Welkom!

Graag
reageren via
de ‘Post-It’s
op de tafels
!

Inloopbijeenkomst
Ontwikkelperspectief
centrum Weerselo
Plattegrond inloopbijeenkomst

Informatiepanelen
Koffie
U staat
nu hier!

Zaal
Blauwe Tram

WC

Entree

Voormalig gemeentehuis
Geadviseerde looprichting
Informatiepaneel
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Weerselo & U

Graag
reageren do
or
een punaise
te prikken!

Waar woont / werkt u?
Graag met een rode punaise
aangeven waar u woont of
werkt in Weerselo!

Waar ligt volgens u het huidige en nieuwe centrum van Weerselo?
Graag met de gele punaise
aangeven waar volgens u op
dit moment het centrum van
Weerselo ligt.

Graag met de groene punaise
aangeven waar volgens u in
de toekomst het centrum hoort
te liggen.
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Proces

Fases in het proces

Tot eind 2015

T/m mei 2016

Verkennen
van de opgave

Zomer 2016

Kansenkaart
verder verrijken

Ontwikkel
perspectief
centrum Weerselo

Verwerken
van de oogst

Resultaat verkenningsfase: Concept kansenkaart
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Context opgave: centrum Weerselo
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Verklaring

III.

II.

Auto te gast
Kansrijke objecten in nabijheid plein

4

Kansen objecten
Complexiteit laag t/m hoog

6
12
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Kansen voor een levendig plein
Kansen oversteekbare infrastructuur
Overige bebouwing
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Visie Weerselo

Inwoners van Weerselo zijn met recht trots op hun
dorp. Het dorp kent een rijk verenigingsleven, is
mede dankzij haar voorzieningenniveau één van
de drie verzorgingskernen in de gemeente, en
heeft met het nabijgelegen Het Stift, de Weerselose
markt, campings en fietsroutes ook bezoekers
van buiten veel te bieden. Het is voor Weerselo
van belang dat deze kwaliteiten, nu en voor de
toekomst, behouden blijven en waar mogelijk
versterkt worden. Weerselo voor Weerselo.
Het karakteristieke centrum van Weerselo,
het Burgemeester Scholtensplein, kan hierin
een belangrijke rol vervullen. Deze centraal in
Weerselo gelegen locatie, met het monumentale
voormalige gemeentehuis en omgeven door
diverse voorzieningen, vormt het ideale decor voor

een toekomstbestendig, levendig en uitnodigende
bestemming.
Een bestemming waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en dat plek biedt aan lokale activiteiten,
zoals markt, kermis en carnavalsoptocht. Een
centraal gelegen, goed bereikbaar en toegankelijk
plein waar de ruimte op doordachte wijze wordt
gebruikt. Door jong en oud, toerist en inwoner,
bezoeker en passant. Een toekomstbestendig
plein waar ruimte wordt geboden voor bestaande
en nieuwe ontwikkelingen en voorzieningen die
passen bij Weerselo.

Karakteristieken van Weerselo

Beschermd dorpsgezicht: ‘Het Stift’

De Weerselose Markt

Zomerfair Weerselo

Verzorgingskern Dinkelland

Een toekomstbestendig, levendig en uitnodigend plein in het centrum van Weerselo!
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Opgave

Het Burgemeester Scholtensplein heeft een
belangrijke rol in de visie voor Weerselo.
Dit centraal in Weerselo gelegen plein dient niet
alleen voor nu maar ook in de toekomst een
belangrijke bestemming te zijn voor zowel de
bewoners van als de bezoeker aan Weerselo.
Er zijn drie essentiële eigenschappen voor het
Burgemeester Scholtensplein te benoemen
die bijdragen aan een uitnodigende en
toekomstbestendige bestemming in Weerselo,
namelijk:
• Levendig plein en de inrichting van de 						
openbare ruimte;
• Sterke randen met betekenisvolle 								
voorzieningen aan en op het plein;
• Verbeterde oversteekbaarheid van de 						
,aan het plein, grenzende infrastructuur.

De opgave is om deze drie eigenschappen
elkaar te laten versterken. Er dient een
evenwicht te worden gezocht tussen de
aanwezige kansen in relatie tot het formaat,
gebruik en uitstraling van het plein.
Lokaal en regionaal
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.
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.

Belangrijke eigenschappen voor het centrum van Weerselo

Een levendig plein

Sterke randen om het plein

Oversteekbare infrastructuur om het plein

Tijdelijke invulling plein en voorzieningen
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Reactiepaneel

Graag
reageren via
de ‘Post-It’s
op de tafels
!

Herkent u zich in de visie?
Zo ja in welke onderdelen specifiek? Zo niet, wat mist u of moet anders?
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Het plein nu

Wat voor een soort plein is het huidige Burgemeester Scholtensplein nu?

Parkeerplein

Openbaar vervoersplein

Ontspanningsplein

Groene oase

Verkeersplein

Marktplein

Monumentaal plein

Evenementenplein

Ruimteverdeling Burgemeester Scholtensplein
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Volleybalveld (2%)

Water (2%)

OV voorziening (1%)

Parkeerplaats (4%)
Eigen terrein (7%)
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Infrastructuur (11%)

Groenvoorziening (39%)
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Troittoir en wandelpaden (15%)

Bebouwing (19%)

Schaalvergelijking plein

Burgemeester Scholtensplein
Weerselo

Het Stift
Weerselo

Nicolaasplein
Denekamp

Ganzenmarkt
Oldenzaal
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Het plein straks?
Op het, centraal in Weerselo gelegen, Burgemeester Scholtensplein komen veel gebruiksfuncties
samen. Een goed ontworpen en functionele ingerichte openbare ruimte, goed afgestemd op de
verschillende gebruikers, draagt bij aan een prettig beleefbare plein en bestemming.

Groene elementen

Verkeersaspecten rondom en op het plein

Welke groene elementen ziet u graag terug op het plein?

Hoe gaan we om met het verkeer rondom en op het plein?

Behoud waardevolle bomen

Herkenbare plantenvakken

Bushalte aan het plein

Vrijliggend fietspad

Gazon

Groene parkeervakken

Auto te gast

Parkeren zal een noodzakelijke functie
zijn op het plein

Mogelijke inrichtingselementen

Functies op het plein

Welke elementen ziet u graag op het plein? Wat vergroot volgens u
de beleefbaarheid van het plein?

Welke voorzieningen ziet u graag terug op het plein? Hierbij enkele
voorbeelden.

Zitgelegenheid

Bloembakken

Muziekkapel

Buitenfitness

Beeldentuin

Vijver met fontein

Trapveldje / Speeltuin

Hondenspeelplaats
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Reactiepaneel

Graag
reageren via
de ‘Post-It’s
op de tafels
!

Wat zou u - behalve het noodzakelijke parkeren - nog meer op het plein willen
doen? Randvoorwaarde: het moet natuurlijk wel realistisch en niet te ver
vooruitlopen op de definitieve herinrichting. Het kan ook iets tijdelijks zijn!
Laat u inspireren - maar niet beperken - door de voorbeelden van het vorige
paneel.
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Reactiepaneel

Graag
reageren via
de ‘Post-It’s
op de tafels
!

Wat kunnen we morgen al doen om het plein aantrekkelijker te maken? Dat mag
vooruit lopend op de definitieve inrichting ook tijdelijk zijn.
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Sterke randen
2
3

1
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Verklaring
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Groenvoorziening op het plein
Parkeervoorziening op het plein
Tussenruimte plein en voorziening
Infrastructuur rondom het plein

4

Wonen aan het plein
Voorziening aan / op het plein:

6
5

N

1. School

6. Snackbar / IJssalon

2. Café / Horeca

7. Supermarkt

3. Kerk

8. Kadowinkel

4. Zorg

9. Bibliotheek

5. Café / Horeca

10. Voormalig gemeentehuis

1. School

2. Café / Horeca

3. Kerk

4. Zorg

5. Café / Horeca

Het leerlingenaantal van De Aloysiusschool
School neemt iets af, maar het vooruitzicht is
wel dat de school – ook op langere termijn –
blijft bestaan. De school heeft een groot plein
aan de achterzijde en de hoofdingang bevindt
zich aan de Raadhuisstraat.

Café de Troll is een populair café bij jong en
ook oud. Sinds de komst van de Nationale
Knooppuntenroutes (fietsroutes) komen er veel
minder fietsers door de dorpen en langs dit café.
De Troll is daarom pas vanaf het einde van de
middag geopend.

De kerk heeft te kampen met teruglopende
bezoekersaantallen.

Café van Olffen ligt zichtbaar aan de
Bisschopstraat nabij het plein. De weg en
kruising zijn echter moeilijk oversteekbaar.

Mogelijke kansen in relatie tot het creëren van
een levendig, toekomstbestendig en uitnodigend
plein:

Mogelijke kansen in relatie tot het creëren van
een levendig, toekomstbestendig en uitnodigend
plein:
•
Relatie van De Troll met het Burgemeester
Scholtenplein versterken, rekening 			
houdend met geluidsoverlast voor de buurt;
•
Recreatieve routes ook langs De Troll 		
leiden;
•
Een pleinfunctie maken bij de 				
parkeerplaatsen en het grasveld van de 		
kerk;
•
Ander wegprofiel St. Remigiusstraat: auto
te gast;
•
Relatie tot invulling gemeentehuis.

•

Het St. Jozef is onlangs verbouwd en heeft
een gunstig toekomstperspectief. Naast de
woonruimten die zij bieden aan ouderen,
organiseert het St. Jozef ook activiteiten voor
ouderen in de regio.
Mogelijke kansen in relatie tot het creëren van
een levendig, toekomstbestendig en uitnodigend
plein:

6. Snackbar / IJssalon

7. Supermarkt

8. Kadowinkel

9. Bibliotheek

10. Voormalig gemeentehuis

Snackbar en IJssalon van Olffen ligt zichtbaar
aan de Bisschopstraat nabij het plein. De stoep
en het terras worden in de zomer als onveilig
ervaren wanneer veel mensen een ijsje komen
halen.

Supermarkt is een belangrijke voorziening
voor Weerselo. De eigenaar/exploitant wil
investeren in nieuwe huisvesting. Uitgangspunt
is combinatie met verswinkels, bijvoorbeeld
bakker, groenteboer, slager.

De bibliotheek voorziet in een behoefte, maar
wordt steeds minder bezocht. Er wordt dan ook
gezocht naar andere vorm van huisvesting, liefst
in combinatie met andere functies. Denkbare
locaties zijn:

Mogelijke kansen in relatie tot het creëren van
een levendig, toekomstbestendig en uitnodigend
plein:

Mogelijke kansen in relatie tot het creëren van
een levendig, toekomstbestendig en uitnodigend
plein:
•
Supermarkt verhuizen naar voormalig 		
gemeentehuis;
•
Supermarkt op de locatie van kadowinkel/
bibliotheek;
•
Huidige locatie supermarkt verbouwen.

Kadoshop Wesselink is een veelzijdige winkel
waar men voor veel meer terecht kan dan alleen
cadeaus: kantoorbenodigdheden, foto- en
pakket-service, kranten, etc. Het is onzeker of
de winkel in de (nabije) toekomst blijft bestaan,
omdat er geen concrete opvolging is van de
huidige eigenaar.

Het voormalig gemeentehuis staat leeg. Het is
een karakteristiek pand dat een monumentale
status heeft. Het pand staat centraal op het
plein en verdient een nieuwe bestemming. De
invulling van het voormalig gemeentehuis is van
grote invloed op functioneren centrum. Er zijn
drie mogelijke opties:

•
•
•

•
•

Vrijkomende ruimte lokalen benutten voor
bibliotheek;
Hoofdingang school aan pleinzijde: halen
en brengen kinderen;
Voortuin bij openbare ruimte van het plein
betrekken.

Oversteekbaarheid Bisschopstraat 			
verbeteren;
Grotere terrassen realiseren. Bijvoorbeeld
door verleggen Bisschopstraat.

Als de supermarkt verplaatst, dan is er op
de huidige locatie ruimte voor een functie /
bestemming. Bijvoorbeeld voor woonruimten.

Mogelijke kansen in relatie tot het creëren van
een levendig, toekomstbestendig en uitnodigend
plein:

•

Aanwezige kansen voor dubbelgebruik. 		
Bijvoorbeeld een theater;
Dubbelgebruik parkeren voor centrum/		
pleinvoorzieningen.

•
•
•
•

Mogelijke kansen in relatie tot het creëren van
een levendig, toekomstbestendig en uitnodigend
plein:
•
Overname van de winkel door een nieuwe
of bestaande eigenaar;
•
Nieuwe bestemming voor het pand, zoals
winkel, wonen of horeca;
•
Herinrichting van de ruimte.

•
•
•
•

St. Jozef meer verbinden met het plein, tuin
beter toegankelijk maken;
Veel bezoekers per week (potentiële gasten
voor horeca);
restaurant in St. Jozef toegankelijk maken
voor breder publiek (mits gesubsidieerde
instelling niet concurreert met horeca);
activiteiten St. Jozef in combinatie met 		
andere organisaties op en rond het plein.

School;
Verzorgingstehuis;
Voormalig gemeentehuis;
Het Trefpunt.

Op de huidige plek van de bibliotheek ontstaat
ruimte voor een nieuwe invulling. Dat kan een
nieuwe functie zijn, zoals horeca of wonen,
maar er kan ook voor worden gekozen om de
hoek te betrekken bij de openbare ruimte van
het plein.

Mogelijke kansen in relatie tot het creëren van
een levendig, toekomstbestendig en uitnodigend
plein:
•
•
•

•
•
•

terras op het plein
oversteekbaarheid Bisschopstraat 			
verbeteren;
Mogelijkheden onderzoeken voor een 		
veiliger kruispunt.

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.
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Reactiepaneel

Graag
reageren via
de ‘Post-It’s
op de tafels
!

Wat mist u nog aan winkels, horeca of andere voorzieningen ,rondom of op het
plein, die hier levensvatbaar kunnen zijn? Randvoorwaarde: het moeten wel
levensvatbare en realistische ideeen zijn.
Welke bestaande voorzieningen in Weerselo en omstreken
zou u graag in het centrum willen zien?

11-05-2016

Verkeer
Centrum
Weerselo
7
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Sint Remigiusstraat:
Auto te gast

A
C

D

B

Beleidsnotitie

E

•
•
•

De Aanleg
• Oversteekbaarheid verbeteren;
• Aandacht voor aansluiting Bisschopstraat
• Met rondweg: auto te gast

A

Bouwen & Pa
Uitgangspunt
rkeren 2014
: parkeren op
het eigen terr
Parkeernorm
ein
Plus-superma
rket: 4,2 pp/1
Supermarkt ±
00m² BVO
1. 500 m²: 63
pp nodig (± 1
.200 m²)

Locatie

1200m²

Plus

42

Bisschopstraat

12

Sint Remigiusstraat

14

plein

34

De Aanleg, voor St Jozef
Sint Remigiuskerk
Totaal

Variant 1: Geen rondweg
•
•
•
•
•
•

Bischopstraat is barrière voor voetgangers en fietsers (9.000 – 11.000 auto’s per etmaal)
Snelheid beperken (± 40 km/u)
Geconcentreerd oversteken
In twee keer oversteken (middeneilanden 2,5m breed)
Eventueel: 2x1 langs het plein
Wachttijden voor verkeer uit zijstraten

Aantal pp

bijzonderheden

blauwe zone

4
14
120

Variant 2: Rondweg

• Bischopstraat is onderdeel van het plein (2.000 tot 3.500 auto’s per etmaal)
• Verspreid oversteken
• Snelheidsremmende maatregelen!
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Referentiebeelden Bisschopstraat zonder Rondweg

Referentiebeelden Bisschopstraat met Rondweg
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Reactiepaneel

Graag
reageren via
de ‘Post-It’s
op de tafels
!

Conclusie van het verkeersonderzoek is dat we kunnen beginnen met het
centrum zonder duidelijkheid over de rondweg. In welke mate denkt u dat de
wegen rond het plein op deze wijze beter oversteekbaar zijn: niet, beter, goed of
uitstekend? Wat wilt u nog meer kwijt over oversteekbare infrastructuur?
Wilt u iets kwijt over de rondweg?
Verderop een speciaal paneel voor reactie op de rondweg.
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Rondweg: JA

Graag
reageren via
de ‘Post-It’s
op de tafels
!

Wat zijn volgens u de voor- en nadelen voor het centrum van Weerselo
wanneer er WEL een rondweg komt?
REGEL: bij elk voordeel ook een nadeel noemen en vice versa!

Rondweg
Centrum Weerselo

Voordeel

Nadeel

11-05-2016

Rondweg: NEE

Graag
reageren via
de ‘Post-It’s
op de tafels
!

Wat zijn volgens u de voor- en nadelen voor het centrum van Weerselo
wanneer er WEL een rondweg komt?
REGEL: bij elk voordeel ook een nadeel noemen en vice versa!

Rondweg
Centrum Weerselo

Voordeel

Nadeel
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Blijf betrokken!
Geef uw mening vandaag
op de reactiepanelen

Geef uw mening de komende
weken
via: www.mijnweerselo.nl
BEZOEK ONS elke donderdag op
het voormalig gemeentehuis aan
het Burgemeester Scholtensplein.

Volg ons via Facebookpagina:
Mijn Weerselo
Wilt u actief meedenken in het verdere proces?
Laat hier uw naam en emailadres achter! Tevens kunt
hier aangeven waar u over mee wilt denken.
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Dank voor uw aanwezigheid
Hebt u nog iets gemist
op de panelen?
Laat het dan hier weten!
Graag
reageren via
de ‘Post-It’s
op de tafels
!
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