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Arjan opent de bijeenkomst en heet een ieder welkom. In het kort wordt het doel van deze
bijeenkomst uitgelegd.
Medio 2013 zijn we gestart met de herinrichting van de openbare ruimte in het kernwinkelgebied van
Aalten. Begin dit jaar zijn de laatste werkzaamheden afgerond en is de herinrichting van het
kernwinkelgebied gereed en wordt het project afgerond met een evaluatie.
De basis van het project ligt in de door de Raad vastgestelde Visie centrum Aalten ‘De verborgen
schoonheid ontsloten’ [november 2009]. Deze visie is vertaald naar het Handboek inrichtingsprincipes
centrum Aalten en het Verkeerscirculatieplan centrum Aalten, beiden vastgesteld door de Raad [juni
2012] .
Voor de evaluatie van de herinrichting is ervoor gekozen om alle betrokken belangenverenigingen
individueel uit te nodigen. Dit zodat iedere organisatie voldoende haar inbreng kan hebben en omdat
mogelijk de groep ook te groot zou worden. De genodigde partijen zijn: Stichting Senioren en
Gehandicapten Raad Aalten [SSGR], Ondernemersvereniging NOVA, Sociale Raad [SR], Veiling
Verkeer Nederland [VVN] Aalten/Dinxperlo, Stichting Aalten Promotie [SAP]. Alle verslagen zijn
openbaar worden en aan een ieder ter beschikking gesteld.
Aan de hand van deze verslagen wordt er een eindrapportage opgesteld met conclusies welke ter
vaststelling aan het College wordt voorgelegd. De bedoeling is om het College op 28 juni de
rapportage te laten vast stellen. De raad wordt geïnformeerd aan de hand van raadsmededeling.

Algehele indruk herinrichting
Het SAP (waaronder de horeca) heeft een positief beeld over de nieuwe inrichting. Ze hebben geen
op of aanmerkingen.
Het SAP verzoekt om, zodra de nieuwbouw van het gemeentehuis gereed is, spanning op de
putkasten. Evenals de toegezegde watervoorziening. Vanuit het SAP is er geen behoefte aan extra
verzinkbare fietsenstallingsnietjes bij de nieuwbouw.
Het SAP wil ook wel de rol voor het coördineren van de beplantingen in de bakken op de Markt op
zich nemen. Zij nemen hierover contact op met de desbetreffende horeca-eigenaars.
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