
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Welkom en aanleiding overleg.
De heer Waanders heet een ieder welkom en geeft de aanleiding van dit overleg aan.
In een overleg tussen DBO-Steenderen en wethouder Seesing heeft DBO-Steenderen de wens 
uitgesproken voor enkele aanpassingen van het marktplein Steenderen. Uiteindelijk heeft het 
college de toezegging gedaan voor de uitvoering van deze aanpassingen en dat de afdeling 
Beheer daarover contact opneemt met het DBO. 
Op verzoek van de gemeente heeft Cor Hofs van het DBO op een plattegrond aangegeven wat 
de wensen van het DBO zijn.
Deze wensen zijn door de heren van Dorst, Niessink en Waanders ter plekke bekeken en 
besproken. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat na uitvoering van de wensen het geheel er 
niet beter op wordt, maar zelfs erop achteruit gaat.
Met de verantwoordelijke wethouder zijn zij van mening dat een bredere, integrale aanpak 
zeer wenselijk is. Het beheer van het gehele gebied is daarbij een belangrijk item. De 
gemeente wil in overleg met belanghebbenden een integraal plan voor het marktplein 
opstellen. Hierbij geeft de heer Waanders uitdrukkelijk aan dat er nog geen financiële 
middelen voor beschikbaar zijn.
 
 
De heer Waanders geeft per wens van het DBO en de gemeente de argumentering van de 
gemeente aan om te komen tot een integraal plan.
Wensen van het DBO:
1. Verwijderen van twee verhogingen op het plein.

Het plein is gestraat in een ruitvorm, waarin de parkeervakken zijn verwerkt. Door het 
weghalen van de verhogingen zal deze ruitvorm doorgezet moeten worden. Dit is op 
zich te doen, maar de parkeerindeling zal daardoor aangepast moeten worden. Door die 
aanpassing ontstaat er een groot loos middengedeelte, waardoor de parkeerstructuur zeer 
onduidelijk wordt. Wanneer verhogingen verwijderd worden is het wenselijk de indeling 
van de parkeervakken in zijn geheel opnieuw te bekijken.

2. Aanleg van een snelheidsremmer.
DBO wil graag een drempel aangelegd zien om de snelheid op de verbinding tussen het 
marktplein en parkeerplaats bij de bank te drukken. De snelheid zal, door het verwijderen 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
  Vergaderverslag
Onderwerp : Herinrichting marktplein Steenderen
Datum : 19 juni 2012
Plaats : Hotel/cafe Heeze
Aanvangstijd : 13.30 uur
Aanwezig : • C. Hofs en R. Grijpma, DBO-Steenderen

• G. Heeze, werkgroeplid aanpassing marktplein
• H. Rewinkel, lid College van kerkrentmeesters
• M. van Dorst, M. Niessink en R. Waanders, gemeente 

Bronckhorst
Afwezig : -
Notulist : R. Waanders
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van de verhoging, inderdaad toenemen. Echter past een drempel niet in het beeld van 
een dorpsplein. Wij zijn van mening dat je daar beter een knip met een langzaam-
verkeerverbinding kunt aanbrengen. Door dit uit te voeren in gazon in combinatie met het 
vervangen van de parkeerplaatsen naast de kerk ontstaat er een mooi open geheel waar 
op een goede manier de ‘jeu de boules-baan’ is in te passen. Door het wegnemen van de 
doorgaande verbinding wordt tevens de leefbaarheid op het plein vergroot.

 
Wensen van de gemeente:
3. Omvorming groen.

De gemeente is bezig met de omvorming van groen. Zo ligt er ook de wens om het groen 
rondom het marktplein om te vormen. Hierbij wordt gedacht aan een combinatie van 
gazon, zorgloos groen en vervanging van de bolacia’s (21 !) door bomen die minder 
onderhoud vergen.

4. Verbeteringen infrastructuur in relatie tot beheer.
Het is wenselijk dat er meerdere verhogingen en obstakels (palen/banken) verplaatst 
en/of verwijderd worden. Dit met name met het oog op de bestrijding van onkruid in 
de verharding. Het ziet er op dit moment niet uit en dat wordt alleen maar erger en 
bewerkelijker als er geen chemische bestrijdingmiddelen meer gebruikt mogen worden.

5. Afspraken eigendommen en beheer.
Een klein gedeelte van het gebied is eigendom van de gemeente. Het grootste deel is 
in eigendom bij de kerk. De gemeente onderhoudt het geheel. Voorzover bekend ligt 
daar geen overeenkomst aan ten grondslag. Het is wenselijk te komen tot duidelijke 
grondeigendommen (dus met grondoverdrachten) en schriftelijke beheerafspraken. Het 
beleid van de gemeente is dat zij alleen dat beheren wat van de gemeente is.

 
Partijen kunnen zich vinden in het opstellen van een integraal plan. De genoemde wensen 
zullen daar ingebracht worden, maar dat wil niet zeggen dat ze uiteindelijk uitgevoerd 
worden. De heer Rewinkel geeft aan dat het College van de kerk ziet dat het zo niet fijn is 
rondom de kerk. Zij zijn welwillend om mee te denken en staan open voor aanpassingen in de 
grondeigendommen en het beheer daarvan.
 
De heer Waanders geeft aan dat bekeken zal worden hoe een en ander nu verder opgepakt 
wordt. Hoogstwaarschijnlijk volgt er een brainstormsessie voor alle belanghebbenden. Aan de 
hand daarvan zal er een schetsplan met een raming van de kosten gemaakt worden. Hij vraagt 
de aanwezigheden aan te geven wat hun nu zo al te binnen schiet waarmee de gemeente 
rekening moet houden voor het vervolg.
1. De heer Hofs geeft aan dat de eigendommen en de afspraken over het beheren zijn 

ontstaan vanuit het uitruilen van de eigendommen bij de aanleg van het marktplein in 
1978. Volgens hem is dat toen niet vastgelegd in beheerovereenkomsten.

2. De heer Grijpma geeft aan dat er plannen zijn met de school. Het is wenselijk voor zover 
mogelijk rekening te houden met die ontwikkelingen.

3. Volgens de heer Hofs is door de Rabobank bij de vestiging op die plek geëist dat er een 
doorgaande route moet zijn tussen de Burgemeester Smidstraat en het marktplein. Dit in 
verband met de veiligheid voor het vullen van de pinautomaat.

4. De heer Niessink geeft aan dat ter vervanging van de huidige bolvormige bomen gedacht 
moet worden aan meer ‘normale’ bomen, zoals linde, iep etc.

5. De heer Heeze geeft aan nog niet zomaar een voorstander van een knip te zijn. Na enige 
toelichting en discussie staat hij niet geheel afwijzend tegenover dit voorstel.

6. De heer Hofs meldt dat er bij het aanbrengen van nieuw asfalt met print in de Dorpsstraat 
ook al een plan lag. Wellicht kan die nog een toegevoegde waarde hebben.
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7. De heer Grijpma verzoekt rekening te houden met de marktkast.
 
Vervolgafspraken.
De heer Waanders geeft aan dat de gemeente op zoek gaat naar een bureau dat voor haar een 
brainstorm-avond organiseert en vervolgens een (schets)plan met bijbehorende kostenraming 
gaat maken. De avond zal naar verwachting 2e helft augustus plaatsvinden.
 
De heer Waanders dankt een ieder voor de inbreng en sluit het overleg nadat hij heeft 
toegezegd dat iedereen het verslag gemaild/toegezonden krijgt.
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