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Proces

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 levendige, 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.

Burgemeester Scholtensplein als levendige, uitnodigende en toekomstbestendige bestemming

Een levendig plein

Sterke randen om het plein

Oversteekbare infrastructuur

De opgave is om deze drie eigenschappen elkaar te laten
versterken en het evenwicht te vinden van de aanwezige
kansen in relatie tot het formaat, gebruik en uitstraling van
het plein.

Tot eind 2015

T/m mei 2016

Verkennen
van de opgave

Zomer 2016

Verwerken
van de oogst

Kansenkaart
verder verrijken

Kansenkaart

Vlekkenplan
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Voorzieningenhoek
Groen plein
Kerkplein en omgeving
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Ontwikkelperspectief Weerselo

traat

Verbeelding ontwikkelperspectief Weerselo

Logische routing

Verkeersveilig met behoud parkeren

De voetpaden vormen een
samenhangend
voetgangersgebied en
verbinden de aan het plein
grenzende voorzieningen met
elkaar. De centrale as op het
plein leidt naar het hoogwaardig
voetgangersgebied rondom
het gemeentehuis. Het
gemeentehuis komt zo op een
‘voetstuk’ te staan en versterkt
het monumentale karakter van
de plek.

De aangrenzende wegen
worden meer onderdeel
van het plein door ingrepen
in het wegprofiel en een
bij het voetgangersgebied
aansluitende materialisatie.
De Aanleg wordt
verkeersveiliger gemaakt en
de doorgaande route over
het plein verdwijnt voor een
leefbaarder plein. Auto’s
betreden en verlaten de
parkeerplaats op het plein
via De Aanleg. Het aantal
parkeerplaatsen aan de St.
Remigiusstraat en het plein
blijft behouden, maar nemen
minder ruimte in.

Groene uitstraling

Zwaartepunt van de groene
uitstraling van het plein
ligt rondom het St. Jozef.
Een groene omzoming van
het plein door een brede
groenstrook met bomen
zullen de bestaande wegen
gaan begeleiden.
Deze ingreep wordt visueel
doorgezet vanuit de St.
Remigiusstraat en De Aanleg
richting kerk. Dit betrekt kerk
ruimtelijk meer bij het plein.

Open plein

Evenementen als de
zomerfair, kermis en het
beachvolleybaltoernooi zijn
belangrijk voor Weerselo.
Het ontwikkelperspectief
creeërt meer open ruimte
voor deze evenementen door
zoveel mogelijk objecten als
straatmeubilair en bomen
te verwerken in de groene
omzoming van het plein.
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Ontwikkelperspectief Weerselo
De volgende ontwerpstappen verklaren de totstandkoming van het
ontwikkelperspectief Weerselo.
Gemeentehuis op een voetstuk

Samenhangend netwerk
Vanuit het voetstuk en centrale as
ontspringt een fijnmazig netwerk
van voetpaden die de aan het
plein grenzende voorzieningen
logisch met elkaar verbinden.

Het gemeentehuis is de
prominente en monumentale
blikvanger van het plein. Het
heeft een centrale ligging en
geeft karakter aan de plek.
Rondom het gemeentehuis
wordt voorzien in een autovrij
voetgangersgebied. In dit gebied
is ruimte voor een terras, het
herdenkingsmonument, de
brievenbus en de ondergrondse
containers. Een centrale as
versterkt de entree van het
gemeentehuis.

Auto te gast

Er kan over en langs het plein
worden gelopen op wandelpaden
die voldoende breed zijn om er
bankjes langs te realiseren.

Groen karakter en uitstraling

30 km/u

De groene uitstraling van
het plein is een belangrijk
uitgangspunt in de ontwikkelvisie
van Weerselo.
Bomenrijen worden langs
de wegen geplaatst in ruime
groenstroken en langs de St.
Remigiusstraat worden ze
visueel doorgezet richting de
kerk. Dit vergroot de ruimtelijke
samenhang rondom het plein.
Zwaartepunt van het groen
wordt het parkachtige karakter
van het St. Jozef terrein. De
Weerselerbeek wordt beter
ingepast dan de huidige situatie.

Door de auto te gast te maken op
het plein wordt de leefbaarheid
sterk verbeterd. Rondom het
plein geldt een 30 km/u regime
waarop bestaande profielen
worden aangepast om de
oversteekbaarheid te verbeteren.
Doorgaand verkeer over het plein
wordt niet meer mogelijk en
zowel St. Remigiusstraat als plein
krijgen een shared-space karakter.
De OV-halte wordt gesitueerd
aan de Bisschopstraat

Deelgebieden Ontwikkelperspectief Weerselo
Plein en St. Remigiusstraat

Gemeentehuis en kerkplein

St. Jozef en De Aanleg

Voorzieningenhoek

Het plein wordt een verblijfsgebied: evenveel parkeerplaatsen
nemen minder ruimte in, er is zitgelegenheid langs de
voetpaden, voldoende ruimte voor de jaarlijkse evenementen
en er zijn terrasmogelijkheden.

Het centraal gelegen gemeentehuis wordt een
multifunctioneel gebouw met voorzieningen die bijdragen
aan de levendigheid van het centrum. De raadszaal in het
oude deel blijft behouden als trouwlocatie. Een eventuele
aanbouw aan de achterzijde, al dan niet de supermarkt,
moet een kwaliteitsimpuls zijn voor de omgeving. De
Weerselerbeek dient hierbij gehandhaafd en ingepast te
worden.

De tuin van het St. Jozef wordt door een nieuwe
voetpadenstructuur en beter oversteekbare De Aanleg
verbonden met het plein. De Aanleg wordt een 30 km
zone waarbij het troittoir direct langs de Aanleg verdwijnt.
Voetgangers kunnen zich via de tuin St. Jozef of over het plein
begeven richting kerk.

De St. Remigiusstraat wordt een voorzieningenstraat. De
bibliotheek komt in de Aloysiusschool. Rond kadoshop
Wesselink komt ruimte vrij voor nieuwe functies die bijdragen
aan een levendig, toekomstbestendig en uitnodigend plein.
Ontwikkeling in overleg met Wesselink als grondeigenaar.

Bisschopstraat

Met of zonder rondweg wordt de Bisschopstraat beter
oversteekbaar. Langs de Bisschopstraat t.h.v. de centrale
zicht- en voetgangersas komen de bushaltes, zodat passagiers
middenin het centrum uitstappen.

Voor de ontwikkeling van de supermarktlocatie zijn twee
scenario’s mogelijk:
• Handhaven op huidige locatie aan de Bisschopstraat;
• Plusmarkt verhuist naar het plein en de huidige locatie krijgt
een woonbestemming.

Planning uitvoering

Q2 / Q32017
2018
2017-2018
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Plein en St. Remigiusstraat

U bevindt zich op het Burgemeester Scholtensplein letterlijk in het
centrum van Weerselo. Dit gebied vormt met het monumentale
(voormalig) gemeentehuis het ideale decor voor een levendig,
toekomstbestendig en uitnodigend plein om de kwaliteiten van
Weerselo te beleven. Het Burgemeester Scholtensplein als een
prettig toegankelijk en autoluw verblijfsgebied.

at

tra
s
s
u
igi

m

De

Aa
nle

g

e
St. R

Doorgaand verkeer over het plein is niet meer mogelijk; auto’s
betreden en verlaten de parkeerplaats via De Aanleg. Ook wordt
met minder ruimte het huidige parkeeraanbod gerealiseerd
waardoor meer ruimte ontstaat voor het verblijfsgebied. Bomen en
straatmeubilair worden zoveel mogelijk aan de randen van het plein
gesitueerd, zodat er meer ruimte is voor de jaarlijkse evenementen.
De St. Remigiusstraat wordt ingericht als shared-space gebied
en wordt met zijn voorzieningen hierdoor sterker met het plein
verbonden. Het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.
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St. Remigiusstraat als shared-space gebied

Huidige situatie

Nieuwe situatie

Centraal in Weerselo

Gemeentehuis prominent in beeld

Terrasfuncties waar mogelijk

OV halte aan het plein

Samenhangende openbare ruimte

Groene uitstraling en open ruimte
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Voorzieningenhoek

De St. Remigiusstraat wordt een voorzieningenstraat waar men
dankzij het shared-space karakter prettig langs winkels en andere
voorzieningen kan lopen. Het karakter van voorzieningenstraat
wordt versterkt door in de voorzieningenhoek nieuwe
ontwikkelingen toe te staan. In de voorzieningenhoek komt ruimte
vrij voor nieuwe ontwikkelingen, doordat het bibliotheekgebouw
daar zal verdwijnen. De bibliotheek kan worden gecombineerd met
de Aloysiusschool door de vrijkomende schoollokalen te benutten.

at

m

De

Aa
nle

g

e
St. R

Bissc

De nieuwe bebouwing in de voorzieningenhoek krijgt maximaal
twee bouwlagen en een kap, dient qua bouwstijl aan te sluiten op
de Twentse architectuur en uit losse eenheden te bestaan. Hier
komen functies die bijdragen aan een levendig, toekomstbestendig
en uitnodigend plein.

St. Remigiusstraat als voorzieningenstraat
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Bibliotheek naar de school
Café
Kerk

Kapper

School

Aloysiusschool
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Gemeentehuis
Supermarktlocatie

Voorzieningenhoek

Huidige locatie
bibliotheek

Van oudsher is de St. Remigiusstraat een
belangrijke verbinding geweest in Weerselo.
Dit is terug te zien in de positie van de kerk
waarbij de St. Remigiusstraat als zichtas
functioneert en aan de vele voorzieningen die
aanwezig zijn. Voor een verbeterde uitstraling
wordt de gehele straat opnieuw ingericht naar
het shared-space principe waar de auto te
gast is en met een bomenrij welk de zichtas
accentueert. Het aantal parkeerplaatsen blijft
behouden.
Shared-space winkelgebied

Supermarkt op bestaande locatie

De bibliotheek is een functie die we graag
willen behouden voor Weerselo. Daarom
praten de school en bibliotheek met elkaar
om de bibliotheek in de school te vestigen.
Met het samengaan van deze functies kunnen
lees-, leer-, en computeromgeving worden
gedeeld. Toezichtloos uitlenen wordt hierdoor
mogelijk en de bibliotheek kan veel vaker
open zijn dan nu het geval is. De terugloop
van leerlingen biedt kansen om overgebleven
lokalen een nieuwe functie te geven. Een
bibliotheek in de school heeft meerwaarde
voor beide partijen.

Multifunctionele bibliotheek in een
schoolomgeving.

Supermarkt in gemeentehuis
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De supermarkt op de huidige locatie wordt
verbouwd en parkeren zal plaatsvinden op
eigen terrein. Mocht de keuze vallen voor
deze optie dan is het van belang om de
voorzieningenhoek goed aan te laten sluiten
op deze ontwikkeling; de nieuwbouw in de
voorzieningenhoek moet een fysieke en
visuele doorgang bieden tussen plein en
supermarktlocatie.
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Het is vanuit het oogpunt van een levendig,
toekomstbestendig en uitnodigend plein
namelijk gewenst dat de supermarkt
onderdeel is van het plein. Aandachtspunt
hierbij is een goede oversteekbaarheid van de
Bisschopstraat.

Voor een supermarkt achter het huidige oude
historische gemeentehuis gelden belangrijke
randvoorwaarden die moeten bijdragen aan
een kwaliteitsimpuls op deze locatie:
• Vrijgekomen kavel gedeeltelijk bebouwen;
• Geen extra parkeerruimte op het plein;
• Gevels nieuwe aanbouw moeten passen bij
het gemeentehuis (geen blinde gevels en
geen ´doos´);
• Behoud van monumentale waarde van het
gemeentehuis;
• Raadzaal behouden voor trouwerijen.
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In deze situatie geldt voor de nieuwbouw
in de voorzieningenhoek dat de de ingang
van nieuwbouw gesitueerd wordt aan
de pleinzijde en St. Remigiusstraat. De
achterkant van de bebouwing bevindt zich
richting de Bisschopstraat. Op de huidige
supermarktlocatie worden woningen gebouwd.
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Gemeentehuis en kerkplein

Het voormalig gemeentehuis is het centrale punt van het plein
en vormt de schakel tussen het Burgemeester Scholtensplein
en het Kerkplein aan de achterzijde. Het gemeentehuis wordt
als het ware op een voetstuk geplaatst door een breed autovrij
voetgangersgebied er omheen. Ook het oude gedeelte van het
gemeentehuis moet bijdragen aan levendigheid in het centrum
en moet dus daartoe passende functies huisvesten. De raadszaal
in het oude deel blijft behouden als trouwlocatie.
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Het Kerkplein en omgeving wordt veel meer onderdeel van het
plein, doordat de St. Remigiusstraat een duidelijker verbinding en
zichtas is richting de kerk. Ook worden de kruisingen opgehoogd
met een doorlopend plateau wat een snelheidsremmende
werking heeft én het Kerkplein in ruimtelijke zin verbindt met de
achterzijde van het gemeentehuis.
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Relatie gemeentehuis en kerkplein
Verleggen kruispunten

Kerkplein aanhechten

Samenhang verbeteren
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• De Aanleg snelheidsremmend aanpassen (hinder en
weinig overzicht op de bestaande kruisingen);
• Kruisingen haakser aanleggen om snelheid eruit te halen;
• Aanpassing De Aanleg deels over terrein kerk;
• Meer ruimte aan achterzijde gemeentehuis.

rk
ve
gs

Autoluw voorterrein

Huidige uitgangspunten:
• Inrichting kerkplein blijft behouden. De huidige
parkeerplaats kan wel compacter worden
gedimensioneerd;
• Huidige toegangswegen blijven in het verlengde van de
kruisingen tot aan het voorplein van de kerk lopen.

Door de inrichting van de vrijkomende ruimte (door het
verkeersveiliger maken van De Aanleg) af te stemmen op
het Kerkplein kan er meer samenhang ontstaan en de kerk
meer met het plein betrokken worden. De exacte inrichting
is afhankelijk van de eventuele vestiging van de supermarkt
in het gemeentehuis.

Mogelijke scenario’s voor gemeentehuis en kerkplein
Maximale uitbreiding gemeentehuis
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Gedeeltelijke uitbreiding gemeentehuis
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De Weerselerbeek dient behouden te blijven voor
het centrum. Bij een maximale uitbreiding van het
gemeentehuis zal deze ingepast worden in een stenige
kade. Er ontstaat vervolgens een zoekgebied voor parkeren
(gearceerd gebied).
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Bij een gedeeltelijke uitbreiding van het gemeentehuis
ontstaat er meer ruimte om de Weerselerbeek in te passen
in een groen talud.

Geen uitbreiding van het gemeentehuis
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Het nieuwe deel van het gemeentehuis wordt gesloopt en
er komt geen aanbouw voor terug; het gemeentehuis wordt
in originele staat hersteld. Het gemeentehuis wordt dan
een verbindend element tussen beide pleinhelften: tussen
gemeentehuis en Bisschopstraat en tussen gemeentehuis
en kerk.
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St. Jozef en De Aanleg

Het centrum van Weerselo krijgt een groenere uitstraling door de
tuin van het St. Jozef te betrekken bij de openbare ruimte van het
centrum. De tuin krijgt een nieuwe voetpadenstructuur en wordt
door een prettiger oversteekbare De Aanleg beter verbonden
met het plein. De bosschages in de tuin worden uitgedund en het
hek bij St. Jozef verdwijnt. Het plein loopt als het ware in één keer
over in de tuin van het St Jozef.
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Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en betere
oversteekbaarheid wordt De Aanleg een 30 km zone met een
smaller wegprofiel zonder aparte fietspaden. Het voetpad langs
De Aanleg aan de zijde van het St. Jozef verdwijnt; voetgangers
maken gebruik van de voetpaden in de tuin van het St. Jozef
of het voetpad op het Burgemeester Scholtensplein. Om te
voorkomen dat verkeer een andere weg door het centrum gaat
zoeken (bijv. via de Haarstraat) zijn op omliggende wegen ook
maatregelen voorzien.
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Profielen De Aanleg
Huidige situatie

Nieuwe situatie

Referentiebeeld bestrating voor De Aanleg

Ingrepen terrein St. Jozef
Huidige situatie

Gewenste situatie
Halveren
bestaande bestrating
50m2

Nieuwe
hoofdentree
Verbeteren
zicht op
St. Jozef

Uitdunnen
groenzone
350m2

Nieuwe
bestrating
100m2

Oversteek
Verwijderen
troittoir en toevoegen
aan groenzone
350m2

Nieuwe
brug
40m2
8meter

Nieuwe
siertuin
250m2

Uitdunnen
groenzone
640 m2

Uitdunnen
groenzone
2550m2

Nieuwe
entree
30m2

Vervangen
verharding
110m2

Parkachtige uitstraling aansluitend aan het plein.

Uitdunnen
groenzone
640 m2

Uitdunnen
groenzone
2550m2

Vervangen
verharding
110m2

N

Gazon

Bestaande boom

Wandelroute

Te vellen boom (BSI, 2014)

Weerseler Beek
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Beeldkwaliteit

Groene rand van het plein
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• Bomenrij in brede groenstrook;
• Planten- en bloemvakken;
• Zitgelegenheid met gezicht 			
richting het gemeentehuis;
• Ruimtelijke relatie met kerk 			
versterken.
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Groene multifunctionele open ruimte

t

traa
s
s
u
i
mig
e
R
.
t
S

c
ss

Bi
ps

ho

g

at

tra

De

le
an

A

•
•
•
•

Open groene ruimte;
Zo veel mogelijk obstakelvrij
Geschikt voor evenementen
Speelveld

•
•
•
•
•
•

Openbaar toegankelijk;
Autoluw;
Prettig toegankelijk
Samenhangende materialisatie;
Terrasfuncties;
Duurzaam veilig

Samenhangend netwerk
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DE NOOD® HAAGSE KAP
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Voetpad

Terras

Trapveld

Brug

Entree

Voorziening

D

e Haagse Kap is een replica van een negentiende-eeuwse gaslamp met op de kap een vierkante
snuiver met vlamknop. De gestroomlijnde contouren kenmerken deze historische lantaarn. Het is
een uitgesproken paaltop armatuur die vanwege haar omvang en uitstraling in Nederland vooral als
straatverlichting dienst doet.
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Sfeerkeuze

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

Door de inrichting van de openbare ruimte goed af te stemmen
met het gewenste karakter van de plek ontstaat een herkenbare
samenhang en prettige sfeer. Welk sfeerbeeld heeft uw voorkeur?
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Blijf betrokken!

Stichting Centrum weerselo

Stichting Centrum Weerselo
Gemeente
2016

2017

2018

2019

2020

De stichting wordt voor en door het dorp opgericht.
Het is een spreekbuis voor de gemeente in de
centrumontwikkeling en neemt regie steeds meer over.

Voorbeelden van activiteiten die de stichting op zal
pakken:
• Centrale coördinatie programmatische invulling van
evenementen op het plein;
• Geïnteresseerde partijen uit het eigen netwerk
enthousiasmeren en op het spoor te zetten van de
kansen en mogelijkheden in de voorzieningenhoek en
het gemeentehuis;
• Aanspreekpunt voor bewoners en ondernemers die
ideeën hebben voor het centrum.

Volg ons via Facebookpagina:
Mijn Weerselo

Blijf op de hoogte via:
www.mijnweerselo.nl

Bezoek ons elke donderdag op
het voormalig gemeentehuis
aan het Burgemeester
Scholtensplein.

Scan mij voor meer informatie!
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Naborrel!
We nodigen u graag uit om nog wat te drinken aan
de “Tafel van Weerselo”! De locatie is verlicht en
bevindt zich tegenover het gemeentehuis waar in
de toekomst het terras moet verschijnen.

Naborrel op de hoek
van De Aanleg en de
Bisschopstraat.
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Presentatie
ontwikkelperspectief
Weerselo
Elk half uur wordt er een presentatie gegeven
over het ontwikkelperspectief Weerselo. Deze
presentatie duurt ongeveer een kwartier.
Vragen kunt u vervolgens stellen
bij de informatiepanelen.

Presentatietijden:
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
29-09-2016

