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Inleiding
Visie centrum 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 Dinkelland, en heeft met het nabijgelegen Het Stift,
de Weerselose markt, campings en landelijke fietsroutes ook
bezoekers en recreanten veel te bieden.
Het is van belang dat de kwaliteiten voor de toekomst
behouden blijven en versterkt worden. Het centraal in
Weerselo gelegen Burgemeester Scholtensplein speelt
hierin een sleutelrol. Op dit plein komen veel lokale en
regionale structuren samen. Ook heeft het plein dankzij
het monumentale (voormalig) gemeentehuis in de typische
Twentse architectuur ook het karakter dat kan leiden tot een
aantrekkelijke bestemming.

Burgemeester Scholtensplein als centrum van Weerselo

Een bestemming waar mensen elkaar ontmoeten en die
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. Een plein voor
iedereen.

Een levendig Burgemeester Scholtensplein
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Aanpak ontwikkelperspectief

uitvoering kunnen worden gebracht en hun eigen businesscase
hebben. Initiatief en ondernemerschap worden gekoesterd en
ruimte moet gegeven worden aan (nieuwe) deelnemers.

Om de visie op het centrum van Weerselo tastbaarder
te maken en het mogelijk te maken deze visie ook
te verwezenlijken, is toegewerkt naar een concreet
ontwikkelperspectief voor het centrum. Onderstaande principes
zijn gehanteerd als basis voor de aanpak om te komen tot het
Weerselose centrumperspectief.

3.
Mensen staan centraal
De eindgebruiker staat centraal in gebiedsvernieuwingen. De
gemeente is slechts een van de spelers bij maatschappelijke
ontwikkelingen.Het is zaak deze te mobiliseren en ruimte
te geven voor initiatief en ondernemerschap. Als mensen
echt ergens in geloven, maken ze er werk van, raken ze
geïnspireerd en ontstaat de energie die nodig is om tot
oplossingen te komen.

1.
Ga uit van de kracht van de plek
Het begint bij het neerzetten van de gebiedseigen identiteit van
(het centrum) van Weerselo. Een gesprek over de identiteit
en krachten van Weerselo leidt tot collectieve waarden en
belangen en is nodig om een stip op de horizon te plaatsen: de
visie van het centrum van Weerselo

De participatieaanpak is essentieel geweest bij de
totstandkoming van het ontwikkelperspectief en moet de
drager blijven van de vernieuwing van Weerselo. Inwoners
en ondernemers van Weerselo hebben zowel de inhoud
als procesonderdelen voor de totstandkoming van het
ontwikkelperspectief mede bepaald.

2.
Niet te ver vooruit kijken
Gebiedsvernieuwingen in deze tijd zijn met name succesvol
als deze vraaggestuurd zijn in plaats van aanbodgericht en
uitgaan van organische groei. Voorkomen moet worden dat te
gedetailleerd eindplan wordt opgesteld, waarin deelprojecten
teveel afhankelijk van elkaar zijn.

Weerselo-ers konden binnenlopen bij het projectkantoor in het
voormalig gemeentehuis aan het Burgemeester Scholtensplein
voor vragen en het aandragen van ideeën. Tijdens diverse
bijeenkomsten, werksessies en een interactieve projectwebsite
Mijn Weerselo, hebben Weerselo-ers meegedacht over en
meegewerkt aan het ontwikkelperspectief.

Met de visie op het centrum van Weerselo is een functionele
stip op de horizon gezet. Het ontwikkelperspectief geeft
daar op flexibele wijze invulling aan: een plan bestaande uit
verschillende deelprojecten, die in overzichtelijk stappen tot
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Een levendig plein

Weinig uitnodigende uitstraling bestaande voorzieningen
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De drie eigenschappen voor een uitnodigend plein

1. Ruimtelijke context
1.1

Context opgave

1.2

Concept voor toekomstige ruimtelijke context

Vanuit de notie dat de huidige ruimtelijke context van het
Burgemeester Scholtensplein niet goed in balans is om de
openbare ruimte optimaal te beleven, is het belangrijk dat er
een nieuw evenwicht wordt gevonden. Er zijn drie essentiële
eigenschappen te benoemen die bijdragen aan een levendige,
uitnodigende en toekomstbestendige bestemming in Weerselo,
namelijk:
• Een centraal plein met een samenhangende openbare
ruimte;
• Sterke randen met betekenisvolle voorzieningen aan en op
het plein;
• Verbeterde oversteekbaarheid van de aan het plein
grenzende infrastructuur.

De huidige betekenis van het Burgemeester Scholtensplein
is niet onder één noemer te vangen. Het betreft een centrale
locatie in het dorp dat meerdere doeleinden dient (zie bijlage
1). Zo vinden er, naast parkeren en het beachvolleybal, vele
lokale activiteiten plaats direct op het plein. Al deze activiteiten
duiden op de zekere dynamiek van deze locatie. Dit actieve
karakter kan verbeterd en versterkt worden waarbij een
belangrijke opgave ligt in een prettig toegankelijke openbare
ruimte.
De huidige samenhang tussen openbare ruimte en aanwezige
functies is in de loop van de tijd verloren gegaan. Het ontbreekt
aan een logische routing tussen bestaande voorzieningen,
er is leegstand op het plein, voorziening liggen verspreid op
onlogische locaties over het plein en de algehele uitstraling
oogt gedateerd door achterstallig onderhoud en een
uiteeinlopende materialisatie welke qua uitstraling beter op
elkaar kan aansluiten.

De opgave is om deze drie eigenschappen in hechte
samenhang met elkaar vorm te geven en een prettig evenwicht
te vinden tussen de aanwezige kansen in relatie tot het
formaat, gebruik en uitstraling van het plein. Deze samenhang
is gevonden en vorm gegeven in het ontwikkelperspectief
Weerselo.

Een prettige en goed functionerende openbare ruimte
kenmerkt zich door zijn goede toegankelijkheid voor diverse
doelgroepen, een heldere routing, een juiste verhouding
tussen openheid en beschutting en sluit aan op het gewenste
gebruik ervan met een toekomstbestendige maatvoering en
uitstraling.
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P

Parkeervoorziening

2. Ontwikkelperspectief centrum Weerselo
2.1

Ontwerpprincipes

•
•
•

De (ruimtelijke) ingrepen aan het Burgemeester Scholtensplein
moeten bijdragen aan een levendig, toekomstbestendig en
goed bereikbaar centrum van Weerselo. Het is voor zowel
de inwoners van als bezoekers aan Weerselo van belang
dat de aanwezige voorzieningen rondom het Burgemeester
Scholtensplein, kerkplein en de aangrenzende infrastructuur in
nauwe samenhang tot elkaar ontworpen zijn.
De huidige situatie toont aan dat de gewenste samenhang
in de loop van de tijd in onbalans is geraakt. De
oversteekbaarheid van aangrenzende infrastructuur is door
de toename van verkeer beperkter geworden, de entrees
van aanwezige voorzieningen liggen niet meer gunstig t.o.v.
de routing rondom en op het Burgemeester Scholtensplein
en de openbare ruimte kent een wat gedateerd uiterlijk door
achterstallig onderhoud, ongunstige maatvoering en verouderd
straatmeubilair. Tevens heeft het centraal op het plein gelegen
voormalige gemeentehuis momenteel geen functie die
bijdraagt aan de levendigheid op het plein.
Aansluitend op de drie essentiële eigenschappen zijn de
volgende ontwerpprincipes uitgewerkt die moeten bijdragen
aan een leefbaar, uitnodigend en toekomstbestendig centrum
van Weerselo.

•
•
•
•
•
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Voorzieningen zijn gericht naar het plein;
Het plein biedt ruimte aan evenementen;
Het voormalig gemeentehuis is de landmark van het plein
en van Weerselo;
Het voormalig gemeentehuis vormt de schakel tussen het
Burgemeester Scholtensplein en het kerkplein;
De kerk wordt weer beter zichtbaar vanaf de
Bisschopstraat;
Infrastructuur wordt beter oversteekbaar;
Parkeervoorzieningen krijgen een minder prominente plek
in het straatbeeld;
Toeristische routes over of langs het plein.

Gemeentehuis op een voetstuk
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Samenhangend netwerk

2.2

Van ontwerpprincipes naar ontwerpstappen

Samenhangend netwerk
Een samenhangend en prettig toegankelijk voetgangersgebied
moet de aan het plein grenzende voorzieningen op een
logische wijze met elkaar verbinden. Vanuit de centrale as en
het voetstuk ontvouwt zich een fijnmazig voetgangersnetwerk
dat direct aansluit op de entrees van de voorzieningen aan
het plein. De verbondenheid en samenhang tussen de
diverse voorzieningen wordt hiermee verder versterkt. Dit
netwerk wordt uitgevoerd in eenzelfde materialisatie om de
herkenbaarheid van het centrum te vergroten.

De ontwerpprincipes zijn vertaald naar vier ontwerpstappen
waarin alle principes een plek hebben gekregen.
Gemeentehuis op een voetstuk
Monumentaal gemeentehuis op een voetstuk
Het gemeentehuis heeft door zijn centrale ligging op het
plein en zijn monumentale uitstraling een prominente plek in
het ontwikkelperspectief. Door de aangrenzende openbare
ruimte af te stemmen op een grote diversiteit aan functies
die het gemeentehuis zou kunnen huisvesten vergroten
we de mogelijke betekenis van dit object voor Weerselo
en het plein. Door de auto direct om het gemeentehuis te
weren wordt de verblijfskwaliteit rondom verder vergroot
tot een waar voetgangersgebied. In dit gebied is ruimte
voor een terrasfunctie, het achter het gemeentehuis
herdenkingsmonument, de brievenbus en de ondergrondse
containers. Het voormalige gemeentehuis vormt zo
een schakel tussen het kerkplein en het Burgemeester
Scholtensplein. Een nieuwe as versterkt de entree van het
object en vergroot tevens de monumentale uitstraling van de
openbare ruimte. Dit onderdeel van de openbare ruimte wordt
uitgevoerd in een hoogwaardige materialisatie.

Ook de toeristische wandel- en fietsroutes zijn van belang in
het ontwikkelperspectief. Met Regio Twente wordt gekeken
hoe het fietsknooppuntennetwerk zo kan worden ingericht dat
de routes door het Weerselose centrum lopen, in plaats van er
omheen zoals nu het geval is. Het Toeristisch Overstap Punt
(TOP) wordt in het nieuwe centrumontwerp verplaatst naar
het nieuw aan te leggen terras bij de kruising van De Aanleg
met de Bisschopstraat of naar een punt vlakbij het voormalig
gemeentehuis. Het TOP is dan gelegen langs doorgaande
fietspaden die ook zijn voorzien om deel uit te gaan maken
van het fietsknooppuntennetwerk. Het TOP kan tevens dé
plek worden waar dagjesmensen en toeristen informatie
vinden over de toeristische activiteiten in de regio in het dorp.
Bijvoorbeeld door een informatiezuil te plaatsen met mooie
fietsroutes, de locaties van leuke winkels en voorzieningen in
het dorp.
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Groene uitstraling
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Auto te gast

Levendig plein

Groene uitstraling
Het centrum van Weerselo kenmerkt zich door een groene
uitstraling. Bij de ontwikkeling van het centrum wordt dit groene
karakter behouden en benut om eenheid aan te brengen
in het plein, en om de verbinding tussen het kerkplein en
Burgemeester Scholtensplein te versterken. Het groen wordt
benut om bepaalde structuren te duiden; zo wordt er een
bomenrij langs de St. Remigiusstraat doorgetrokken richting
de kerk, waardoor er weer een duidelijke zichtlijn ontstaat naar
de kerk en deze een prominentere plek in het centrum krijgt.
Het park rond St. Jozef krijgt een aantrekkelijkere uitstraling en
wordt dichter tot het plein betrokken. Een groene omzoming
van het plein wordt versterkt door een brede groenstrook
waarin de bomen, en waar mogelijk plantenvakken, een
plek zullen krijgen. Aan de huidige achterzijde van het
gemeentehuis dient de Weerselerbeek behouden te blijven

in de bestaande kruisingen met de St. Remigiussstraat en
de Haarstraat. De St. Remigiusstraat wordt uitgevoerd als
shared-space zone. De doorgaande route over het plein
verdwijnt en moet leiden tot een leefbaarder plein. Dat
betekent dat de OV halte een nieuwe plek krijgt; straks stapt
men uit op de Bisschopstraat bij de centrale voergangersas
naar het voormalig gemeentehuis. 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. De auto blijft welkom
maar wordt wel te gast.
Levendig plein
Evenementen als de zomerfair, kermis en het
beachvolleybaltoernooi zijn belangrijk voor Weerselo. Het
ontwikkelperspectief creëert meer open ruimte voor deze
evenementen door zoveel mogelijk objecten als straatmeubilair
en bomen te verwerken in de groene omzoming van het plein.
Het plein wordt zo veel als mogelijk obstakelvrij vormgegeven.
Alle structuren dienen op maaiveldniveau worden ingepast om
de bruikbaarheid voor diverse evenementen te maximaliseren.

Auto te gast
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 wegprofielen worden
aangepast om de oversteekbaarheid te verbeteren.
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 door aanpassingen
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Voorzieningenhoek

Prinicpeprofiel St. Remigiusstraat

2.3

Deelgebieden

Burgermeester Scholtensplein en St. Remigiusstraat
Het Burgemeester Scholtensplein wordt een herkenbaar
en autoluw verblijfsgebied: 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 en terras. Bomen en
straatmeubilair worden zoveel mogelijk aan de randen van
het plein gesitueerd, zodat er meer ruimte is voor de jaarlijkse
evenementen.

Het ontwikkelperspectief is in diverse deelgebieden opgeknipt.
Door de relaties tussen plein, aangrenzende voorzieningen
en de huidige infrastructuur te ontrafelen vergroot het
ontwikkelperspectief de kans op zichtbare resultaten op de
kortere termijn. De volgende deelgebieden (en belangrijke
relaties) zijn te benoemen:

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. De St.
Remigiusstraat wordt zo een heuse voorzieningenstraat en is
sterker met het Burgemeester Scholtensplein verbonden.

Deelgebied Burgermeester Scholtensplein en St.
Remigiusstraat
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Deelgebied Gemeentehuis en kerkplein en de onderlinge relatie

Verleggen kruispunten

Kerkplein aanhechten

Samenhang verbeteren

r
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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.
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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.

Gemeentehuis en kerkplein

voormalig gemeentehuis meer ruimte voor de inpassing van
de Weerselerbeek. De precieze invulling van de openbare
ruimte aan de achterkant van het voormalig gemeentehuis en
de precieze ruimtelijke afstemming tussen het kerkplein en
omgeving hangt af van de invulling van het gemeentehuis:

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. Het voormalig gemeentehuis
wordt een multifunctioneel gebouw met voorzieningen die
bijdragen aan de levendigheid van het centrum.

1. Plusmarkt verplaatst naar voormalig gemeentehuis
(maximale uitbreiding achterzijde):
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).

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. Ook het oude gedeelte van het gemeentehuis moet
bijdragen aan levendigheid in het centrum en moet daartoe
dus passende functies huisvesten. De raadszaal in het oude
deel blijft behouden als trouwlocatie.

2. Gedeeltelijke uitbreiding gemeentehuis
Bij een gedeeltelijke uitbreiding van het gemeentehuis ontstaat
er meer ruimte om de Weerselerbeek in te passen in een
groen talud.

Relatie gemeentehuis en kerk
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 snelheidsverlagende werking heeft én het Kerkplein
in ruimtelijke zin beter verbindt met de achterzijde van het
gemeentehuis. Door de kruisingen te verplaatsen richting
het kerkplein, ontstaat er aan de achterzijde van het

3. Geen uitbreiding van het gemeentehuis (in ere herstellen
van het gemeentehuis)
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 heel
duidelijk een verbindend element tussen beide pleinhelften:
tussen gemeentehuis en Bisschopstraat en tussen
gemeentehuis en kerk.
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Deelgebied St. Jozef en De Aanleg

Huidige situatie De Aanleg

Deelgebied Voorzieningenhoek

Nieuwe situatie De Aanleg

Referentiebeeld bestrating voor De Aanleg
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St. Jozef en De Aanleg

Voorzieningenhoek

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.

Op het Burgemeester Scholtensplein is langs de St.
Remigiusstraat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen bij de
zogeheten voorzieningenhoek. Op deze plek komt ruimte vrij,
doordat de bibliotheek naar de Aloysiusschool verhuist. De
terugloop van leerlingen biedt kansen om overgebleven lokalen
een nieuwe functie te geven. Het huidige bibliotheekgebouw
wordt dan gesloopt.

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. Zie voor
meer informatie H3.1 en bijlage 2 Notitie verkeer en parkeren
Ontwikkelperspectief Centrum Weerselo.

Afhankelijk van de keuze van de Plusmarkt om al dan
niet te verhuizen naar het voormalig gemeentehuis zal
de voorzieningenhoek ruimte kunnen bieden voor nieuwe
voorzieningen.

Verhuizing van de bibliotheek naar de Aloysiusschool
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De nieuwe bebouwing in de voorzieningenhoek krijgt maximaal
twee bouwlagen en een kap, dient qua bouwstijl aan te sluiten
op de Twentse architectuur en dient uit losse eenheden te
bestaan. Hier komen functies die bijdragen aan een levendig,
toekomstbestendig en uitnodigend plein. Denk aan horeca,
winkelvoorzieningen, misschien wel een zorgfaciliteit. De wijze
waarop de nieuwe bebouwing wordt gesitueerd is afhankelijk
van de manier waarop de supermarktlocatie wordt ontwikkeld:

2. Supermarkt in het gemeentehuis
Indien de supermarkt verhuist naar het voormalig
gemeentehuis, moet de ingang van de nieuwbouw in de
voorzieningenhoek gesitueerd worden aan de pleinzijde
en St. Remigiusstraat. De achterkant van de bebouwing
bevindt zich dan richting de Bisschopstraat. Op de huidige
supermarktlocatie worden woningen gebouwd.
Een supermarkt achter het huidige oude historische
gemeentehuis is alleen mogelijk als aan een aantal belangrijke
randvoorwaarden wordt voldaan die moeten bijdragen aan een
ruimtelijke kwaliteitsimpuls op deze locatie:

1. Plusmarkt blijft op huidige locatie
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. Het is vanuit het oogpunt van een levendig,
toekomstbestendig en uitnodigend plein namelijk gewenst
dat de supermarkt een onderdeel vormt van het plein.
Aandachtspunt hierbij is een goede oversteekbaarheid van de
Bisschopstraat.

•
•
•
•
•
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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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De kern Weerselo met het centrum en de doorgaande
verkeersroutes
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Ligtenbergstraat - Weerselo

Parkeervoorziening op het Burgemeester Scholtensplein

3. Thema’s
3.1

Verkeer

centrale zicht- en voetgangersas komen de bushaltes, zodat
passagiers centraal in het centrum uitstappen.
(Zie Bijlage 2 Notitie verkeer en parkeren Ontwikkelperspectief
Centrum Weerselo).

De nieuwe inrichting van het Burgemeester Scholtenplein
en de daarop aansluitende straten past bij het, in het
Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan (GVVP) van
Dinkelland gewenste, 30 km/uur regime in de hele kern van
Weerselo. De Sint Remigiusstraat is nu al een 30 km/uur
straat. Na herinrichting van de wegen rond het plein gaat
dit ook gelden voor De Aanleg en de zone tussen kerk en
voormalig gemeentehuis.

3.2

Parkeren

Het benodigde aantal parkeerplaatsen in het centrumgebied
is afhankelijk van het type voorzieningen en functies dat wordt
toegestaan of mogelijk wordt gemaakt in de herontwikkeling.
De parkeernormen van de gemeente Dinkelland zijn
vastgelegd in de Beleidsnotitie Bouwen & Parkeren 2014. Voor
de verschillende voorzieningen in het ontwikkelperspectief
gelden de volgende parkeernormen indien er sprake is van
een blauwe zone. Er wordt uitgegaan van een blauwe zone,
omdat de meeste voorzieningen met name vragen om tijdelijk
parkeren (bezoek):

Om een 30 km/u zone rondom het plein mogelijk te maken en
tegelijkertijd te voorkomen dat verkeer een andere route gaat
zoeken over de Haarstraat en Holtwijkerstraat, is het wenselijk
om op deze wegen aanvullende maatregelen te treffen.
Eventueel kan er voor worden gekozen om alle doorgaand
verkeer op de Legtenbergerstraat buiten het centrum
om te leiden, waardoor in het centrum een rustiger
verkeersbeeld ontstaat. Een mogelijkheid om dat te doen is
een noordelijke doorkoppeling van de Legtenbergerstraat
naar de Bisschopstraat, bijvoorbeeld het asfalteren van de
Boerkampsmorsweg. Dit kan worden gezien als een eerste
aanzet voor een eventuele rondweg, maar kan ook op zichzelf
functioneren.

•
•
•
•
•
•
•

Met of zonder rondweg wordt de Bisschopstraat beter
oversteekbaar. Langs de Bisschopstraat ter hoogte van de

Supermarkt, 4,2 pp/100 m² bvo
Kerk, 0,15 pp/zitplaats
Horeca (café/bar/cafetaria ) 6 pp/100 m² bvo
Radio-tv zaak 4,3 pp/100 m² bvo
Winkelvoorzieningen 4,3 pp/m2 bvo
Bibliotheek 0,45 pp/100m2 bvo
Kapsalon 0,8 pp per stoel

Deze parkeernormen gelden voor het drukste moment. Die
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drukke momenten vallen niet voor alle voorzieningen samen.
Indien we de parkeervraag op basis van de normen optellen
zou dat een totaal van 276 parkeerplaatsen opleveren (Zie
bijlage 2Rekening houdend met de drukste momenten van
de verschillende functies is de totaal benodigde echter
parkeerbehoefte niet 276 parkeerplaatsen maar maximaal 140
parkeerplaatsen. De supermarkt is hierbij de bepalende factor.
(Zie Bijlage 2 Notitie verkeer en parkeren Ontwikkelperspectief
Centrum Weerselo).

3.3

Groen

Op en rond het plein staat een mix van boomsoorten:
kastanjes, beuken, Hollandse lindes, zomereiken en
Amerikaanse eiken. Het is vanuit het oogpunt van eenheid
wenselijk om minder verschillende type bomen in het
centrumgebied te hebben. Daarnaast kan het Twents-dorpse
karakter van het centrum worden versterkt te kiezen voor meer
inheemse boomsoorten, typisch voor dorpen.
Het aanwezige groen heeft aandacht nodig, het is niet altijd
goed onderhouden, meerdere bomen zijn ziek en hebben
een leeftijd bereikt waarbij verregaande maatregelen moeten
worden getroffen voor mogelijk behoud er van. De groene
uitstraling van het plein wordt wel behouden en waar mogelijk
versterkt. Dit vergt een strategie van vellen, uitdunnen en
herplanting.
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3.4

Duurzaamheid

Duurzaamheid krijgt een prominente plek in de ontwikkeling
van het centrum van Weerselo, in de breedste zin van het
woord. De bekende indeling People, Planet en Profit wordt ook
bij deze centrumontwikkeling gehandhaafd.
People
Duurzaamheid voor de mens uit zich in voldoende groen
en water, ruimte, nabijheid van voorzieningen, veiligheid
en sociale samenhang. Dankzij de groene omzoming
en bomenrijen die de ruimtelijke structuur van het
plein kenmerken, door het beter terugbrengen van de
Weerselerbeek in het plangebied en door de ruimtelijke
opzet van het plein, is het centrum van Weerselo een prettig
groen verblijfsgebied. Rond het plein zijn de belangrijkste
voorzieningen gesitueerd en er wordt ruimte geboden voor
nieuwe voorzieningen en functies. De samenhang tussen
de verschillende voorzieningen is onder meer versterkt door
betere looproutes, het toegankelijker maken van voorterreinen
(St. Jozef, school) en doordat de bibliotheek en school met
elkaar worden gecombineerd.
Met het oprichten van een centrumstichting voor en door
Weerselo krijgt het dorp de regie over de centrumontwikkeling
en wordt de sociale samenhang versterkt. De betere
verbinding van het St. Jozef met de rest van het plein, zal er

toe bijdragen dat zowel bewoners als bezoekers meer van het
plein gebruik gaan maken. Het plein wordt zo een belangrijke
openbare ontmoetingsplek in Weerselo.
Door toepassing van het Shared Space principe op de wegen
die het centrum begrenzen, neemt de verkeersveiligheid
toe. Het langzame verkeer krijgt een prominentere rol in
het straatbeeld en de wegen worden beter oversteekbaar.
De verkeersveiligheid neemt toe en de verschillende
voorzieningen in de randen van het plein worden nog meer
onderdeel van het centrum.

worden weggewerkt in de grond en er wordt ook een Platic,
Metaal en Drankkarton (PMD) container bijgeplaatst.
Nieuwe ontwikkelingen die op gang komen in het
centrumgebied, zoals bij de voorzieningenhoek en het
gemeentehuis, dienen zoveel als mogelijk rekening te houden
met duurzame energie. Denk hierbij aan dakoriëntatie geschikt
voor zonnepanelen, gebruik van warmtepompen, goed isolatie,
sedum op daken, groene gevels, etc. De openbare verlichting
wordt LED-verlichting.
Profit

Planet

Het plan is flexibel ingestoken en kan aangepast worden aan
de reëel marktvraag. Bij de herinrichting van de openbare
ruimte wordt een tooling ingezet, waardoor zoveel mogelijk
materiaal kan worden hergebruikt.

Bij de uitvoering van het centrumperspectief wordt materiaal
zoveel als mogelijk hergebruikt, er wordt gekozen voor
hiernieuwbare materialen (oa gebakken klinkers) die gunstig
zijn in het beheer en onderhoud, er wordt veel groen en
voldoende afwateringsmogelijkheden gezorgd in het kader van
de toenemende piekbelasting door regenbuien.
Bij de parkeerplaatsen op het Burgemeester Scholtensplein
worden laadpalen gerealiseerd voor elektrische auto’s. Het
Toeristisch Opstap Punt krijgt een laadvoorziening voor
elektrische fietsen. Gezien de vele evenementen die op
het plein worden georganiseerd, worden ook een aantal
stroompunten gerealiseerd op het plein, zodat er geen
gebruik meer gemaakt hoeft te worden van vervuilende
stroomaggregaten op diesel. De containers op het plein

3.5

Beheer

Na de herinrichting van het centrum, komt het gebied in de
hoogste beheercategorie (A+ volgens de schouwgids beheer
en onderhoud groen openbare ruimte 2016) te vallen. De
tuin van het St. Jozef gaat ook tot die categorie behoren,
aangezien het gebied na herinrichting een semi-openbaar
terrein wordt waar ook toevallige voorbijgangers gebruik van
mogen maken. Er wordt een groenplan opgesteld waarin deze
uitgangspunten worden meegenomen.
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Q2 / Q3 2017
2018
2017-2018
Planning uitvoering werkzaamheden
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4. Proces en vervolg
Het ontwikkelperspectief wordt gefaseerd uitgevoerd. Er zijn
voorbereidende werkzaamheden nodig voordat de openbare
ruimte in de tweede helft van 2017 heringericht kan worden.

4. Realisatie bibliotheek op school (2017 / 2018)
Door terugloop van het leerlingaantal komen in de toekomst
lokalen leeg te staan in de Aloysiusschool. Vanaf 2018 biedt dit
voldoende ruimte om de bibliotheek in de school te huisvesten.
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 bibliotheek en de school
concretiseren in 2016 en 2017 de kansen en mogelijkheden.

Planning uitvoering ontwikkelperspectief
1. Naar een Definitief Ontwerp (eind 2016)
Het ontwikkelperspectief moet verder in detail worden
opgewerkt tot Definitief Ontwerp (DO). In de DO fase worden,
samen met Weerselo, keuzes gemaakt over o.a. type
materiaal, straatmeubilair, het groen en de detailinrichting van
de openbare ruimte. Het DO dient ook heel goed te worden
afgestemd met alle voorzieningen in de rand (school, St.
Jozef, café De Troll, Van Olffen, et cetera). Onderdeel van het
ontwerp is ook de civieltechnische kant (nutsvoorzieningen
e.d.).

5. Ontwikkeling voorzieningenhoek, voormalig gemeentehuis
en supermarktlocatie (2018)
Om ontwikkeling van de voorzieningenhoek, het voormalig
gemeentehuis en het kerkplein mogelijk te maken is een
nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan wordt
in 2016 en 2017 opgesteld. Naar verwachting is het dan in
2018 mogelijk om de genoemde locaties te herontwikkelen.
De gemeente zal dat niet (volledig) zelf kunnen en willen
doen. Zij is daarbij afhankelijk van derden. Zo is de Plusmarkt
aan zet voor de ontwikkeling van haar huidige locatie en
mogelijk (een deel van) het voormalig gemeentehuis, in de
voorzieningenhoek moeten afspraken gemaakt worden met
kadoshop Wesselink en voor de herinrichting van het kerkplein
moeten afspraken gemaakt worden met de Remigiuskerk.

2. Opstellen contract en selecteren aannemer (1ste helft 2017)
Vervolgens wordt een contract opgesteld en wordt een
aannemer gekozen die de herinrichting van de openbare
ruimte uit gaat voeren.
3. Start herinrichting openbare ruimte (2de helft 2017)
In de tweede helft van 2017 start de herinrichting van de
openbare ruimte van het Burgemeester Scholtensplein, de tuin
van het St. Jozef, de St. Remigiusstraat en De Aanleg. Eind
2017 kunnen de werkzaamheden zijn afgerond.
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Bijlagen
Separaat bij deze rapportage zijn twee bijlagen van belang:
Bijlage 1 bevat een beknopte analyse die voor de opgave en
uitwerking van belang zijn geweest.
Bijlage 2 is een rapportage van het bureau GoudAppel
Coffeng. Zij hebben voor het onderdeel verkeer van het
ontwikkelperspectief Centrum Weerselo het verkeerskundig
onderzoek uitgevoerd in relatie tot de 30 km/u zone en het
parkeren in het centrum van Weerselo.
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Bijlage 1 - Analyse centrum Weerselo
Historie
Weerselo dankt zijn ontstaan aan de reformatie. In die periode werd de katholieke
kloostergemeenschap van Het Stift omgevormd tot een gereformeerde gemeenschap. Op last van
Koning Napoleon werd in 1809 op enige afstand van Het Stift een nieuwe R.K. kerk gesticht. De plek
voor de nieuwe kerk werd zorgvuldig gekozen; dicht bij water aan de Weerselerbeek en tussen de
hoger gelegen essen van Nijstad en Kuppel Blok.
Rondom de R.K. kerk ontstond in de jaren die volgden de bebouwde kern van Weerselo. De kerk lag
op een kleine afstand van de Bisschopstraat; de doorgaande route van Tubbergen, via Het Stift naar
Oldenzaal. De kerk werd in eerste instantie alleen door de weg De Aanleg verbonden met de
Bisschopstraat. Later kwam daar de St. Remigiusstraat bij en ontstond een zichtas naar de kerk, en
de kenmerkende driehoekige ruimte in het hart van het dorp.
In eerste instantie vond de bebouwing op de kruisingen van deze wegen plaats. Daarna breidde de
bebouwing zich langs de wegen langzaam uit. Het midden van de driehoek werd daarbij opengelaten.
Pas ruimschoots na het einde van de tweede wereldoorlog kwamen de eerste grote uitbreidingen van
Weerselo tot stand en werd het gemeentehuis als blikvanger in het centrum van de driehoek
geplaatst. Het is in 1954 gebouwd in eenromantische Twentse boerderijstijl. Het gebouw valt op door
zijn karakteristieke uiterlijk en zijn grote volume. Veruit de grootste bouwgolf in Weerselo heeft
planmatig plaatsgevonden in de periode 1960-2000. Deze bebouwing bestaat hoofdzakelijk
uitwoonbebouwing van een beperkte schaal. De woningen hebben een eenvoudige opzet: één of twee
lagen met een zadelkap, afwisselend haaks of evenwijdig aan de straat.

Voorzieningen
Weerselo is mede dankzij het voorzieningenniveau één van de verzorgingskernen in de gemeente
Dinkelland. De voorzieningen in Weerselo zijn niet gecentreerd in het centrum, maar liggen
overwegend verspreid langs de Bisschopstraat en de Legtenbergerstraat. Deze twee wegen vormen
dan ook belangrijke doorgaande verbindingen in het dorp.
De dagelijkse voorzieningen, met de supermarkt als zwaartepunt op de hoek van BeltstraatBisschopstraat en de snackbar op de hoek van Gunnerstraat - Bisschopstraat, liggen verspreid langs
de Bisschopstraat. De maatschappelijke voorzieningen zijn overwegend aan de oostzijde van het
centrum gesitueerd: de kerk, de Aloysiusschool, de bibliotheek, de bandweer en de
sportvoorzieningen in Het Trefpunt. Het St. Jozef ligt aan de westzijde van het centrum.
In de open ruimte tussen het gemeentehuis en de Bisschopstraat vinden tijdelijke (culturele)
evenementen plaats, als de markt, de kermis, de zomerfair en het beachvolleybaltoernooi.

Groen en blauw
Door de losse opzet van de bebouwing, de aanwezigheid van de tuinen rond het verzorgingshuis en
de Aloysiusschool, de groene ruimte voor de kerk en het grasveld tussen het voormalige
gemeentehuis en de Bisschopstraat heeft het centrum van Weerselo een groen karakter. Dit groene
beeld wordt versterkt door de vele volgroeide bomen die zich met name in de tuinen van het
verzorgingshuis en Aloysiusschool en langs De Aanleg, de Sint Remigiusstraat en de Bisschopstraat
bevinden.
Hoewel dit groene karakter van Weerselo een kwaliteit op zich is, is de bruikbaarheid en
verblijfskwaliteit van het centrum beperkt. De inrichting van de straten en de doelmatige vormgeving
van het plein voor het gemeentehuis dragen niet bij aan de verblijfskwaliteit. Buiten de georganiseerde
evenementen (kermis) wordt de openbare ruimte dan ook niet veel gebruikt. Dit draagt er mede aan bij
dat het centrum zich kenmerkt door leegte.
Naast het groene karakter is ook de aanwezigheid van de Weerselerbeek kenmerkend voor het
centrum van Weerselo. De beek stroomt vanuit het zuiden door de tuin van het verzorgingsthuis, via
de vijver achter het voormalige gemeentehuis, langs café De Troll naar het noorden. Het uiterlijk van
de Weerselerbeek verschilt op dit tracé enorm, waardoor de beek als element moeilijk herkenbaar is.

Verkeer
De Bisschopstraat (N343) is de hoofdroute van Weerselo. De Bisschopstraat verbindt Oldenzaal via
Weerselo met Tubbergen en Hardenberg. Deze doorgaande weg kent binnen de bebouwde kom van
Weerselo een 50 km/u regime. Vanaf de Bisschopstraat worden de belangrijkste woongebieden via
gebiedsontsluitingswegen ontsloten. De gebiedsontsluitingswegen van Weerselo zijn: De Aanleg / St.
Remigiusstraat- Legtenbergerstraat en de Haarstraat – Nijstadweg. Het bedrijventerrein Echelpoel is
via de zijstraten Gunnerstraat en de Echepoelweg bereikbaar. Het Stift wordt ontsloten vanaf de
Bornsestraat.

Parkeren
Naast veel groen biedt de openbare ruimte in Weerselo ook ruimte aan parkeren. Deze
parkeervoorzieningen zijn verdeeld over verschillende locaties en gekoppeld aan de belangrijkste
functies in het centrum. Zo biedt het Burgmeester Scholtensplein voor het voormalige gemeentehuis
ruimte aan 44 parkeerplaatsen. Voor de Sint Remigiuskerk zijn, ingepast in de groene ruimte, zo´n 26
parkeerplaatsen beschikbaar. Daarnaast wordt er ten behoeve van de voorzieningen langs de St.
Remigiusstraat informeel in de straat geparkeerd. Langs de band is ruimte voor circa 16 geparkeerde
auto’s. Al deze parkeervoorzieningen zijn voorzien van een blauwe zone. Een uitzondering hierop
vormt het parkeren bij de supermarkt. Het privéterrein bij de supermarkt biedt plaats aan circa 41
parkeerplaatsen.

Openbaar vervoer
De bussen rijden nu een rondje rondom het gemeentehuis en halteren op het plein. Daar wachten ze
ook om weer ‘op schema’ te komen. Officieel moet dat een halte eerder bij het Hoikinck. Bij het
gemeentehuis is een fietsstalling gesitueerd waar met name veel fietsen staan van mensen die op het
plein overstappen op de bus. Het is een niet overdekte en wat rommelige ogende stalling.

Toerisme
Met Het Stift, camping De Molenhof, Ootmarsum is er, zeker voor dagjesmensen en toeristen, genoeg
te zien en te beleven in en om Weerselo. Fiets- en wandelroutes in Weerselo en omgeving vormen
een belangrijke backbone voor de vrijetijdseconomie in de regio. De fietsroutes in Overijssel worden
jaarlijks door bijna 800.000 mensen gebruikt voor recreatiedoeleinden.
De fietsroutes in Overijssel zijn middels het landelijk bekende knooppuntensysteem aangegeven. Het
fietsknooppuntennetwerk in Overijssel is één van de oudste netwerken in Nederland. De Regio
Twente is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de netwerken en is bezig om de
fietsroutes de komende jaren sterk te verbeteren. Eind 2017 moeten alle routes vernieuwd zijn. Met
Regio Twente wordt gekeken hoe het fietsknooppuntennetwerk zo kan worden ingericht dat de routes
door het Weerselose centrum lopen, in plaats van er omheen zoals nu het geval is.
Het Toeristisch Overstap Punt (TOP) wordt in het nieuwe centrumontwerp verplaatst naar het nieuw
aan te leggen terras bij de kruising van De Aanleg met de Bisschopstraat of naar een punt vlakbij het
voormalig gemeentehuis. Het TOP is dan
gelegen langs doorgaande fietspaden die ook
zijn voorzien om deel uit te gaan maken van
het fietsknooppuntennetwerk. Het TOP kan
tevens dé plek worden waar dagjesmensen
en toeristen informatie vinden over de
toeristische activiteiten in de regio in het dorp.
Bijvoorbeeld door een informatiezuil te
plaatsen met mooie fietsroutes, de locaties
van leuke winkels en voorzieningen in het
dorp.
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Inleiding

De gemeente Dinkelland is in samenwerking met Bureau Over Morgen bezig met het
‘Ontwikkelperspectief centrum Weerselo’. Centraal in deze opgave staat het
Burgemeester Scholtensplein. Dit centraal in Weerselo gelegen plein grenst direct
aan de aan de doorgaande Bisschopstraat (N343). Naast de verblijfsaspecten op en
aan het plein zijn ook de verkeerskundige aspecten van belang. In deze notitie
brengen we de verschillende verkeerskundige aspecten in beeld.

2

Ontsluiting van het centrum

De kern Weerselo wordt doorsneden door de drukke provinciale weg N343, de
Bisschopstraat. De Bisschopstraat bepaalt ook één van de zijden van het
Burgemeester Scholtenplein. De andere zijden van het driehoekige plein worden
gevormd door De Aanleg en de Sint Remigiusstraat. De Aanleg heeft ook een functie
voor regionaal (landbouw) verkeer via de Legtenbergerstraat.
Voor de toekomstige situatie zijn er twee scenario’s voor de ontsluiting: met of zonder
rondweg rond Weerselo. In beide gevallen is het mogelijk om de weg beter
oversteekbaar en beter passend bij de nieuwe inrichting van het plein te maken. In
deze notitie benoemen we maatregelen voor de Bisschopstraat voor een situatie
zonder rondweg. Op het moment dat in een later stadium de nadere uitwerking van
de Bissschopstraat aan de orde is, vraagt dat om een nadere uitwerking.
Voor de andere straten in het centrumgebied speelt dit niet, de voorstellen voor de
ontwikkeling van het centrum inclusief een andere inrichting zijn mogelijk in een
situatie met en zonder rondweg.

www.goudappel.nl
goudappel@goudappel.nl

Figuur 2.1: de kern Weerselo met het centrum en de doorgaande verkeersroutes

3

Uitgangspunten

Voor de verkeersaspecten bij het centrumplan Weerselo gelden de volgende
uitgangspunten:
■ het wegennet moet Duurzaam Veilig zijn ingericht;
■ veilige en goede doorstroming van het verkeer, uitgaande van de huidige
verkeersdrukte en wegenstructuur;
■ goede inpassing van voldoende parkeergelegenheid, gebaseerd op de
Beleidsnotitie Bouwen & Parkeren 2014.
Specifiek voor centrum Weerselo zijn er een aantal aandachtspunten benoemd:
■ verminderen barrière Bisschopstraat;
■ veilige oversteek fietsers en voetgangers over De Aanleg en de Sint
Remigiusstraat;
■ veilige situatie bij Aloysiusschool aan de Sint Remigiusstraat;
■ veilige afwikkeling verkeer op de kruispunten;
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■ inpassing van de bushaltes.

4

Verkeersbeeld nu en in de toekomst

In 2015 zijn in opdracht van de gemeente verkeerstellingen uitgevoerd in Weerselo1.
Figuur 4.1 geeft een samenvatting. Naar verwachting zullen de intensiteiten in de
toekomst op vergelijkbaar niveau blijven.

Figuur 4.1: Verkeersintensiteiten gemiddelde werkdag (etmaal)
Oversteekmogelijkheden huidige situatie
De Bisschopstraat is in de huidige situatie met 9.000 tot 11.000 auto’s per etmaal erg
druk. Tijdens de spitsuren is de weg voor volwassenen maar zeker bijvoorbeeld ook
voor mensen die kinderen bij zich hebben en voor ouderen lastig over te steken. De
Aanleg is met ± 4.000 auto’s per etmaal duidelijk van een andere orde. Mits het
uitzicht goed is en de auto’s niet te hard rijden, kan deze straat functioneren 30
km/uur straat, onderdeel van het plein. De Sint Remigiusstraat is zo rustig dat deze
eigenlijk nu al onderdeel uitmaakt van het plein.

1

Verkeerscirculatie Weerselo, BonoTraffics, oktober 2015.
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Voorstel voor inrichting
In de huidige situatie wordt het plein vooral
gedefinieerd door de omringende wegen.
Door een andere inrichting kan er voor
worden gezorgd dat het plein veel meer wordt
ervaren als de ruimte tussen de
voorzieningen en functies. De wegen worden
onderdeel van de totale openbare ruimte.
Hiernaast is een eerste verkeerskundige
interpretatie gegeven, bedoeld als steun bij
het VO-ontwerp.

Maatregelen om te komen tot een verbeterde plein-inrichting: een samenhangende
openbare ruimte, infrastructuur en voorzieningen/functies:
■ Eén materiaal voor de voetpaden. Dit zelfde materiaal wordt op de straat
toegepast op plekken waar een meer erf-achtige of ‘shared-space’ inrichting en
verkeersgedrag gewenst is.
■ Nieuwe inrichting van de Bisschopstraat met twee smalle rijlopers. De voetpaden
sluiten door het materiaalgebruik en kleur aan bij het plein. Voor overstekende
voetgangers zijn er middeneilandjes aanwezig bij De Aanleg en bij de Sint
Remigiusstraat. Net als in de huidige situatie heeft het verkeer op de
Bisschopstraat voorrang op de zijwegen.
■ Aanpassing van het wegprofiel van De Aanleg. De weg wordt iets versmald, de
smalle fietssuggestiestroken verdwijnen. Er blijft een herkenbare rijbaan tussen
trottoirbanden. Fietsers en ander verkeer delen de ruimte. Met deze inrichting kan
de weg bij het 30 km/uur gebied worden getrokken. Het voetpad langs De Aanleg
aan de zijde van het plein wordt breder en ligt niet meer direct aan de straat. Het
voetpad aan de zijde St. Jozef komt te vervallen, voetgangers maken gebruik van
de voetpaden die in de tuin van het St. Jozef liggen.
■ Anders vormgeven van de aansluiting van De Aanleg op de Legtenbergerstraat en
Haarstraat, zodat er een minder vloeiende bocht ontstaat tussen de Legtenbergerstraat en De Aanleg. Op dit moment is er sprake van een relatief hoge rijsnelheid
in de betreffende bocht. Formeel is de wettelijke maximum-snelheid nu nog 50
km/h en is de kruising met de Haarstraat met voorrang geregeld. Verder is het
uitzicht vanuit de Haarstraat beperkt. Door herinrichting wordt het uitzicht beter, de
snelheid verlaagd, mede door gelijkwaardigheid van het kruispunt en qua
vormgeving wordt het beleving en het functioneren als van een plein. De auto is
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min of meer te gast – maar wel zeer welkom. Ook hier geldt voor het autoverkeer
een snelheid van 30 km/uur. Een prettige omgeving voor voetgangers en fietsers.
■ Het kruisingsvlak De Aanleg – Legtenbergerstraat – Haarstraat – Sint
Regimiusstraat wordt opgetild en in de ‘plein-verharding’ uitgevoerd. Daarmee
wordt de ruimte tussen het voormalige gemeentehuis en de kerk tot één geheel
gesmeed.
■ Optillen van de Sint Remigiusstraat en uitvoering in de ‘plein-verharding’ waardoor
aan die zijde van het plein nadrukkelijker één ruimte ontstaat;

6

Aanvullende Verkeersmaatregelen

De nieuwe inrichting van het Burgemeester Scholtenplein en de aansluitende straten
past bij een 30 km/uur regime in de hele kern van Weerselo. De Sint Remigiusstraat
is in de huidige situatie al een 30 km/uur straat. Na herinrichting van de wegen rond
het plein kan dat ook gelden voor De Aanleg en het gebied tussen kerk en voormalig
gemeentehuis. Dit past in het beleid van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan
(GVVP) van Dinkelland. Er zijn sowieso aanvullende maatregelen nodig in de
Haarstraat om de verkeersveiligheid duurzaam te maken en om de wijziging in de
verkeersafwikkeling verantwoord te laten plaatsvinden.
Om doorgaand (landbouw) verkeer door het centrumgebied te weren is te overwegen
om De Aanleg voor dit verkeer tot verboden gebied te verklaren.
Indien landbouwverkeer of zelfs al het doorgaande verkeer op de Legtenbergerstraat
buiten het centrum omgeleid wordt, ontstaat in het centrum een rustiger
verkeersbeeld. Een mogelijkheid om dat te doen is een noordelijke doorkoppeling
van de Legtenbergerstraat naar de Bisschopstraat. De regiegroep (bewoners) noemt
de mogelijkheid om de Boerkampsmorsweg te asfalteren en zo een deel van het
verkeer van De Aanleg af te houden. De verharding van de Boerkampsmorsweg of
een trace parallel daaraan is een mogelijke optie. Dit is een zoekrichting, en dient
later verder onderzocht te worden.

7

Parkeren

7.1

Inleiding

Hoeveel parkeerplaatsen er op en rond het centrumplein moeten komen, is
afhankelijk van het type functies en voorzieningen rond het plein (huidige en
toekomstige). Winkels en bedrijven hebben er belang bij dat er voldoende
parkeerplaatsen voor klanten en bezoekers zijn. Door het uitbreiden van de
parkeerschijfzone wordt er voor gezorgd dat er voldoende gelegenheid voor kort
parkeren beschikbaar is. Door uit te gaan van het uitbreiden van de
parkeerschijfzone, zijn er in totaal ook minder parkeerplaatsen nodig. Die ruimte kan
voor andere doeleinden gebruikt worden. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is het
bijvoorbeeld gewenst om op het (voor)plein een gelimiteerd aantal parkeerplaatsen
te realiseren, ten behoeve van de ruimte voor groen en verblijfs- en loopruimte voor
inwoners en bezoekers.
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Binnen de parkeerschijfzone, of net daarbuiten, moeten ook voldoende vrije
parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor langparkeerders (bewoners, personeel van
winkels en bedrijven, bezoekers van de TOP). Mocht blijken dat er (meer) functies en
voorzieningen op en rond het centrumplein komen die vragen om vrije
parkeerplaatsen (lang parkeren), dan kan het plan later worden bijgesteld.
De voorzieningen zonder privé-parkeerplaats
■ supermarkt, 1.200 m² bvo
■ kerk met 700 zitplaatsen. Het kerkbezoek loopt terug op deze locatie.
■ Café De Troll, 170 m² bvo
■ Detailhandel (elektronica) 320 m² bvo
■ horeca in voormalig gemeentehuis 400 m² bvo
■ winkels voorzieningenhoek 800 m2 bvo
■ bibliotheek 100m2 bvo
■ Kapsalon met 5 stoelen
■ Kantoorruimte Rabobank 90 m2 bvo
■ Aloysiusschool (halen & brengen, personeel krijgt parkeerplek op eigen terrein)
- Leerlingen groep 1 t/m 3: 72
- Leerlingen groep 4 t/m 8: 168
■ 7 appartementen (Rabobank en voorzieningenhoek) 100 m2 bvo
■ 3 twee-onder-een kapper
■ Toeristisch overstappunt
Verplaatsing van de supermarkt naar een locatie op het plein betekent dat
parkeerplaatsen op eigen terrein achter de huidige supermarkt niet meer gebruikt
kunnen worden en dat voor de klanten parkeerruimte op het plein aanwezig moet
zijn.
In paragraaf 7.2 wordt ingegaan op de parkeerbalans met blauwe zone, gevolgd door
7.3 in het scenario zonder parkeerregulering/blauwe zone.

7.2

Parkeerbalans met blauwe zone

Parkeernormen
De parkeernormen van de gemeente Dinkelland zijn vastgelegd in de Beleidsnotitie
Bouwen & Parkeren 2014. Voor de verschillende voorzieningen in geval van
toepassing van een blauwe zone zijn de parkeernormen:
■ supermarkt, 4,2 pp/100 m² bvo
■ kerk, 0,15 pp/zitplaats2
2

Het parkeerkental voor de kerk geldt voor de normale parkeervraag bij
kerkdiensten. Bij een trouwerij of rouwdienst kan het aantal kerkbezoekers (veel)
groter zijn. Dit zijn incidenten, waarbij het kan voorkomen dat de kerkbezoekers (en
bezoekers van de overige centrumvoorzieningen) hun auto wat verder weg moeten
parkeren.
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■
■
■
■
■
■
■

horeca (café/bar/cafetaria ) 6 pp/100 m² bvo
radio-tv zaak 4,3 pp/100 m² bvo
winkelvoorzieningen 4,3 pp/m2 bvo
bibliotheek 0,45 pp/100m2 bvo
kapsalon 0,8 pp per stoel
kantoor 1,85 pp/100m2 bvo
basisschool (halen en brengen)
- groep 1 t/m 3 0,169 pp/leerling
- groep 4 t/m 8 0,053 pp/leerling
■ appartement <100m2 1,3 pp/m2 bvo
■ twee-onder-een kap 1,7 pp/m2 bvo (-1 want deels parkeren op eigen terrein)
■ Toeristisch Overstappunt 10 pp
Deze parkeernormen gelden voor het drukste moment. Die drukke momenten
hoeven niet samen te vallen. In het onderstaande overzicht zijn de
aanwezigheidspercentages opgenomen. Bijvoorbeeld op de zaterdagmiddag is de
aanwezigheid van bezoekers aan de supermarkt het hoogst. Voor de functie kerk zijn
de aanwezigheidspercentages geschat; voor de zaterdagavond en zondagochtend
wordt die als hoogste geschat. Op de zondagochtend is zijn de overige functies niet
actief, dus niet maatgevend.
Functie

zaterdag

werkdag

zondag

ochtend

middag

avond

koopavond

middag

avond

middag

supermarkt

30%

60%

40%

80%

100%

40%

-

kerk

25%

10%

10%

10%

10%

50%

25%

horeca

30%

40%

90%

90%

70%

100%

45%

detailhandel

30%

60%

10%

75%

100%

-

-

bibliotheek

30%

70%

100%

70%

75%

-

-

kapsalon

100%

100%

5%

75%

-

-

-

kantoor

100%

100%

5%

5%

-

-

-

basisschool

100%

100%

-

-

-

-

-

appartement

50%

50%

90%

80%

60%

80%

70%

twee-onder-

50%

50%

90%

80%

60%

80%

70%

30%

30%

-

-

-

100%

een kapper
TOP
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Parkeerbalans
Het onderstaande overzicht geeft de parkeervraag per moment van de week,
rekening houdend met de aanwezigheidspercentages.
Functie

omvang

Supermarkt
1200
Kerk
700
Café De Troll
170
Detailhandel
320
(elektronica)
Horeca gemeentehuis
400
Winkels
800
voorzieningenhoek
Bibliotheek
100
Kapsalon
5
Kantoor Rabobank
90
Basisschool klas 1-3
72
Basisschool klas 4-8
168
Appartement <100 m²
7
Twee-onder-een kappers
3
TOP
1

eenheid p-norm

p-vraag

werkdag

ochtend
50
15
105
26
10
3

middag
30
11
4

zaterdag

avond koopavond
20
40
11
11
9
9

zondag

middag
50
11
7

avond
20
53
10

middag
26
5

m²
zitpl.
m²

4,2
0,2
6,0

m²

3,4

11

3

7

1

8

11

-

-

m²

6,0

24

7

10

22

22

17

24

11

m2

3,4

27

8

16

3

20

27

-

-

m²
zitpl.
m²
Leerling
leerling
woning
woning
TOP

0,5
0,8
1,9
0,2
0,1
1,3
0,7
10,0

0,5
4
2
12
9
9
2
10

0,1
4
2
12
9
5
1
3

0,3
4
2
12
9
5
1
3

0,5
0,2
0,1
8
2
-

0,3
3
0,1
7
2
-

0,3
5
1
10

7
2
-

6
1
10

276

99

113

76

123

140

116

59

Totaal

Indien we de parkeervraag op basis van de normen optellen zou dat een totaal van
276 parkeerplaatsen opleveren. Rekening houdend met de drukste momenten van
de verschillende functies is de totaal benodigde parkeerbehoefte niet 276
parkeerplaatsen maar maximaal 140 parkeerplaatsen. De supermarkt is daarbij een
bepalende factor.
Verplaatsing van de supermarkt betekent dat er meer parkeerplaatsen in het
centrumgebied nodig zijn, aangezien de supermarkt het parkeren nu oplost op eigen
terrein.
Als er aanleiding is om te stellen dat de kerk minder intensief gebruikt wordt buiten
de zondag ochtend, heeft dat meteen een dempend effect op het benodigde aantal
parkeerplaatsen.

7.3

Parkeerbalans zonder regulering/blauwe zone

Indien er voor gekozen wordt om het centrumgebied niet te reguleren (geen
uitbreiding blauwe zone) dient het aantal parkeerplaatsen berekend te worden op
basis van de Beleidsnotitie Bouwen & Parkeren 2014, normen voor ‘rest bebouwde
kom’. De totaal berekende vraag gaat dan van 276 naar 314 parkeerplaatsen.
Rekening houdend met de drukste momenten van de verschillende functies is de
totaal berekende parkeerbehoefte niet 314 parkeerplaatsen maar maximaal 174
parkeerplaatsen. Dat is een ruim 30 plaatsen extra ten opzichte van het aantal van
140 voor het scenario met blauwe zone.
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7.4

Parkeervlekken (nader uit te werken zoekgebieden)

Hieronder een schetsontwerp van de infrastructuur op hoofdlijnen. Daarbij zijn de
grotere parkeerterreinen ingetekend, rekening houdend met de verplaatsing van de
supermarkt. In de uitwerking zal nog rekening worden gehouden met de kleinere
aantallen parkeerplaatsen, zoals langs de westkant van de St. Remigiusstraat en
langs de westkant van de Bisschopsstraat. Over het totaal moeten er – uitgaande
van het hier beschreven programma – 140 parkeerplaatsen aanwezig zijn op en rond
het plein.

Parkeren in de tekening

Figuur 7.1: zoekgebieden parkeerplaatsen in blauw (ruimte voor ongeveer 105
parkeerplaatsen op en rond het plein)
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