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In het plan wordt uitgewerkt dat het doel is dat deze 175 duizend euro later wordt verhaald op de 
ontwikkelaar die iets nieuws neer gaat zetten op het terrein van het voormalige gemeentehuis.

1. Hoe realistisch is het dat dit geld werkelijk kan worden verhaald?
    Het lijkt er op dat deze ingreep zozeer los staat van de latere ontwikkeling dat het plein na die 
    ontwikkeling helemaal opnieuw moet worden ingericht, waarbij er sprake zou zijn van aanzienlijke 
    kapitaalvernietiging.
Antwoord: 
Wij denken niet dat het volledige bedrag kan worden verhaald maar op basis van de overeenkomst 
tussen gemeente en Wereldhave verwachten wij wel dat een substantieel  deel  tzt voor rekening van 
ontwikkelaar / Wereldhave kan worden gebracht.

Wellicht zal er sprake zijn van enige kapitaalvernietiging maar de huidige staat van het Plein heeft (ook 
conform de wens van de gemeenteraad) een (minimale) opknapbeurt nodig.
Wij verwachten niet dat het plein na de verdere ontwikkeling weer helemaal opnieuw moet worden 
ingericht. Een groot aantal nieuwe elementen ( straatmeubilair en verlichting)  kunnen zeker worden 
hergebruikt. 

2. In hoeverre deelt het college die lezing?
    Naar oordeel van de GroenLinksfractie is het grote probleem van het plein het niveauverschil met de 
    galerij van de Winkelhof. 
Antwoord: Dat klopt en daarom gaan wij daar nu ook geen wijzigingen in dat niveauverschil aanbrengen.  
Gekozen is voor een minimale variant. 
De niveauverschillen  spelen overigens vermoedelijk  minder een rol omdat de destijds beoogde 
uitbreiding niet  aan Winkelhof zal worden gekoppeld en daarom ook niet  op winkelniveau van 
Winkelhof hoeft te worden gebracht met daaronder parkeren.  Wat dat betreft is er een totaal nieuwe 
situatie waarbij  het voorplein  nu zeer waarschijnlijk op huidig niveau blijft.  

3. In hoeverre is er gekeken naar de mogelijkheid om (een deel van) het plein op niveau van de galerij te  
    brengen?
    In dat geval zou ook de parkeergarage flink kunnen worden uitgebreid en zelfs worden verbonden met 
    de parkeergarage voor de nieuwe ontwikkeling. Potentieel kan de ontsluiting daarvan dan via de 
    bestaande uitgangen verlopen, waardoor ontsluiting via de Karolusgulden in de toekomst niet nodig is.
Antwoord: Zoals gemeld is gekozen voor een minimale ingreep te verfraaiing van het geheel.  Speculaties 
over  mogelijke nieuwbouwontwikkelingen achten  wij thans niet opportuun. Het plein blijft grotendeels 



hetzelfde. In het verleden is verhoging van het plein reeds onderzocht. Dit heeft ook nadelen zoals 
aansluiting op de bebouwing aan andere zijde en toegankelijkheid van het plein zelf.

4. Heeft het college deze variant onderzocht?
Antwoord: Niet in deze fase daar het uitgangspunt was om met weinig middelen resultaat te bereiken.

5. Is het college bereid die te onderzoeken?
Antwoord: Wij achten het wenselijk  en noodzakelijk op korte termijn het plein met veel achterstallig 
onderhoud aan te pakken. Onderzoek  over uitbreiding parkeergarage  /niveauverschillen e.d. dient te  
worden bezien  in relatie tot nieuwbouwplannen voor de locatie van het oude gemeentehuis en 
mogelijke verbeteringsplannen van de entree van Winkelhof vanaf het plein. Want ook voor wat betreft 
dit laatste is een mogelijke aanpassing van de trappartijen ingewikkeld omdat dit eigendom is van 
Wereldhave en onderdeel is van de VVE. 


