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Aanleiding
Herinrichting Markt kern Aalten als onderdeel van de uitvoering Centrumplan Aalten.
Inhoud mededeling
Op 27 februari 2014 is plenair aan alle betrokkenen de uitkomst gepresenteerd van de
interviews over de herinrichting van de Markt ( uw Raad loopt parallel mee in dit traject). Op
basis van die uitkomsten is een Functioneel PVE opgesteld. Dit is toegezonden aan alle
betrokkenen (inclusief uw Raad) met de mededeling dat in juni/juli 2014 een VO zal worden
gepresenteerd. Het VO ( inclusief verlichtingsplan) is tot stand gekomen in samenwerking met
direct aanwonenden/gebruikers (SAP, FAM, Horeca, Museum- en Kerkbestuur). Besloten is om
dit VO te presenteren op 15 juli 2014 aan alle geïnterviewden en uw Raad om hierna het VO om
te zetten in een DO en dit uit te werken en te realiseren op basis van Design & Construct (
e
realisatie 1 kw. 2015).
De wijze waarop het VO (inclusief verlichtingsplan) tot stand is gekomen ( interviews alle
betrokkenen en participatie Raad); de reacties op schetsprincipes en het verlichtingsplan in
voorrondes ( direct aanwonenden/gebruikers; SAP; FAM; Horeca; Museum- en Kerkbestuur),
alsmede de plenaire presentatie op 15 juli 2014, doet ons de conclusie trekken dat het VO
breed gedragen wordt. De (positief) kritische kanttekeningen / suggesties tijdens het traject
liggen vooral op het vlak van organisatie van activiteiten / festiviteiten. Primair ligt hier een
verantwoordelijk voor ondernemers/gebruikers (SAP, FAM, Horeca). In het verlengde van dit
proces past het nu om het VO ( inclusief verlichtingsplan) om te zetten in een DO ter uitwerking
en realisatie. Hiertoe hebben wij op 22 juli 2014 besloten. Binnen het krediet Centrumplan
Aalten kan het Ontwerp inclusief verlichtingsplan worden uitgevoerd. Het VO staat een in de
toekomst mogelijke andere fysieke vormgeving van het gemeentehuis niet in de weg, maar zou
juist in het verlengde van de beoogde herinrichting van de markt een vervolg kunnen krijgen.
Communicatie zal verder plaatsvinden via nieuwsbrieven aan direct betrokkenen /
aanwonenden en verder via web-site en krant.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
DO inclusief verlichtingsplan.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
Nvt.

