teak Gallery
Weerselo, Action, restaurant, museum;
•
Combinatie van kleine en middelgrote commerciele
en maatschappelijke functies. Bijvoorbeeld
gebruikers Het Hoikinck.
10. Het Trefpunt
Sporthal en ontmoetingsplek voor sociale en culturele
doeleinden. Ongelukkig ligging t.o.v. plein.
•
Relatie met plein versterken door drukte
Legtenbergerstraat te verminderen (zie IV.);
•
Commissie instellen voor ontplooiing nieuwe
activiteiten;
•
Alternatieve locatie voor bibliotheek.
11. Wonen
Er liggen kansen voor diverse woonfuncties. Binnen
Weerselo is er een grote vraag naar betaalbare huur of koop
voor jongeren. Jongeren in het centrum dragen bij aan de
levendigheid en reuring. Binden van jongeren is ook voor
de langere termijn essentieel voor Weerselo. Ook andere
woonvormen zoals ouderen kunnen van toegevoegde waarde
voor het centrum zijn.

12. Mogelijkheden creeëren voor commerciële
voorzieningen.
Mogelijke locaties:
•
Hoek bibliotheek;
•
Oude gemeentehuis;
•
Langs de Bisschopsstraat richting plein.

Een levendig plein

Het plein vormt het hart
van het centrum van
Weerslo. Centraal staat
hier het ontmoeten tijdens
evenementen en activiteiten
(markt, carnaval, kermis,
beachvolleybal, etc.)

A.
•
•
•

•
•
B.
•
•
C.
•

Benutten volgende mogelijkheden:
Integrale herinrichting plein in overeenstemming met
de randen;
Geschikt en beschikbaar maken voor evenementen,
activiteiten en andere initiatieven;
Onderzoek naar multifunctionele parkeervoorzieningen
(meerdere gebruikers van dezelfde parkeerplaats).
Indien de supermarkt verplaatst naar het plein de
parkeervoorziening bij de supermarkt realiseren;
(Toeristisch) Fietsknooppunt in het centrum;
Wandelroute startend in centrum naar Het Stift.
Benutten volgende mogelijkheden:
Een tweede plein tussen achterkant gemeentehuis en
kerk. Daar is mogelijk ruimte voor kermis en
muziekkoepel;
Waterpret op het plein. Weerselerbeek open/
toegankelijk maken met waterparkje en een brede brug.
Benutten volgende mogelijkheden:
Bos van park bij St. Josef uitdunnen voor een betere
doorkijk / verbinding met plein.

Oversteekbare infrastructuur

Huidige infrastructuur vormt
een grote barierre voor
het functioneren van het
centrum. Het huidige plein
wordt afgesloten door slecht
oversteekbare wegen. Bij
ingrepen in de infrastructuur
moet goed worden onderzocht
wat de effecten daarvan zijn op het totale wegennet van
Weerselo.
I.
•
•
•
•
II.
•
III.
•
•
•
•
•
IV.
•
•

Oversteekbaarheid vergroten

St. Remigiusstraat
Oversteekbaarheid vergroten;
Auto te gast;
Eventueel: geen doorgaande weg door afsluiting bij
Bisschopsstraat en en éénrichtingsverkeer vanaf
de Aanleg;
Hangt nauw samen met toekomst kadowinkel en
bibliotheek (zie 8.).
Bisschopstraat
Ongeacht de mogelijke rondweg moet de barièrre
verminderen en de oversteekbaarheid vergroot worden.
De Aanleg
Oversteekbaarheid vergroten;
Auto te gast;
Exacte ligging De Aanleg verkennen ter hoogte
van de Parochie (zie 3.);
Mogelijkheden onderzoeken reconstructie kruising
naar rotonde;
Mogelijkheden onderzoeken afsluiting De Aanleg en
verkeer via de Haarstraat.
Legtenbergerstraat
Snelheidsremmende maatregelen;
Minder autoverkeer via Legtenbergerstraat.

Barièrre verminderen

Auto te gast
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