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Terugblikken
op InfraTech

De beste
openbare ruinnte

Maatregelen tegen
wegverkeerslawaai op een rij
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Jury vol lof over vernieuwde centrum Venray
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Het was voor Venray op 12 december 2012 een bewijs van erken-
ning toen de grootschalig opgeknapte stedelijke kern gekozen
werd als 'Beste Openbare Ruimte'. De verkiezing uit 42 inzendin-
gen vond plaats tijdens het Nationaal Openbare Ruimte Congres,
dat CROW samen met de uitgever Elba van het vakblad Stedelijk
Interieur jaarlijks organiseert. Projectleider Riny van Deursen
van de gemeente Venray: "De participatie van alle belanghebben-
den was de sleutel tot dit verheugende resultaat."

Riny van Deursen:

"Openheid tegen-

over middenstan-

ders"

Als lid van de zeventienkoppige

jury van de verkiezing wil CROW

beheerders van de openbare

ruimte stimuleren om schone,

veilige en goed onderhouden

openbare ruimtes te creëren waar

iedereen zich prettig voelt. Het

Noord-Limburgse Venray (30.000

inwoners in de kerngemeente)

heeft hier enorme vooruitgang

weten te boeken. Het oude winkel-

centrum in jarenzeventigstijl was

enkele jaren geleden nog een

onbesteinde, rommelige menge-

ling van een dorpse uitstraling met

daaromheen steeds meer stede-

lijke ontwildcelingen. Het

(winkel] centrum heeft daarnaast

door de verdere ingebmikname

van de rijksweg A73 een sterkere

regionale iinpuls gekregen. Na

Venlo is Venray de belangrijkste

gemeente in de regio. Om die eco-

nomische spilfunctie te behouden,

werd de noodzaak oin te moderni-

seren steeds nijpender gevoeld.

Eerst beperken tot globaal plan
Tben wethouder Patrick van den

Broeck (later Ike Busser) in 2007

eindelijk de knoop kon doorhak-

ken, werd met de betroldcen groe-

pen afgesproken dat de gemeente

eerst een globaal inrichtingsplan

voor het centrumgebied zou ont-

wildtelen. Later moest dat niet de

inbreng van een drietal advies-

groepen, centrttmbewoners,

gebruikers en ondernemers tot in

detail uitgewerkt worden voor het

beste resultaat. MTD Land-

schapsarchitecten uit Den Bosch

heeft het basisontwerp voor het

project 'Centrum op de schop'

gemaakt. Dat is als basis gebruikt

voor de verdere invulling. Eenjaar

lang heeft de gemeente met vele

informatieavonden voor elke

denkbare betrokkene, van bejaar-

denhuis tot invalidenbond,

gebouwd aan invulling, betroldcen-

heid en acceptatie van het plan.

Harde randvoorwaarden waren het

zeer forse budget van 6,5 miljoen

euro en de wens om de dorpse sfeer

te bewaren.

Verdere invulling door gebruikers
In haar rapport toont de jury grote

waardering voor de betroldcenheid

van de ondernemers bij de ontmk-

keling van het plan. Tbon Kate-

maii, voorzitter van de plaatselijke

ondernemersvereniging, vertelt:

"Tben de gemeente besloot te

investeren in de openbare ruimte,

hebben wij die kans met beide

handen aangegrepen en zelf geïn-

vesteerd in ons vastgoed en het

gebruik van de ruimte." De 180

betroldcen ondernemers werken

samen in een BIZ (Bedrijvenlnves-

teringsZone), die jaarlijks onge-

veer 125.000 euro ophaalt voor

gezamenlijke promotionele activi-

teiten en evenementen. De onder-

nemers realiseerden zich dat

nauwe samenwerking het project

succesvoller konden maken. Die

eensgezindheid uitte zich bijvoor-

beeld bij de horeca om het meubi-

lair van hun terrasjes goed op

elkaar af te stemmen. In haar rap-

port had de jury hier veel lof voor,

omdat de praktijk in andere

gemeenten leert dat deze samen-

Trerking lang niet vanzelfsprekend

is. Belangrijke aanmoediging voor

de goede samenwerking was het

aanzienlijke gemeentelijke bud-

get. Dat stelde ontwerper Ruud

Dubbeld (MTD landschapsarchi-

tecten) in staat zijn plan tot in

detail uit te werken met inbreng

van de gebruikers van het centruin.

Eenheid in bestrating
De bestrating is uitgevoerd in

gebaldien klinkers en grijsgroen

graniet. In de historische straten

verwijzen de natuurstenen 'plin-

ten' langs de gevels naar de histori-

sche stoepen, terwijl in de 'nieuwe'

straten het natuursteen als een

soort 'loper' midden in het straat-

profiel is gelegd. De nieuwe fon-

tein en bijzondere lichtmasten

maken van het Schouwburgplein

een soort entree voor de schouw-

burg en voor de nabijgelegen ter-

rassenzone. De aanplant van

bomen geeft de pleinen een sfeer-

vollere uitstraling. De bestrating

kent nergens meer dan 2 cm

niveauverschil. Dit om het gebied

goed toegankelijk te houden voor

rolstoelen en rollators. Van de oor-

spronkelijke 240 obstakels in de

vorm van paaltjes, verkeersborden,

fietsldemmen, vuilnisbakken en

lichtmasten zijn er ïii het nieuwe

centrum slechts 12 teruggekeerd.

Zo is er een rustiger en sanienhan-

gender straatbeeld ontstaan.

Lijn in Gevels
Typerend voor het 'Centrum op de

Schop' is verder dat ook de gevels

van de winkelpanden in de renova-

tie meegenomen zijn. De aanblik

van veel verschillende gevels, luifels >

Ook 's nachts
sfeervol

10 I CROWetCetera nr.21 februari/maart2013 ir. 2 I februari/maart 2013 CROWetC8t8f8 1 11


