Locatie

5.2

Viking en Nieuw Markt

Adres

Nieuwe Markt 1a t/m 4

Capaciteit

Bestaand : --

Nieuw: 158

Type voorziening

Bestaand: ---

Nieuw: Fietsklem hoog laag

Type verharding

Bestaand: Betontegels natuursteen en gebakken klinkers

Nieuw: natuursteen en
gebakken klinkers, nader uit te
werken.

Begrenzing vak

smalle stalen strip

Aanwezige elementen

Diverse

Gevolgen huidige inrichting

Herinrichting openbare ruimte.

Toelichting ontwerp

De toegangsweg Nieuwe Markt is zeer breed. Verkeerskundig kan
deze weg versmald worden zodat fietsparkeerplaatsen aangelegd
kunnen worden. Met onderbrekingen in de strook voor de
bereikbaarheid.
Aan de zijde Onder de Linden/ Welle is ook een locatie voor het
stallen van fietsen opgenomen.
Als laatste wordt nog gekeken naar een aanvullende locatie op de
Nieuwe Markt zodat het benodigde aantal fietsplaatsen gerealiseerd
kan worden.

Opmerkingen

Op 17 mei 2017 zijn omwonenden en belanghebbenden “De Viking
Film en Theater” geïnformeerd in een informatiebijeenkomst over de
inrichting van het openbare gebied.

Ontvangen inspraak
reacties

‐

‐
‐
‐

Definitief ontwerp

‐

‐
‐

In de voorlichtingsbijeenkomst zijn diverse reacties ontvangen die
gericht zijn op de exploitatie van “Viking film en Theater” (ladenlossen-kiss, toegang bezoekers, kiss en ride-taxi etc), de
inrichting van het aangrenzende openbare gebied en het
voorlopige voorstel voor het ontwerp van de fietsparkeerlocaties.
Er zijn bezorgde reacties ontvangen over de versmalling van het
wegprofiel, specifiek voor vrachtauto’s (kermis) als ook laden en
lossen.
Er is bezorgdheid geuit over geluidsoverlast in nachtelijk uren bij
het wegnemen van fietsen uit de stalling.
Suggestie om de keien aan de Welle te sparen en toe te passen
in het ontwerp.
Op de voorlichtingsbijeenkomst van 17 mei 2017 is de afspraak
gemaakt dat in het najaar een tweede informatiebijeenkomst
volgt, nadat “huiswerk” en onderlinge afstemming tussen “Viking
Film en Theater” en de gemeente heeft plaatsgevonden over de
ontvangen reacties en suggesties.
Er is nog geen definitief ontwerp voor de fietsparkeerlocatie “De
Viking” opgesteld aangezien dit goed moet aansluiten bij de bouw
van het filmhuis en de inrichting van het openbaar gebied aldaar.
Het Concept ontwerp is in november 2017 aangepast en zal nog
verder worden uitgewerkt.

