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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
De vertegenwoordigers van de Sociale Raad geven aan dat de nieuwe inrichting mooi is. Met name
de kleurstellingen van het staatwerk en het karrenspoor. Over het meubilair zijn zij ook content.
Tevens zijn zij tevreden over de openstelling van de noordzuidverbinding op de Landstraat richting
Dijkstraat. Het inrichten van het tweede deel van de Bredevoortsestraatweg stellen zij op prijs, ook al
maakt dit eigenlijk geen deel uit van het kernwinkelgebied zoals dit is aangegeven in het Centrumplan
Aalten.
Gevraagd wordt of de regenwaterafvoer voldoende is, omdat de goten verdwenen zijn. De
regenafvoer is goed.
Inrichting
Plateaus
De Sociale Raad vindt de gekozen oplossing voor de plateaus en het verbeteren van de toegang naar
winkels een duidelijke verbeterpunt. Ze vragen aandacht gevraagd voor de uitstallingen op de
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plateaus en met name die een trapconstructie kennen. De plateaumarkeringen, naast de verhoogde
plateaus, die op gelijke hoogte liggen met het straatwerk - ter markering van de winkelentrees –
scheppen verwarring. Met name of er dan wel of geen afstap aanwezig is.
De aanwezige verhoogde plateaus ‘dwingen’ de voetgangers langs de plateaus te lopen en komen
daar op het terrein van het overige verkeer. Om sommige smalle delen kan dit gevaar opleveren.
Tevens werd aangegeven dat het voor blinden en slechtzienden nu bijzonder gevaarlijk is door het
centrum te lopen. Er is geen duidelijke route, maar er zijn wel allerlei obstakels. Wij hebben
geadviseerd hiervoor contact op te nemen met de blinden- en slechtziendenbond. Dit wordt
toegezegd.

Verkeer
De Sociale Raad geeft aan dat de rijsnelheid in het kernwinkelgebied te hoog is. Zeker in relatie tot
het shared space model. Er wordt metingen toegezegd.
Bij Meneer Kees en Obbink wordt een parkeermogelijkheid gemist. Hier worden regelmatig een
voertuig gestald om te laden en te lossen. Binnen het parkeerregime dat nu is ingesteld mag dit ook.
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