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Geachte raadsleden, 

 

De commissie heeft van de raad de opdracht gekregen om de raad in staat te stellen de kaders 
te formuleren waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie in nauwe samenwerking met 
de daartoe nog nader te bepalen partners, uitvoering kunnen geven aan de  opgave om de 
binnenstad te ontwikkelen tot een goed functionerend kernwinkelgebied met een aantrekkelijk 
recreatieaanbod, met voldoende woonaanbod en aantrekkelijke werklocaties. Met deze kaders 
wordt het inhoudelijk, financieel en procedureel speelveld waarbinnen het college zijn 
bestuursbevoegdheden uitoefent bepaald. 
 
In  de raadsvergadering van woensdag 12 december zal onder agendapunt 6.1 het 
raadsvoorstel 65 actieprogramma Speerpunten Binnenstad ter besluitvorming aan u worden 
voorgelegd. Omdat in de Commissie Bestuur van woensdag 28 november, tijdens de 
behandeling van dit agendapunt, meerdere malen is gesproken over de wijze waarop de 

werkzaamheden van de raadscommissie Bestuursopdracht Binnenstad beïnvloed kunnen 
worden door besluitvorming over bovenstaande raadsvoorstel, heeft de commissie in haar 
vergadering van 10 december jl. besloten u hierover het volgende ter overweging mee te geven.  
 
Binnen het voorstel kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds activiteiten die vallen 
onder de noemer schoon, heel en veilig, en anderzijds activiteiten die onomkeerbaar of 
beeldbepalend zijn.  
 
In het rapport van Adviesbureau Connect is vermeld: 
 

De aanpak van het Tongerloplein is een geschikte maar ook realistische eerste stap in de 
aanpak van het centrum. 
Dit plein heeft de potentie om de tegenhanger te zijn van de grote, grijze vlakten van Oude en 
Nieuwe Markt. 
Waarbij het kleine volume optimaal wordt gebruikt naar gezelligheid. Waar een omvattende 
verbinding tussen de Schouwburg, museum, horeca, plein, Sint-Jan en de zichten looplijnen 

wordt gecreëerd. 
Hier is een doordacht masterplan met respect voor de verschillende functies noodzakelijk. 
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Naar de mening van de raadscommissie Bestuursopdracht Binnenstad is de herinrichting van 
het Tongerloplein en het herstel van het groen op de Nieuwe Markt onomkeerbaar (samen met 
het aanbrengen van bewegwijzering maken deze activiteiten onderdeel uit van het te voteren -en 
reeds eerder gevoteerde- krediet). 
 
De activiteiten in het kader van schoon, heel en veilig zijn het autoluw maken en aanbrengen 
van ondergrondse containers, evenals korte termijnacties zoals extra veegacties, verwijdering 
van graffiti en kauwgom en het eerder genoemde aanbrengen van bewegwijzering. De 
activiteiten (bewegwijzering uitgezonderd) worden echter niet bekostigd uit het te voteren krediet 
maar uit reguliere (onderhouds)budgetten. 
 
Om recht te doen aan hetgeen in het rapport van Adviesbureau Connect is vermeld zou u 
kunnen overwegen om de onomkeerbare ingrepen uit te stellen tot de raadscommissie 
Bestuursopdracht Binnenstad op 11 februari 2013 heeft gerapporteerd middels een 
kaderstellend raadsvoorstel. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Raadscommissie Binnenstad 
 
 
 
J.P.L.M. van den Beemt 
Voorzitter  
 


