Welkom!
Inloopbijeenkomst
centrum Weerselo
Welkom bij de inloopbijeenkomst centrum Weerselo.
Na afloop van de avond bent u:
• Op de hoogte van de inhoud van het definitief ontwerp openbare ruimte;
• De stand van zaken van de ontwikkelingen rondom het plein: de sterke randen;
• Gevraagd en ongevraagd uw voorkeur/mening te geven bij de panelen.
Plattegrond inloopbijeenkomst

Informatiepanelen

WC’s
Koffiehoek
Entree

Zaal
Blauwe Tram

U staat
nu hier!

Verklaring
Geadviseerde looprichting
Entree gemeentehuis
Koffiehoek
Zaal inloopbijeenkomst
WC’s
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Proces

Stappen participatieproces
Tot eind 2015

T/m mei 2016

Zomer 2016

Najaar 2016

t/m Maart 2017

Voorjaar 2017

Najaar 2017

Eisen en wensen
openbare ruimte
ophalen

Ontwerp openbare
ruimte definitief

Start uitvoering
openbare ruimte
centrum Weerselo

Werksessies en gesprekken

Inloopbijeenkomst

Verkennen
van de opgave

Kansenkaart
verder verrijken

Verwerken
van de oogst

Ontwikkel
perspectief
centrum Weerselo

Gesprekken
stakeholders

Inloopbijeenkomst

Werksessies

Inloopbijeenkomst

Ontwerpstappen: steeds concreter en uitgewerkt plan
Kansenkaart

Vlekkenplan
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Definitief ontwerp
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In beeld brengen kansen centrum
Weerselo

Bundelen en versterken
uitgangspunten

Input participatie verwerken en maatvoering aanscherpen

Groenplan en verkeerskundige uitgangspunten samenbrengen met het
ontwikkelperspectief

Uitgangspunten visie centrum Weerselo
Een levendig plein

Sterke randen om het plein

Oversteekbare infrastructuur

Plangebied en deellocaties centrum Weerselo

Planning uitvoering
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Plus supermarkt
Kerk
St. Jozef
Plein

Voorzieningenhoek
St. Remigiusstraat
Gemeentehuis
De Aanleg

Eind 2017
Vanaf 2018
Nader met kerk af te stemmen
9 maart 2017

2

Ontwikkelperspectief Weerselo

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.
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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.

g

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.

Bisschops

traat

Verbeelding ontwikkelperspectief Weerselo

Uitgangspunten
Gemeentehuis op een voetstuk

Open plein voor evenementen

Beter oversteekbare infrastructuur

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.

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.

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.

Logische routing

Groen karakter en uitstraling

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 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.

Doorgaand verkeer over het plein wordt niet meer mogelijk
en zowel St. Remigiusstraat als plein krijgen een shared-space
karakter.
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Infrastructuur

Auto welkom maar wel te gast

um Weerselo
B

Shared-Space
en Blauwe
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Aantal pp

Plus
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Bisschopstraat
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Sint Remigiusstraat
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De Aanleg, voor St Jozef
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Iets smaller profiel
op de Aanleg

bijzonderheden

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.

blauwe zone
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Sint Remigiuskerk
14
Aangrenzende
infrastructuur
naar 30km/u
Totaal
120
Parkeren
Toegankelijk voor de auto
Aandacht voor oversteekbaarheid

OV-halte wordt mogelijk
gesitueerd aan de achterzijde
van het gemeentehuis, langs De
Aanleg of aan de Bisschopstraat.
Verderop kunt u een keuze
maken tussen de drie locaties.

Variant 2: Rondweg

• Bischopstraat is onderdeel van het plein (2.000 tot 3.500 auto’s per etmaal)
• Verspreid oversteken
Zoekrichting OV halte
• Snelheidsremmende maatregelen!

De Aanleg zal worden uitgevoerd met
betonstraatstenen. Doordat de snelheid
wordt teruggebracht van 50km/u naar
30km/u zal dit geen invloed hebben op
de geluidsbelasting van aangrenzende
gevels.

E

St. Remigiusstraat
Referentiebeelden
Bisschopstraat met Rondweg

De Aanleg


Principeprofielen aangrenzende infrastructuur










Huidige situatie




Nieuwe situatie

Huidige situatie

Nieuwe situatie
















St. Remigiusstraat

De Aanleg
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Parkeren

Parkeren in het centrum van Weerselo

11

*

6

3

2
2

2

2

3

5

15

4

4

44

50

14

1

5

4

11

25

9

* Onder voorbehoud

Parkeren in het toekomstig centrum van Weerselo

117 parkeerplaatsen op eigen terrein
Aantal parkeerplaatsen in toekomstig
centrum ca. 222. (Nu 217 plekken)

89 parkeerplaatsen in de openbare ruimte

Verkeerskundig bureau Goud Appel adviseert tussen de 210 en 220
parkeerplaatsen uitgaande van:
- Ontwikkeling voorzieningenhoek
- Ontwikkeling gemeentehuis
- Ontwikkeling supermarkt

60 parkeerplaatsen in de blauwe zone

Resultaten telonderzoek parkeren centrum Weerselo
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Verdeling telvakken parkeren centrum Weerselo

Bezettingsgraad op drukste telmoment (vrijdag)

Parkeermotief centrum Weerselo
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Bushalte
Zoeken naar een locatie op de bus te laten stoppen.
Welke optie heeft uw voorkeur?
Richting Almelo

Huidige bus routes Weerselo

Opgave
De bus mag niet halteren op de Bisschopsstraat aangezien deze straat een
provinciale doorgaande route betreft zolang de rondweg niet is gerealiseerd.
De volgende buslijnen doen het centrum van Weerselo aan:

STREEKBUS
Lijn 59 Tubbergen - Haaksbergen

aat

BUURTBUS

str

Lijn 66 Neede - Oldenzaal

op

De halte en overstapfaciliteiten zijn van meerwaarde voor het centrum en
moeten daar blijven.

sch
Bis

2 grote bussen halteren - lijn 66 en 59
2 buurtbusjes – lijn 592 en 599
Buurtbusjes wachten op grote bus
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Lijn 592 Borne - Weerselo
Lijn 599 Ootmarsum - Rossum

Buslijnen in het centrum van Weerselo

Richting Oldenzaal

Locatiemogelijkheden bushalte
1. Haltekommen aan beide zijde
van de Bisschopstraat
Voordelen:
• Kortere route voor de bus;
• Uitstappen in hartje centrum.
Nadelen:
• Gevaarlijke oversteek;
• Overlast voor aanwonenden door in- en
uitstappende mensen (incl. fietsen);
• Grond nodig van omwonenden.

2. Halte achterkant gemeentehuis
Voordelen:
• Overzichtelijke en veilige halteplaats;
• Voldoende opstelmogelijkheden voor bussen.
Nadelen:
• Bus door St. Remigiusstraat;
• Bus door “park met Weerselerbeek”;
• Mogelijk doorsteek voor ander verkeer.

3. Keerlus bij Kerk en halte op De
Aanleg thv gemeentehuis
Voordelen:
• Bus rijdt eigen route;
• Geen bus over plein;
• Geen bus door St. Remigiusstraat.
Nadelen:
• Drukte in spits op de Aanleg;
• Extra aftakking De Aanleg;
• Haarstraat onoverzichtelijk;
• Er is grond nodig van de kerk;
• Kerk is geen voorstander van deze variant.
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Reactiepaneel

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

Welke variant voor de locatie van de bushalte
heeft uw voorkeur en waarom?
Heeft u nog andere suggesties voor de locatie van de
bushalte?
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Groenplan

Mogelijkheden groene inrichting

Concept

Groenplan

optie a: ‘losse strooing’
b O O m ( wa a r d e v O l )

bOOm (nieuw)

b O O m ( b e s ta a n d )

optie c: ‘los en laan’
b O O m ( wa a r d e v O l )

bOOm (nieuw)

bOOm (verplanten)
kO n i n g s l i n d e

b O O m ( b e s ta a n d )

b O m e n : a a n s l u i t e n b i j k a r a k t e r i s t i e k t w e n ts l a n d s c h a p e n e r v e n m e t lO ss e s t r O O i n g va n b O m e n .

13

optie b: ‘lanen’
bOOm (verplanten)
kO n i n g s l i n d e

b O O m ( wa a r d e v O l )

bOOm (nieuw)

b O O m ( b e s ta a n d )
bOOm (verplanten)
kO n i n g s l i n d e

b O m e n : l a n d s c h a p p e l i j k e l a n e n m e t d a a r b i n n e n b e h O u d s O l i ta i r e wa a r d e v O l l e b O m e n , e e n m i x .

15

b O m e n : l a n d s c h a p p e l i j k e l a n e n m e t d a a r b i n n e n b e h O u d s O l i ta i r e wa a r d e v O l l e b O m e n . a c c e n t l i j n e n i n O n t w e r p.
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Sfeerbeelden toegepaste beplantingen

Hopbeuk

Linde

Beuk

Krent

Bloembollen

Stinzen

Sneeuwklokjes

Acacia

Krent

Eik
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Groenplan

Uitgewerkt beplantingsplan
LEGENDA

Boom bestaand
soort:
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.ru.:
Quercus rubra - Amerikaanse Eik
F.s.:
Fagus sylvatica - Beuk
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum - Kastanje
T.:
Tilia - Linde
T.'k':
Tilia 'Koningslinde' veplanten - Linde
B.:
Betula - Berk
Ca.:
Carpinus betulus - Haagbeuk
Boom tijdelijke status i.v.m. ontwikkelingen
voorzieningenhoek

B.

Ae.c.'B':
O.c:
T.:

Boom nieuw
Soort:
Ti.c.:
Tilia cordata - Winterlinde
Ro.p.'S':
Robinia pseudoacaia 'Semperflorens' - Acac
Ti.'K':
Tilia 'Koningslinde' verplanten - Linde
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
J.r.'B':
Juglans regia 'Buccaneer' - Walnoot
Am.l.'RH': Amelanchier lamarckii 'Robin Hill' - Krent

Ae.h.

Boom te kappen
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.ru.:
Quercus rubra - Amerikaanse eik
F.s.:
Fagus sylvatica - Beuk
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum - Kastanje
T(lei).:
Tilia - Linde

Am.l.'RH'

F.s.

T.c.
Ti (lei).

F.s.
T.c.

Ti (lei).
Am.l.'RH'

Q.ru.

T.c.

Q.ru.

T.c.

Heesters (nieuw)
bladhoudend
soort: Rhododendron n.t.d.

vlond

T.c.

T.c.
Q.ru.

T.c.

F.s.

T.c.

T.c.

Q.ru.

er

J.r.'B'

Q.ru.
T.c.

Q.ru.
T.c.

Indicatieve invulling n.t.d.
kleuraccenten (nieuw)
soorten n.t.d.

Q.r.
Q.r.

F.s.

5

T.

Heesters (bestaand)

T.c.
Q.r.

Sa.

Ca.

Ca.

Monument

T.c.

3.5

Sa.

Indicatieve invulling n.t.d.
Hagen (nieuw)
soort: Fagus sylvatica - beuk of Taxus baccata - Taxus
eindbeeld: 1.00 meter hoog

T.
Ti.'K' vpl.

Ti.'K' vpl.

Q.r.F.

Gazon (nieuw)
Intensief gemaaid

Q.r.F.

ers s
tain
d
con rgron
e
ond

B.

Aesculus carnea 'Briotii' - Rode Kastanje
Ostrya carpinifolia - Hopbeuk
Tilia - Linde

Grasmengsel bloemrijk (nieuw)
langs beekdal

Ae.c.B.
B.

O.c.

Am.l.'RH'

Stinzenbeplanting
soorten: wilde hyacint, crocussen, sneeuwklokjes,

Q.r.
LEGENDA
Q.r.

Am.l.'RH'

Ae.h.

Ae.h.

Am.l.'RH'
Q.r.

Ae.h.
Ro.p.'S'

Q.r.

Q.r.

Ae.h.
Q.r.

Q.r.

Ae.h.
Q.r.

Ae.h.

Q.r.

Q.r.

Ae.h.
Q.r.

Q.r.
Q.r.

Q.r.

Ae.h.

Ae.h.

Q.r.

Q.r.

LEGENDA

Q.r.
Ae.h.

Boom bestaand
soort:
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.ru.:
Quercus rubra - Amerikaanse Eik
F.s.:
Fagus sylvatica - Beuk
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum - Kastanje
T.:
Tilia - Linde
T.'k':
Tilia 'Koningslinde' veplanten - Linde
B.:
Betula - Berk
Ca.:
Carpinus betulus - Haagbeuk

Q.r.
Ae.h.

Ae.h.

Q.r.

B.
Ae.h.
B.

Ae.h.
Ae.h.

Q.r.

Ae.h.

Bomenkap

Ae.c.'B':
O.c:
T.:

Ae.h.
L E G E N D T.c.
A

Ti (lei).

Q.r.

T.c.

T.c.

T.c.
Q.ru.
T.c. Ti (lei).

T.

Q.r.

T.c.

Q.ru.

u.

c.

B.

Q.r.

O.c.

Am.l.'RH'

Q.r.
T.c.
Monument

Q.r.

Ae.h.

Ti.'K' vpl.

Ae.h.

vlond

er

Ae.h.
Q.r.

Sfeerimpressies
Ae.h.

Ae.c.B.
Q.r.

Ae.h.

F.s.

Q.r.

Q.r.

Q.r.

Ae.h.
Ae.h.

Q.r. vpl.
Ti.'K'
B.
Q.r.

Ti.'K' vpl.

Ae.h.

Q.r.
Ae.h.

Ae.h.
B.

Ae.h.

Q.r.

B.

Ae.h.
Q.r.
Q.r.

Q.r.
Q.r.

Ae.h.
Ae.h.
Q.r.
Ae.h.
Q.r.F.

.h.

Q.r.F.
Q.r.

Q.r.
T.c.

Ae.h.

Q.r.

Q.r.
Q.r.

Ae.h.
Ti.'K' vpl.

Q.r.

Q.r.
Aesculus
'Briotii' - Rode Kastanje
Ae.h. carnea F.s.
Ostrya carpinifolia - Hopbeuk
Q.r.
Tilia -Q.r.
Linde
Ae.h.
Q.r.

Q.r.

Ae.h.

Q.r. Ae.h.
Ae.h.
Boom nieuwB. Ti.'K' vpl.
Q.r.F.
Soort:
Q.r.
Q.r.F.
Ti.c.:
Tilia cordata - Winterlinde
Ae.h.
Q.r.
Ae.h.
Ro.p.'S':
Robinia pseudoacaia 'Semperflorens' - Acacia
Q.r.
Ti.'K':
Tilia 'Koningslinde'
verplanten
Linde
B.
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Ae.h.
J.r.'B':
Juglans regia 'Buccaneer' - Walnoot T.c.Q.r.
Ae.h.
Am.l.'RH': Amelanchier
Ae.h. lamarckii 'Robin Hill' - Krent
Ae.h.
B.
Boom te kappen

Q.r.
Ae.h.

Boom nieuw
Soort:
Ti.c.:
Tilia cordata - Winterlinde
Ro.p.'S':
Robinia pseudoacaia 'Semperflorens' - Acacia
Ti.'K':
Tilia 'Koningslinde' verplanten - Linde
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
J.r.'B':
Juglans regia 'Buccaneer' - Walnoot
Am.l.'RH': Amelanchier lamarckii 'Robin Hill' - Krent

Boom bestaand
soort:
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.ru.:
Quercus rubra - Amerikaanse Eik
F.s.:
Fagus sylvatica - Beuk
Ae.h.:vlo
Aesculus hippocastanum - Kastanje
nder
T.:
Tilia - Linde
T.'k':
Tilia 'Koningslinde' veplanten - Linde
B.:
Betula - Berk
Ca.:
Carpinus betulus - Haagbeuk

Ti.'K' vpl.

Ae.h.

Q.r.
Ae.h.
Q.r.
Boom nieuw Ti.'K' vpl.
Q.r.F.
Q.r.F.
Soort:
Q.r.
Ae.h.
Ti.c.:
Tilia cordata - Winterlinde
Ro.p.'S':
Robinia pseudoacaia 'Semperflorens' - Acacia
Q.r.
Ti.'K':
Tilia 'Koningslinde' verplanten - Linde
Q.r.
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.r.
J.r.'B':
Juglans regia 'Buccaneer' - Walnoot
Am.l.'RH': Amelanchier lamarckii 'Robin Hill' - Krent
Q.r.
Boom te kappenAe.h.
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.ru.:
Quercus rubra - Amerikaanse eik
F.s.: Ae.h. Fagus sylvatica - Beuk
Q.r.
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum
- Kastanje
Q.r.
T(lei).:
Tilia - Linde
Q.r.
Ae.h.

Ti.'K' vpl.
Boom nieuw
Q.r.F.
Q.r.F.
Soort:
Ti.c.:
Tilia cordata - Winterlinde
Ro.p.'S':
Robinia pseudoacaia 'Semperflorens' - Acacia
Ti.'K':
Tilia 'Koningslinde' verplanten - Linde
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
J.r.'B':
Juglans regia 'Buccaneer' - Walnoot
Am.l.'RH': Amelanchier lamarckii 'Robin Hill' - Krent
Boom te kappen
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.ru.:
Quercus rubra - Amerikaanse eik
F.s.:
Fagus sylvatica - Beuk
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum - Kastanje
T(lei).:
Tilia - Linde

Q.r.

Aesculus carnea
'Briotii' - Rode Kastanje
F.s.
Ostrya carpinifolia - Hopbeuk
Q.r.
Tilia - Linde

Aesculus carnea
'Briotii' - Rode Kastanje
F.s.
Ostrya carpinifolia - Hopbeuk
Tilia - Linde

Q.r.

Heesters (bestaand)
Q.r.

Heesters (bestaand)

Indicatieve invulling n.t.d.
kleuraccenten (nieuw)
soorten n.t.d.

Heesters (bestaand)

Heesters (nieuw)
bladhoudend
soort: Rhododendron n.t.d.

Q.r.

T.c.
Ae.h. Q.r.

Ae.h.

Heesters (bestaand)

Heesters (nieuw)
bladhoudend
soort: Rhododendron n.t.d.

Grasmengsel bloemrijk (nieuw)
langs beekdal

Schaal 1:500
Odin Landschapsontwerpers
Ernst Machstraat 2
Postbus 115

T 0548 - 61 92 80
F 0548 - 65 69 95
E info@odinlandschap.nl

Noordpijl

I www.odinlandschap.nl
K.v.K. nr. 08183783

Groenplan Weerselo

7440 AC Nijverdal

Opdrachtgever
T 0548 - 61 92 80
F 0548 - 65 69 95
E info@odinlandschap.nl

Gemeente Dinkelland

I www.odinlandschap.nl
K.v.K. nr. 08183783

Ramon Postma MLA
Grasmengsel bloemrijk (nieuw)
langs beekdal
Q.r.

Indicatieve invulling n.t.d.
kleuraccenten (nieuw)
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Status
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Status
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Sfeerbeeld De Aanleg

Datum getekend
7 maart 2017

Postbus 115
Stinzenbeplanting
soorten: wilde hyacint, crocussen, sneeuwklokjes,

Voorlopig

Ramon Postma MLA
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Projectnummer
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Sfeerbeeld St. Remigiusstraat

Datum getekend
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Papierformaat
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Tekening
Beplantingsplan

Projectnummer

Status

0412

Voorlopig

Schaal
1:1000

Papierformaat
A1

Sta
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Landschapsontwerper
Heesters (nieuw)
bladhoudend
soort: Rhododendron n.t.d.

Bep

Pro

Project

Noordpijl

Tek

A1

Postbus 115

Gazon (nieuw)
Intensief gemaaid

7m

Noordpijl

Odin Landschapsontwerpers
Ernst Machstraat 2

Indicatieve invulling n.t.d.
Hagen (nieuw)
soort: Fagus sylvatica - beuk of Taxus baccata - Taxus
eindbeeld: 1.00 meter hoog

Dat

Pap

7440 AC Nijverdal

Stinzenbeplanting
soorten: wilde hyacint, crocussen, sneeuwklokjes,

Ram

Stinzenbeplanting
soorten: wilde hyacint, crocussen, sneeuwklokjes,

Stinzenbeplanting
soorten: wilde hyacint, crocussen, sneeuwklokjes,

Indicatieve invulling n.t.d.
Hagen (nieuw)
soort: Fagus sylvatica - beuk of Taxus baccata - Taxus
eindbeeld: 1.00 meter hoog

Lan

1:10

Grasmengsel bloemrijk (nieuw)
langs beekdal
Q.r.

Indicatieve invulling n.t.d.
kleuraccenten (nieuw)
soorten n.t.d.

Pro

Gem

Gazon (nieuw)
Intensief gemaaid

Indicatieve invulling n.t.d.
kleuraccenten (nieuw)
soorten n.t.d.

I ww
K.v.K

Opd

Indicatieve invulling n.t.d.
Hagen (nieuw)
soort: Fagus sylvatica - beuk of Taxus baccata - Taxus
eindbeeld: 1.00 meter hoog

Heesters (nieuw)
bladhoudend
soort: Rhododendron n.t.d.

F 05
E inf

Gro

Boom te kappen
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.ru.:
Quercus rubra - Amerikaanse eik
F.s.:
Fagus sylvatica - Beuk
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum - Kastanje
T(lei).:
Tilia - Linde

Indicatieve invulling n.t.d.
kleuraccenten (nieuw)
soorten n.t.d.

Ae.h.
Q.r.
Q.r.

T 05

Kapvergunning
Voor het kappen van bomen wordt eind
maart/april een vergunning aangevraagd.
De bomen zullen in het najaar gekapt
worden.

Gazon (nieuw)
Intensief gemaaid

Q.r.
Grasmengsel bloemrijk (nieuw)
langs beekdal

Ae.h.

Q.r.
Heesters (bestaand)

Boom te kappen
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.ru.:
Quercus rubra - Amerikaanse eik
F.s.:
Fagus sylvatica - Beuk
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum - Kastanje
T(lei).:
Tilia - Linde

Gazon (nieuw)
Intensief gemaaid
Heesters (nieuw)
bladhoudend
soort: Rhododendron n.t.d.

7440

Aesculus carnea 'Briotii' - Rode Kastanje
Ostrya carpinifolia - Hopbeuk
Tilia - Linde

Indicatieve invulling n.t.d.
Hagen (nieuw)
soort: Fagus sylvatica - beuk of Taxus baccata - Taxus
eindbeeld: 1.00 meter hoog

Q.r.

Q.r.

Ae.h.

Ae.h.

Q.r.F.

Ae.h.
Ae.h.

Ae.h.

Ae.h.
Q.r.F.

F.s.

Q.r.: Ae.h.Quercus robur - Zomereik
Q.r.
Q.ru.:
Quercus rubra -Q.r.
Amerikaanse eik
F.s.:
Fagus sylvatica - Q.r.
Beuk
Ae.h.
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum - Kastanje
T(lei).:Q.r. Tilia - Linde

Q.r.

Monument

Ae.c.'B':
O.c:
T.:

F.s.

MoBoom bestaand
Ae.h.
nument
soort:
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Ro.p.'S' Quercus rubra - Amerikaanse Eik
Q.ru.:
Ae.h.
F.s.:
Fagus sylvatica - Beuk
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum - Kastanje
vlond
er - Linde
T.:
Tilia
Ae.h.
T.'k':
Tilia 'Koningslinde' veplanten - Linde
B.:
Betula - Berk
Ae.h.
Ca.:
Carpinus
betulus - Haagbeuk

Ae.c.'B':
O.c:
T.:

Ae.h.

F.s.

J.r.'B'

Am.l.'RH'

T.c.

Ae.c.'B':
O.c:
T.:

F.s.

Boom tijdelijke status i.v.m. ontwikkelingen
voorzieningenhoek

Boom tijdelijke status i.v.m. ontwikkelingen
voorzieningenhoek

Q.r.

F.s.

Ro.p.'S'

Q.r.

.

J.r.'B'

Ae.c.B.
c Odin Landschapsontwerpers
BV. Alle rechten voorbehouden.

Q.ru.
T.c.

T.c.
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d
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e
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Q.r.

T.c.
Q.r.

Ae.h.

Q.r.
Am.l.'RH'
5
Am.l.'RH'
T.c.
T.
T.c.

ers s
tain
d
con rgron
e
ond

T.c.

T.c.

T.c.

T.c.

3.5

Q.ru.

O.c.

Am.l.'RH'
T.c.

Q.r.

.

T.c.

Q.r.

LEGENDA
Am.l.'RH'

T.

J.r.'B'

Ae.h.Ae.c.B.

5

Ti (lei).

Q.ru.
T.c.

B.

Q.ru.
T.c.

Q.r.

Ti (lei).

Sa.

T.c.

Q.ru.
B.

T.c.

Q.ru.

T.c.
Q.ru.

T.c.

F.s.

T.c.

ers s
tain
d
con rgron
e
ond

Am.l.'RH'

T.c.

F.s.

T.c.

5

T.c.
T.c.

LEGENDA

Post

De te kappen bomen zijn of ziek of niet
toekomstbestendig.

MoBoom bestaand
nument
soort:
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.ru.:
Quercus rubra - Amerikaanse Eik
F.s.:
Fagus sylvatica - Beuk
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum - Kastanje
vlond
er
T.:
Tilia - Linde
T.'k':
Tilia 'Koningslinde' veplanten - Linde
B.:
Betula - Berk
Ca.:
Carpinus betulus - Haagbeuk
Boom tijdelijke status i.v.m. ontwikkelingen
voorzieningenhoek

Q.r.

T.c.

T.

Sa. B.

Q.ru.
T.c.

B.

T.c.

Q.r.

Q.ru.

Q.ru.

J.r.'B'

Ae.h.

Q.ru.
T.c.

Q.ru.
T.c.

Q.r.

3.5

Sa.

Ca.

Ca.

B.

T.c.

T.c.

Q.ru.

Ti (lei).
Am.l.'RH'

B.

Q.ru.

T.c.

T.c.

Am.l.'RH'

F.s.

T.c.
Q.r.

Sa.

Ca.

Ca.

T.c.

3.5

Sa.

Aesculus carnea 'Briotii' - Rode Kastanje
Ostrya carpinifolia - Hopbeuk
Tilia - Linde

F.s.

Ti (lei).
Am.l.'RH'

F.s.

Odin
Erns

Boom nieuw
Soort:
Ti.c.:
Tilia cordata - Winterlinde
Ro.p.'S':
Robinia pseudoacaia 'Semperflorens' - Acacia
Ti.'K':
Tilia 'Koningslinde' verplanten - Linde
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
J.r.'B':
Juglans regia 'Buccaneer' - Walnoot
Am.l.'RH': Amelanchier lamarckii 'Robin Hill' - Krent

Boom tijdelijke status i.v.m. ontwikkelingen
voorzieningenhoek

B.

Ae.h.

B.

Am.l.'RH'

Ae.h.

T.c.

Ae.c.'B':
O.c:
T.:

Q.r.

Ae.h.

Q.r.

Noordpijl

Boom tijdelijke status i.v.m. ontwikkelingen
voorzieningenhoek

B.

Ae.h.

Boom bestaand
soort:
Q.r.:
Quercus robur - Zomereik
Q.ru.:
Quercus rubra - Amerikaanse Eik
F.s.:
Fagus sylvatica - Beuk
Ae.h.:
Aesculus hippocastanum - Kastanje
T.:
Tilia - Linde
T.'k':
Tilia 'Koningslinde' veplanten - Linde
B.:
Betula - Berk
Ca.:
Carpinus betulus - Haagbeuk
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Reactiepaneel

Graag
reageren via
de ‘Post-It’s
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!

Heeft u op- of aanmerkingen op de panelen met betrekking tot het
groenplan voor het centrum van Weerselo?
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Weerselerbeek

“Van verstopte aders naar zichtbaar stromend water”
Door de verstedelijking van Weerselo is de ruimte rondom de Weerselerbeek
en ook de Jochemsbeek, grotendeels opgevuld met bebouwing,
waardoor de belevingswaarde sterk is verminderd. Partijen wensen de
belevingswaarde van de beken in Weerselo te verbeteren.
De Weerselerbeek, inclusief de beide zijbeken Jochemsbeek en Hilbertbeek,
moeten een kwaliteitselement worden in de dorpskern van Weerselo.
De beken bedienen zo goed mogelijk de gebruiksfuncties en passen
in de omgeving. Die kwaliteit kan worden bereikt als het water schoon
is, stroomt, voor eenieder beleefbaar is en de beek een aangenaam
ogend profiel heeft. Van belang is ook op welke wijze het beheer en
onderhoud van de betreffende beken zo goed mogelijk aansluit bij deze
kwaliteitsuitgangspunten.

Inrichtingsvisie voor de Weerselerbeek , Jochemsbeek en Hilbertbeek door het dorp Weerselo
(Maart 2012)

De beken van Weerselo

Inrichtingsprincipes Weerselerbeek
Bodemhoogte 15,75 m + NAP
Bodembreedte 0,75 m
Taluds 1:1,5
Overstromingsstrook op 40 cm boven de bodem

17,5m. +NAP

16,9m. +NAP

7,19m

9,00m

Principeprofiel Weerselerbeek

N

Inpassing Weerselerbeek achter het gemeentehuis

Sfeerimpressie Weerselerbeek aan achterzijde gemeentehuis

Verklaring
Weerselerbeek
Groen / gazon

Verblijfsgebied

Groen / parkachtig

Auto te gast

9 maart 2017
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Sfeer en beeldkwaliteit

Samenhang in materialisatie en uitstraling

sstr
u
i
g
i
m
St. Re

aat

g

A

ps

ho
sc
Bis

De

le
an

at

tr a

Voetpad

Bankjes

Toplocatie

Brug

Terras

Brievenbus
Ondergrondse
containers
Monument

•
•
•
•
•
•
•
•

Openbaar toegankelijk;
Autoluw;
Prettig toegankelijk voor alle doelgroepen
Samenhangen in materialisatie;
Mogelijkheden voor terrasfuncties;
Duurzaam veilige inrichting;
Open groene ruimte (mede geschikt voor evenementen of speelveld);
Zo veel mogelijk obstakelvrij op het plein.

Materialisatie openbare ruimte
De groenvakken met de bomen krijgen meer ruimte zodat de
aangrenzende wandelpaden geen last meer hebben van opkomende
boomwortels. Hierdoor blijft de toegankelijkheid gewaarborgd voor alle
doelgroepen.

DE NOOD® HAAGSE KAP

Voor de bestrating van het plein en de wegen worden gebakken klinkers
gebruikt. Zoveel mogelijk van de huidige bestrating wordt hergebruikt.
De bestrating zal op verschillende manieren gelegd worden om het
onderscheid in voetpaden, parkeren en wegen te duiden:
• Keperverband - wegen toegankelijk voor de auto
• Elleboogverband - parkeerplaatsen
• Halfsteens - voetpaden
Het onderscheidt van gebruik wordt verder versterkt door subtiele
afwijkingen in de kleur.

Halfsteens

Elleboog

Keperverband

D
• Herkenbare
eenheid van straatmeubilair in het centrum van Weerselo
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.

Materialisatie openbare ruimte

9 maart 2017

Ontwerp openbare ruimte
Plattegrond centrum weerselo

Verklaring
Groen / gazon
Groen / parkachtig
Weerselerbeek
Verblijfsgebied
Eigen terrein

9 maart 2017

Reactiepaneel

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

Heeft u op- of aanmerkingen op de panelen met betrekking tot de
inrichting van de openbare ruimte in het centrum van Weerselo?
Waar zou u willen kunnen zitten op het plein?
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Sterke randen

De sterke randen van het plein moeten worden gevormd door de
verschillende voorzieningen en functies rondom het plein. Deze zijn
belangrijk voor de reuring en levendigheid in het centrum. Een aantal
partijen zet zich hier inmiddels al actief voor in.
1.

Het is de inzet van de
bibliotheek om bibliotheek op
School (dBos) te realiseren
in de Aloysiusschool, en een
uitgiftepunt/ ontmoetingspunt
voor volwassenen in het St.
Jozef.
Zo kan de
bibliotheekvoorziening
behouden blijven voor
Weerselo, is deze veel
vaker open dan nu en
wordt ruimte gemaakt voor
nieuwe ontwikkelingen bij de
voorzieningenhoek.

4.

3.

2.

Wesselink zit op een
belangrijke plek in de
voorzieningenhoek van
het ontwikkelperspectief:
Tussen het plein en Plus.
Het is aan Wesselink als
grondeigenaar om initiatief te
nemen om deze nieuwe plek
verder te benutten (verbouw,
herontwikkeling, verkoop,
handhaving).

De basisschool gaat haar
entree aan het plein meer
gebruiken. De openbare
ruimte wordt zo ingericht dat
deze entree uitnodigender
wordt. Daarmee komt
er meer reuring aan de
centrumzijde van de school.
Ook huisvest de basisschool
straks de Bibliotheek op
School (dBos) en wordt
gekeken wat nog een andere
passende invulling kan
zijn voor de leegkomende
schoollokalen.

6.

5.

Louise komt te liggen aan
een uitnodigende straat.
Plus gaat verbouwen op de
huidige locatie en blijft zo
behouden voor het centrum.
Momenteel werken zij hun
plannen uit.

De gemeente Dinkelland is
op zoek naar ideeën voor
de herbestemming van het
voormalige gemeentehuis
van Weerselo. Iedereen
wordt uitgedaagd om deze
ideeën aan te dragen. Hier
wordt in april een proces
voor gestart. Meer informatie
bij het paneel Voormalig
gemeentehuis.

7.

De Troll komt te liggen
aan een park met
Weerselerbeek.

8.

7.
6.

8.

3.

De kerk zoekt nog naar haar
bijdrage aan het centrum.

1.

2.

5.

9.
9.

4.
Euronics kmt te liggen
aan een nieuw ingerichte
openbare ruimte met uitzicht
op op het park.

10.

10.
12.

f
Ca

12.

lon

e

~
a
i
i
j
r
s
sa
a
t

11.

LEO VAN OLFFEN
DeBisschopstraat
beide van Olffen’s 23
kunnen
profiteren van de
WEERSELO
TOP-locatie voor de deur.

Tel. 0541-661277

11.

Het St. Jozef stelt haar
tuin en terras open voor
iedereen die wil genieten
van het groen. Ook gaat het
St. Jozef meer activiteiten
voor ouderen in Weerselo
organiseren, zodat er
een nauw contact met de
omgeving ontstaat.

Specialist in ijsbereiden !!
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10

St. Jozef

Het St. Jozef is een belangrijke partij in de uitvoering van
het ontwikkelperspectief voor het centrum van Weerselo.
Het St. Jozef stelt haar tuin en terras meer open voor
iedereen die van het groen wil genieten. Ook is het St.
Jozef actief aan het kijken naar manieren om ook in
programmatische zien meer bij te dragen aan Weerselo.
Zo wordt gekeken hoe de volwassenen-uitleen van de
bibliotheek een plek kan krijgen in het St. Jozef en is
er de wens om dankzij meer begeleiding meer gebruik
te gaan maken van de beweegtuin. Zo wordt gestalte
gegeven aan de visie van de overkoepelend Zorggroep
Sint Maarten om in nauwer contact met de omgeving te
staan.
Visie Zorggroep Sint Maarten
Zorggroep Sint Maarten bouwt aan een nieuwe
organisatie, passend bij de nieuwe visie van Deel je
Leven 2.0. Hierin worden locaties opgewaardeerd naar
vijf leefwerkgemeenschappen, waarin alle locaties en
ambulante bedrijfsonderdelen binnen die gemeenschap
samen optrekken en in nauw contact met hun omgeving
staan. Iedere gemeenschap heeft een manager die
zorgdraagt voor het laten floreren van de gemeenschap.

St. Jozef

Ligging in het centrum van Weerselo

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.

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

Parkachtige uitstraling aansluitend aan het plein.

Uitdunnen
groenzone
640 m2

Uitdunnen
groenzone
640 m2
Nieuwe
entree
30m2

Uitdunnen
groenzone
2550m2

Vervangen
verharding
110m2

Uitdunnen
groenzone
2550m2

Vervangen
verharding
110m2

Gazon

Bestaande boom

Wandelroute

Te vellen boom (BSI, 2014)

N

Weerseler Beek

Toegankelijk maken tuin
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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Bibliotheek en School

De bibliotheek is een functie die we graag willen behouden
voor Weerselo. Daarom praten de school en bibliotheek
met elkaar om de Bibliotheek op School (dBos) realiseren
in de Aloysiusschool. Ook is het de inzet van partijen
om een uitgiftepunt voor volwassen in het St. Jozef te
realiseren. Zo kan de bibliotheekvoorziening behouden
blijven voor Weerselo en wordt ruimte gemaakt voor
nieuwe ontwikkelingen bij de voorzieningenhoek.
Voor de overige leegkomende schoollokalen zoekt de
Aloysiusschool nog naar een alternatieve invulling.

Bibliotheek Weerselo

Aloysiusschool Weerselo

Sloop bibliotheek
Vulling leegkomende schoollokalen
De bedoeling is om de bibliotheek kort na de zomer
te slopen. De locatie van de bibliotheek (in de
voorzieningenhoek) komt dan beschikbaar voor
herontwikkeling. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen.
Tot die tijd, ligt het gebied dus braak. Op het volgende
paneel kunt u ideeën achterlaten voor tijdelijk gebruik.

In de loop van de jaren (2019) komen 3 schoollokalen leeg
te staan in de Aloysiusschool. Samen goed voor ongeveer
100-150 m2. De bibliotheek op school (dBos) neemt veel
minder ruimte in. De leegkomende lokalen kunnen dus nog
een andere invulling krijgen.

Bibliotheek

School
Aloysiusschool

100-150 m2
vrijkomende ruimte

Huidige locatie
bibliotheek

Aloysiusschool

St. Jozef

iu
g
i
m

e
R
.
St

Verhuizing bibliotheek van Weerselo

t

a
a
r
t
ss

Toekomstig vrijkomend oppervlak in Aloysiusschool

Entree voorzijde St. Remigiusstraat
De shared-space inrichting van de St. Remigiusstraat zal tot
aan de entree’s van de Aloysiusstraat komen. Hierdoor wordt
de relatie van de voorziening en de St. Remigiusstraat vergroot
en krijgen de entrees een formeler karakter. Het voorterrein
van de school zal dezelfde uitstraling in materialisatie krijgen
als het Burgemeester Scholtensplein. De blauwe parkeerzone
zal wijken voor de (hoofd)entree om het bij de school afzetten
van schoolgaande kinderen te vergemakkelijken. Daarmee
komt er meer reuring aan de centrumzijde van de school
en wordt de verkeersoverlast van het halen en brengen van
kinderen in de achterliggende straten minder.

Aanpassing voorzijde Aloysiusschool: entree accentureren
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Reactiepaneel

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

De bedoeling is om de bibliotheek kort na de zomer te slopen.
Partijen zetten in op hervestiging van de bibliotheek op de school
en in het St Jozef.
De locatie van de bibliotheek (in de voorzieningenhoek) komt dan
beschikbaar voor herontwikkeling. Hiervoor zijn nog geen concrete
plannen. Tot die tijd, ligt het gebied dus braak.
Welke ideeën heeft u voor tijdelijke functies/gebruik
op de leegkomende locatie van de bibliotheek?

Braakliggend terrein bibliotheek
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Reactiepaneel

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

Welke ideeën heeft u voor mogelijke invulling van de
vrijkomende lokalen in de Aloysiusschool?

Toekomstig vrijkomend oppervlak in Aloysiusschool
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Supermarkt en voorzieningenhoek

De St. Remigiusstraat wordt een voorzieningenstraat
waar ruimte is voor ontwikkelingen voor winkels of andere
voorzieningen. 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 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. Het is
aan de huidige eigenaren van de huidige voorzieningenhoek
(Wesselink) om initiatief te nemen in samenwerking met de
gemeente.

Plus supermarkt Weerselo

Ligging in het centrum van Weerselo

St. Remigiusstraat als voorzieningenstraat
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 in de
blauwe zone blijft behouden.

Café

School

Kapper

St

Voorzieningenhoek

Supermarktlocatie

Kerk
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Gemeentehuis

De diverse voorzieningen aan de St. Remigiusstraat

Shared-space winkelgebied

Supermarkt op bestaande locatie
De supermarkt op de huidige locatie wordt verbouwd en
parkeren zal plaatsvinden op eigen terrein. Van belang
is om zowel qua locatie en uitzicht beide gebieden zo
goed als mogelijk met elkaar te verbinden; 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.
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Plus is initiatiefnemer van de herontwikkeling en werkt
momenteel een plan uit.
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Gemeentehuis

Het gemeentehuis van Weerselo heeft jaren een centrale
en bepalende functie gehad in het dorp. Het gebouw is leeg
komen te staan als gevolg van de fusie van de gemeente
Weerselo met Ootmarsum en Denekamp. De gemeente
zoekt naar:
• Een nieuwe haalbare bestemming van het pand, die bijdraagt
aan de levendigheid en ook identiteit geeft aan het centrum.
• Een bestemming die financieel zelfstandig exploitabel is.
Voormalig gemeentehuis

Ligging in het centrum van Weerselo

Iedereen wordt uitgedaagd om ideeën aan te dragen:
investeerders, buurtbewoners, ondernemers, ontwikkelaars,
kunstenaars, visionairs en combinaties hiervan. Denkt u met
ons mee?

Aanpak

Doelen

Iedere geïnteresseerde partij mag ideeën aandragen voor de
herbestemming. Hiervoor wordt in april een oproep gedaan. Het
proces van ophalen van ideeën, het selecteren van het meest
kansrijke idee (of ideeën) en het uitwerken tot plan gaat stap voor
stap:
• Lokale en regionale campagne om de oproep onder de aandacht
te brengen in Weerselo en omgeving;
• Een inspiratie/informatieavond met uitleg over het proces en
bezoek aan het gemeentehuis;
• Er is ongeveer een maand de tijd om ideeën in te dienen via
www.mijnweerselo.nl
• Een jury van Weerselose bewoners, ondernemers en
ambtenaren beoordeelt de plannen aan de hand van
beoordelingscriteria en brengt hierover een advies uit aan het
college van B&W;
• Het college van B&W kiest uiteindelijk het beste idee en sluit
samen met de indiener van dat idee een ontwikkelovereenkomst:
gezamenlijk wordt het idee uitgewerkt tot uitvoerbaar plan.

Het voormalig gemeentehuis in Weerselo is het meest prominente
gebouw in het centrum. Het type invulling dat dit gebouw
krijgt zal het karakter en de sfeer in het centrum voor een groot
deel bepalen. Daarom is het van groot belang dat de nieuwe
bestemming van het gebouw past bij de toekomstvisie op het
centrum van Weerselo: een levendig en toekomstbestendig
centrum. Met de herbestemming moet er dus meer reuring op
en rond het plein ontstaan en het idee dient financieel haalbaar en
daarmee toekomstbestendig te zijn.

Kenmerken en randvoorwaarden
Het voormalig gemeentehuis is gebouwd in de Delftse school stijl
met traditionele Twentse stijlkenmerken. Het glas-in-lood raam in
het trappenhuis is bij de bouw van het gemeentehuis geschonken
door de coöperatieve melkfabrieken uit de gemeente en verbeeldt
onder andere de vier seizoenen. De raadzaal is helemaal intact en
wordt nog gebruikt als trouwlocatie.

Details gemeentehuis

Het gemeentehuis bestaat uit de begane grond, eerste verdieping en
een ruime zolder. De aanbouw aan de achterzijde van het pand zal
worden gesloopt. Het is mogelijk (maar zeker niet verplicht!) om voor
2
ongeveer 450m een nieuwe aanbouw of bijgebouw te realiseren,
mits de stijl goed past bij de stijl van het oude hoofdgebouw.
De buitenzijde van het gemeentehuis moet in tact worden gelaten.
Met uitzondering van de raadszaal op de eerste verdieping, de entree
en het trappenhuis met het glas-in-lood raam, zijn bouwkundige
aanpassingen in de binnenzijde van het pand toegestaan in overleg
met de gemeente. Voor de begane grond is een woonfunctie niet
wenselijk, omdat deze onvoldoende bijdragen aan een levendig
centrum.

Plattegrond gemeentehuis en monumentale waarden
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Reactiepaneel

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

Welk type functie of combinatie van functies vindt u passend bij het
gemeentehuis en het centrum en waarom?
Kent of weet u nog partijen die in het gemeentehuis interesse
zouden kunnen hebben?

Lunchroom

Huisartsenpost
Bar-Café

Drogist

Restaurant

Kantoorfunctie

Museum

Kledingwinkel
Ambacht
(bv. meubelmaker)

Levensmiddelenwinkel

Hotel

Dans/Sportschool
Escaperoom

Discotheek
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Blijf betrokken!

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.
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