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“Aangenaam anders, zo gaat het stadscentrum van Hoogeveen worden” zo 
luidde de eerste zin uit de in 2008 gepresenteerde ontwikkelingsvisie voor het stads-
centrum. Ruim acht jaar later kunnen we met trots stellen dat het centrum Aange-
naam anders is geworden. Kijk maar naar de bijzondere verlichting in de opgeknapte 
Hoofdstraat Noord, de nieuwbouw van het Werkplein met een nieuw ingericht Dekker-
plein en Dekkerpassage, de sfeervolle fonteinen op Het Kruis, de stijlvolle entree in de 
Schutstraat en de realisatie van de parkeergarage op De Kaap. Andere ontwikkelin-
gen zijn gaande. Denk maar aan woningbouw op het Mauritsplein en Beukemaplein 
en de vergroting en realisatie van een aantrekkelijk Park Dwingeland. 

Waardering voor de ontwikkelingen in het Hoogeveense centrum hebben we gekre-
gen door het behalen van de titel Beste Binnenstad van Nederland 2011 - 2013. Om 
deze titel blijvend waar te maken moeten we meegaan met de tijd. Sinds 2008 is 
er veel veranderd binnen de retailwereld. De consument komt niet meer puur naar 
een centrum om te winkelen, de consument wil meer: beleving en vermaak. Neem 
daarbij de omzetdaling voor ondernemers mede als gevolg van de wereldwijde crisis, 
de toename van het online winkelen, het veranderd winkelgedrag van de consument 
en de toename van leegstaande panden in het centrum en je komt al snel tot de con-
clusie dat onze ontwikkelingsvisie uit 2008 op een aantal onderdelen (met de weten-
schap van nu) vernieuwd moet worden. Via het project De Nieuwe Winkelstraat, het in 
2016 gestarte Europese project RetaiLink en vernieuwende evenementen spelen we 
samen met Stichting Centrummanagement, ondernemers en vastgoedeigenaren al 
enige tijd in op de veranderingen in de retailsector. De langjarige samenwerking in het 
centrum biedt hiervoor de basis en is een compliment waard voor iedereen. 

Samen de schouders eronder en doorgaan met werken aan een vitaal en toekomst-
bestendig centrum waar bezoekers graag komen én terugkomen. Dat is de uitdaging 
waar we de komende jaren voor staan. 

Mogen we ook op u rekenen? 

Vooraf
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Samenvatting visie: het centrum van Hoogeveen wordt   
“Aangenaam anders”

Hoogeveen heeft een uniek stadscentrum. De heldere, historische gegroeide structuur in combinatie met de goede 
bereikbaarheid, de vele parkeervoorzieningen en het uitgebreide winkelaanbod heeft veel weg van een modern 
winkelcentrum: een warenhuis. Deze kwaliteit geeft het centrum van Hoogeveen een sterke concurrentiepositie ten 
opzichte van omliggende kernen. 

De vaststelling van de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum in 2008 bleek de goede weg 
te zijn. We zijn nu acht jaar onderweg en er is veel gebeurd en gerealiseerd. Een greep 
uit de lange lijst van resultaten:

Algemeen
•	 Versterking winkelaanbod (2006-2009), met een goede mix lokaal en landelijk 

aanbod;
•	 Evenementen/activiteiten toegevoegd (vanaf 2008);
•	 Stichting Centrummanagement opgericht (2008) en intensivering samenwer-

king gemeente en partijen in het stadscentrum;
•	 Eerste Bedrijven Investerings Zone (BIZ) van Nederland (2009) en de eerste ver-

lengde BIZ (2014);
•	 Keurmerk	Veilig		Ondernemen	(2011)	met	drie	sterren	certificaat	(2017);
•	 Kwaliteitscatalogus stadscentrum (2012).

Fysieke uitvoeringsprojecten
•	 Herinrichting Hoofstraat Noord (2009) en internationale verlichtingsprijs (2010);
•	 Realisatie nieuwbouw Werkplein en herinrichting Dekkerplein en Dekkerpassage 

(2011);
•	 Bewaakte	fietsenstalling,	proef	2012,	definitieve	locatie	(2013);
•	 Start verkoop en herontwikkeling Klooster (2012);
•	 Reconstructie Notaris Mulderstraat (2012);
•	 Reconstructie Het Kruis (2013);
•	 Herinrichting entree Schutstraat (2013);
•	 Start realisatie parkeergarage De Kaap (2014);
•	 Planvorming Park Dwingeland en Beukemaplein (2014);
•	 Start realisatie woningbouw Mauritsplein (2015).

Een belangrijk moment en beloning 
voor de inspanningen sinds de vast-
stelling van de visie was de uitreiking 
van de prijs “Beste Binnenstad van Ne-
derland 2011-2013”. De jury was erg 
positief over Hoogeveen: “Hoogeveen 
is de schaamte voorbij. De jury prijst 
de bestuurlijke ambitie en aanpak ten 
aanzien van kwaliteitsversterking van 
het centrum. Lef, doorzettingsvermogen 
en onderlinge samenwerking liggen ten 
grondslag aan dit succes.”. De inspan-
ningen hebben daarnaast ook geleid tot 
substantieel meer bezoekers, minder 
leegstand en meer omzet.
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Hieruit kunnen we concluderen dat de ontwikkelingsvisie een goed kader is voor huidige én toekomstig te intensiveren beleid en 
uitvoering. Want, ondanks alle ingrepen en bereikte resultaten staat de vitaliteit van het stadscentrum van Hoogeveen onder druk. 
Hiervoor zijn verschillende verklaringen aan te dragen. De retailsector ondergaat de nodige veranderingen. Niet in de laatste plaats 
omdat de consument is veranderd. De consument wil beleving en vermaak en komt niet langer alleen om te winkelen. Grenzen ver-
vagen: we zien steeds meer mengfuncties ontstaan, zoals horeca gemengd met detailhandel of dienstverlening. De omzetdaling 
als gevolg van de wereldwijde crisis is, naast de toegenomen leegstand ook een gegeven. Ontwikkelingen die ook in het centrum 
van Hoogeveen zichtbaar zijn. Een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkel-, werk- en woongebied met een openbare ruimte 
die een hoge verblijfskwaliteit bezit en voor de consument aantrekkelijk genoeg is om herhaaldelijk te blijven bezoeken dát is wat 
het centrum van Hoogeveen wil zijn. 

Daarom	bestaat	de	belangrijkste	opgave	anno	2017	uit:

1. Indikken/transformeren: we pakken de leegstand aan, samen met vastgoedeigenaren en ondernemers.
2. Centrum als aantrekkelijk, gezellig en recreatief verblijfsgebied: de veranderde consument zoekt  sfeer, vermaak en beleving. 

Hiervoor zetten we onder meer  in op: 
•	 Openbaar gebied met een hoge verblijfskwaliteit;
•	 Ruimte bieden aan nieuwe winkelconcepten, naast een compleet en aantrekkelijk winkelaanbod, in aanvulling op het 

online winkelen;
•	 (Vernieuwende en betere programmering van) evenementen/activiteiten/nieuwe concepten in nauwe samenhang  en 

samenwerking met  cultuur en  horeca; 
3. Promotie/marketing passend bij het DNA van Hoogeveen.

Met als te bereiken resultaat: meer consumenten, hogere omzetcijfers en minder (geen) leegstand in het centrum van Hoogeveen. 

Gelet op de opgave zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de visie uit 2008:

•	 Retail: aanwijzing van een kleiner compacter winkelgebied en we brengen meer beleving en gezelligheid aan in het kernwin-
kelgebied;

•	 Parkeren: de tweede parkeergarage vervalt en enkele parkeerterreinen worden heringericht in plaats van bebouwd;
•	 Klimaatadaptatie: de visie klimaatadaptatie wordt een belangrijke drager voor de ontwikkelingen in stadscentrum; 
•	 DNA stadscentrum: de cultuur van de bezoeker van het stadscentrum (DNA) is de kapstok voor alle andere activiteiten en 

ontwikkelingen die plaatsvinden in het stadscentrum.

Om dit te bewerkstelligen voert de gemeente Hoogeveen een krachtigere regie over de planvorming en eventuele daaruit voort-
vloeiende deelontwikkelingen. 
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Visie ontwikkeling en uitvoering in samenwerking
In het najaar van 2006 werd de visievorming op het stadscentrum voor de uiteinde-
lijke Ontwikkelingsvisie  Stadscentrum gestart. Alle betrokkenen, zoals bewoners, on-
dernemers, organisaties en eigenaren, werden uitgenodigd om aan de visievorming 
deel te nemen. Aan deze oproep is in grote getale gehoor gegeven. Dit heeft geleid tot 
een breed gedragen ontwikkelingsvisie die op 15 mei 2008 is vastgesteld. 
In het najaar van 2016 is deze Ontwikkelingsvisie Stadscentrum met stakeholders 
tegen het licht gehouden, met als resultaat de voorliggende  geactualiseerde visie. 
We zijn met deze visie op de goede weg, maar vanuit de huidige ontwikkelingen en 
bijbehorende urgentie moet het uitvoeringstempo drastisch worden opgevoerd. De 
visie is de basis voor een uitvoeringsagenda voor de korte en middellange termijn om 
in samenwerking met partijen te werken aan een toekomstbestendig stadscentrum.

Start Cascaderun bij het Raadhuis
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Alteveerstraat Hoofdstraat 

Hoofdstraat 

Hoofdstraat Hoofdstraat-Noord 
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Analyse: van vroeger tot nu
Het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor een centrum vraagt om een goede voorbereiding. Een belangrijk aspect 
van deze voorbereiding betreft het in kaart brengen van het gebied: wat zijn de sterke en zwakke punten? In dit 
hoofdstuk worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van het stadscentrum behandeld. Maar allereerst wordt 
in het kort het ontstaan van Hoogeveen beschreven. 

Historische ontwikkeling: van turf tot handel
In de geschiedenis van Hoogeveen zijn 
kortweg drie periodes te onderscheiden.

In het eerste periode staat de ontgin-
ning van het hoogveengebied centraal. 
Met de oprichting van de Compagnie der 
5000 morgen, omstreeks het jaar 1630, 
ontstond in korte tijd een geheel nieu-
we veenkolonie. Op de kruising van de 
twee hoofdkanalen, aangeduid als “Het 
Kruis”, vormde zich al snel een concen-
tratie van bewoning. Ook bij de verdere 
ontwikkeling van de stad heeft de wijze 
van veenontginning een belangrijke rol 
gespeeld. De oorspronkelijke richtingen 
en het stramien zijn nog steeds in de 
structuur van de stad te herkennen. 

De tweede periode brak aan tegen het 
einde van de negentiende eeuw, toen 
de betekenis van turf af nam. Pas met 
de komst van kunstmest waren de voor-
malige veenarbeiders in staat over te 
schakelen op de landbouw, waardoor 
Hoogeveen uitgroeide tot een agrarisch 
centrum. Ook begon Hoogeveen zich 
steeds	meer	te	profileren	als	industriële	
kern, waardoor de gemeente in de eerste 
helft van de twintigste eeuw gekenmerkt 

werd door een bloeiende economie.

Het zijn vooral de komst van de industrie 
en het vervoer over de weg geweest die 
het aangezicht in de derde periode sterk 
hebben beïnvloed. De agrarische functie 
werd langzaamaan uit het stadscentrum 
verdreven, de vaarten werden gedempt 
en de verstedelijking nam toe. Deze ont-
wikkelingen hebben bijvoorbeeld geleid 
tot de brede Hoofdstraat en de diepe 
kavels. De economie kreeg een enorme 
impuls en Hoogeveen was door de toe-
vloed van nieuwkomers in de industrie 
enige tijd de snelst groeiende gemeente 
van Nederland. In de jaren zestig voor-
spelden planologen dat Hoogeveen een 
gemeente met meer dan 100.000 inwo-
ners zou worden. In de jaren tachtig was 
de grote groei er echter uit. In plaats van 
de verwachte 100.000 inwoners steeg 
het aantal inwoners “slechts” naar ruim 
50.000.

De gemeente Hoogeveen telt nu meer 
dan 55.000 inwoners, waarvan er bijna 
40.000 in de kern wonen. Als derde ge-
meente van Drenthe is het een belang-
rijk regiocentrum waar ook veel toeristen 

komen winkelen. Nog steeds levert de in-
dustrie in Hoogeveen veel banen, maar 
ook (detail)handel, gezondheidszorg en 
dienstverlening zijn verantwoordelijk 
voor een aanzienlijk deel van de werkge-
legenheid binnen de gemeente. Opval-
lend is dat de Hoogeveense bevolking 
wordt gekenmerkt door eigenzinnigheid, 
creativiteit, zelfredzaamheid en door 
goed ondernemerschap. Dit openbaart 
zich in het hoge aantal kleine zelfstan-
dige bedrijven in Hoogeveen. 
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Bestaande situatie: sterke en zwakke punten
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STERK: LINEAIRE STRUCTUUR

Een belangrijk sterk punt van het Hooge-
veense centrum is de zeer overzichtelijke 
ruimtelijke structuur. In het stadscen-
trum van Hoogeveen is de oorspronkelij-
ke veenkoloniale verkaveling, bestaande 
uit loodrecht op elkaar staande richtin-
gen, nog steeds zichtbaar (ribbenstruc-
tuur). Dankzij deze karakteristieke, li-
neaire structuur heeft Hoogeveen niet 
alleen een uniek maar ook een zeer 
functioneel stadscentrum bestaande uit 
de kaarsrechte Hoofdstraat met de ach-
terliggende parkeer- en bevoorradings-
mogelijkheden. Een stadscentrum om 
trots op te zijn!.

STERK: WINKELAANBOD EN CULTU-
RELE VOORZIENINGEN 

Een ander sterk punt is het zeer uitge-
breide winkelaanbod en de vele cultu-
rele voorzieningen en evenementen. 

Hoogeveen heeft ten opzichte van ver-
gelijkbare stadskernen opvallend veel 
vierkante meters winkelvloeroppervlak 
(ruim 58.000 m²), in zowel de dagelijkse 
als niet dagelijkse artikelen. Dit kan wor-
den verklaard door de diepe kavels, die 
van oudsher in het centrum aanwezig 
zijn. Ook kan de sterke regiofunctie van 
Hoogeveen als verklaring aangedragen 
worden zowel voor de regionale bevol-
king als de in de omgeving verblijvende 
toeristen. Dit verduidelijkt ook het uitge-
breide aanbod van culturele voorzienin-
gen en evenementen. De warenmarkt 
functioneert daarnaast als belangrijke 
trekker voor het stadscentrum.
Een ander sterk punt is de sterke koop-
krachtbinding en koopkrachttoevloeing.

ZWAK: AANTAL VIERKANTE METERS 
WINKELAANBOD

Het grote aantal vierkante meters win-
kelaanbod is omgeslagen in een zwak 

punt. In 2008 was het winkelaanbod in 
het centrum van Hoogeveen nog redelijk 
in evenwicht. Nu is er een overschot van 
het aanbod. Dit vraagt ook om een dui-
delijker begin en einde van het winkelge-
bied, bijvoorbeeld in het noordelijke deel 
van de Hoofdstraat.

STERK: CLUSTERS VAN VOORZIE-  
NINGEN

Het centrum van Hoogeveen heeft een 
aantal gebieden met voorzieningen. Het 
gebied rondom Het Haagje/Schutstraat 
is te omschrijven als aanloopgebied, 
waar men snel een boodschap haalt of 
(bank)zaken doet. Het zuidelijke deel 
van de Hoofdstraat wordt daarentegen 
gekenmerkt door de aanwezigheid van 
landelijke winkelketens. Lokale onder-
nemers hebben zich voornamelijk ge-
vestigd in het middendeel van de Hoofd-
straat. Rondom De Tamboer/Hoofdstraat 
Noord en de Grote Kerkstraat bevinden 

Ribbenstructuur
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ZWAK: ONGEZELLIG STADSCENTRUM
 
In 2008 waren grote delen van het 
stadscentrum nog ongezellig. Hier is een 
enorme verbeterslag in gemaakt, welke 
nog niet is afgerond. Met name de brede 
Hoofdstraat, rommelige achtergebieden, 
stenige parkeerplaatsen, slecht onder-
houden parken en smalle stegen worden 
veelal als onprettig ervaren. De (groen)
gebieden met kwaliteit, zoals het Burger-
meester Tjalmapark, liggen geïsoleerd 
waardoor ze nauwelijks gebruikswaarde 
bezitten. Hierbij komt dat het winkelge-
bied na sluitingstijd is uitgestorven, dit 
komt de sfeer ook niet ten goede. De 
grote verscheidenheid aan architectuur 
en de opvallende reclame-uitingen aan 
de gevel en op straat, versterken het ge-
brek aan samenhang. En dat terwijl een 
groot deel van de (winkel)panden archi-
tectonische kwaliteit bezitten en zodoen-
de kan bijdragen aan het versterken 
van de kwaliteit van het stadscentrum. 
We blijven hier op in zetten omdat ook 
de veranderde consument steeds meer 
waarde hecht aan sfeer, gezelligheid en 
beleving. 

STERK: VERKEER EN PARKEREN 

De centrumruit is goed bereikbaar voor 
zowel automobilisten als langzaam ver-
keer. De toegangsroutes vanaf de ruit 
naar het centrum en parkeerplaatsen 
kunnen nog beter worden vormgegeven 
(routing en bewegwijzering).

zich vooral  de culturele- en horecavoor-
zieningen en zijn verschillende “sferen” 
ontstaan. Deze verschillende sferen in 
combinatie met de voorzieningen is een 
sterk punt. 

In het centrum van Hoogeveen zijn vol-
doende parkeerplaatsen aanwezig en 
kan de bezoeker dichtbij de winkels par-
keren. 

ZWAK: PARKEERTERREINEN

Een aantal parkeerterreinen zijn onaan-
trekkelijke gebieden zonder enige ver-
blijfskwaliteit. Ook de routes tussen de 
parkeergelegenheden en het centrum, 
die grotendeels lopen via de stegen, fun-
geren niet als duidelijke en aangename 
verbindingen. Cultuurhistorie

/Horeca

Cultuur

Dienstverlening
Horeca

Funshopping

Shopping

Runshopping

/ Dienstverlening

voorzieningenclusters
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Ontwikkelingsvisie: wat wil Hoogeveen zijn? 

In het vorige hoofdstuk zijn de belangrijkste kenmerken van het stadscentrum, en de ontstaansgeschiedenis van 
Hoogeveen behandeld. Aan de hand van deze analyse is, in 2007 in samenspraak met bewoners van jong tot oud, 
eigenaren, ondernemers en vertegenwoordigers van organisaties en instanties, de Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 
opgesteld. In dit hoofdstuk wordt in het kort beschreven welke uitgangspunten in de visie centraal staan, naar welk 
eindresultaat gestreefd wordt en voor wie het stadscentrum bedoeld is en zijn deze waar nodig met de inzichten van 
nu aangepast.

Ontwikkelingsvisie: wat wil Hoogeveen zijn? 
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Hoogeveen werkt aan een aantrekke-
lijk, levendig en duurzaam stadscen-
trum. Kwaliteit is het sleutelwoord voor 
de ontwikkeling in de komende jaren. 
Hoogeveen wil dat de Hoofdstraat be-
tere relaties aangaat met de omliggende 
parken, de woningen, de entrees, de 
parkeervoorzieningen en het station. 
Waardering voor de cultuurhistorie wordt 
hierbij niet uit het oog verloren. De hui-
dige, zeer goede winkelpositie van het 
stadscentrum in de regio moet vooral 
door deze kwaliteitsimpuls behouden 
blijven en worden versterkt. Het centrum 
is gebaat bij hoogwaardige stedelijke 
verblijfsruimten, zoals stadsgroen en wa-
ter ter ondersteuning van het aantrekke-
lijke winkelaanbod. Dit met behoud van 
de zeer goede parkeermogelijkheden. 
Duurzaamheid speelt bij de ontwikkeling 
van het stadscentrum een belangrijke 
rol. Bovendien moet er nog meer ruimte 
komen voor cultuur en evenementen. 
Ook moet de programmering worden 
verruimd zodat het aanbod beter aan-
sluit op de wensen van de verschillende 
mensen die het stadscentrum bezoeken, 
zowel jong als oud. De inrichting, de acti-
viteiten en de voorzieningen samen ma-
ken het Hoogeveense centrum tot een 
regionale trekker.

Het centrum van Hoogeveen is bedoeld 
voor iedereen die in Hoogeveen woont of 
het stadscentrum wil bezoeken, bijvoor-
beeld als regiobezoeker of toerist. Het 
stadscentrum is voor bezoekers van bui-

ten ook de belangrijkste reden voor een bezoek aan Hoogeveen. We hebben hierbij 
speciale aandacht voor een voor Hoogeveen belangrijke en grote doelgroep “gezinnen 
met kinderen”. Onze ambitie is om in 2021 de meest kindvriendelijke gemeente van 
Nederland te zijn. Daarom dient er bij de (her)ontwikkelingsopgave speciale aandacht 
besteed te worden aan een kindvriendelijke inrichting, zonder daarbij andere doel-
groepen uit het oog te verliezen. 

Kort samengevat zijn de belangrijkste ruimtelijke uitdagingen voor het stadscentrum 
(zonder volgorde van prioriteit):

•	 Versterken van de historische structuur;
•	 Behouden van het uitstekende voorzieningenniveau;
•	 Versterken van de verblijfskwaliteit;
•	 Verbeteren van de toegankelijkheid van het centrum en het winkelgebied via de 

stegen;
•	 Bij de herontwikkeling van het stadscentrum dient duurzaamheid, kindvriende-

lijkheid en sociale veiligheid centraal te staan;
•	 Behouden van de zeer goede bereikbaarheid;
•	 Versterken van de woonfunctie.

Het uitgangspunt hierbij luidt: “Behouden wat goed is, investeren in kwaliteit en 
repareren wat stuk is.”

Opening herinrichting van de Hoofdstraat-Noord

“Behouden wat goed is, investeren in kwaliteit en repareren 
wat stuk is” 
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Wat is er gerealiseerd?

Aangelichte ‘parels’aan de Hoofdstraat-Noord

Water in de Hoofdstraat-NoordHerontwikkeling voormalig Postkantoor

Herontwikkeling Het Kruis

Herontwikkeling Grote Kerkstraat 

Herontwikkeling Het Haagje Appartementengebouw Van Echtenplein Appartementencomplex de Kaap (apr 2017)
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Inrichtingsvoorstellen: van structuur tot gebied

De ontwikkelingsvisie voor het stadscentrum van Hoogeveen is uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. Hierin 
worden bijvoorbeeld grensoverschrijdende thema’s, zoals de verkeerstructuur, het parkeersysteem en de inrichting 
en het beheer van het openbaar gebied beschreven.

Deze verschillende thema’s zijn vervol-
gens binnen drie deelgebieden (noord, 
midden en zuid) uitgewerkt. Binnen de 
deelgebieden is voor een aantal locaties 
de ruimtelijke opgaven en gemeente-
lijke ambities bepaald. De “parels” van 
het centrum, zoals bijvoorbeeld de Grote 
Kerk, de Hoofdstraatkerk en het Raad-
huis hebben daarbij een prominente 
plek gekregen.

Veel van de opgaven die in 2008 zijn 
benoemd zijn inmiddels gerealiseerd, 
er ligt echter nog steeds een grote geza-
menlijke ambitie.
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Het winkelen en de     
retailopgave
In de Hoofdstraat is een aantal gebieden 
te onderscheiden, waarvan de cultuur- 
en horecaconcentratie rondom De Tam-
boer/Grote Kerkstraat een voorbeeld is. 
De verschillen in deze gebieden worden 
versterkt, maar ook ruimtelijk geaccen-
tueerd door gebruik te maken van bo-
men en ander groen. Hierdoor ontstaat 
in de Hoofdstraat een verdere aaneen-
schakeling van verschillende “sferen”, 
wat de winkelstraat gevoelsmatig min-
der lang doet lijken. Anders gezegd: de 
grote schaal wordt verzacht, waardoor 
de Hoofdstraat een prettiger winkelge-
bied wordt. Aanvullend is het belangrijk 
om de dag- en avondhoreca over de ge-
hele linie te versterken, met meer vari-
atie en met meer terrassen waardoor 
voldoende gelegenheid ontstaat om tij-
dens het winkelen een drankje of hapje 
te nuttigen. Ook wint het centrum, vooral 
tijdens het terrassenseizoen, hierdoor 
aan levendigheid. Daarnaast is meer 
samenhang en samenwerking nodig in 
het aanbod cultuur, evenementen, ho-
reca  en detailhandel om als winkel- en 
verblijfsgebied onderscheidend en aan-
trekkelijk te zijn.
Het voorgaande in combinatie met de 
huidige en verwachte marktvraag voor 
detailhandel betekent dat uitbreiding 
van het aantal vierkante meters winkel-
vloeroppervlak niet meer is toegestaan. 

Zoals al eerder gezegd is er de afgelopen 
jaren veel veranderd in de wereld van de 
detailhandel. Dit was de aanleiding voor 
de minister van Economische Zaken om 
in het voorjaar van 2015 de nationale 
Retailagenda op te stellen. Hierop vol-
gend hebben de diverse provincies hun 
verantwoordelijkheid genomen door 
een provinciale Retailagenda op te stel-
len. Ook Drenthe heeft dat gedaan. Het 
belangrijkste doel van de agenda is het 
terugdringen van het overaanbod aan 
vierkante meters. Dit in met name mid-
delgrote steden, en dus ook in Hooge-
veen. In de dagelijkse en niet-dagelijkse 
sector bevindt zich in het centrum van  
Hoogeveen	58.607	m2 winkelvloeropper-
vlak. Daarvan staat zo’n 9.400 m2 (janu-
ari	2017)	leeg.	Om	het	winkelgebied	ook	
in de toekomst aantrekkelijk te houden 
voor bezoekers is een compact(er) cen-
trumgebied voor Hoogeveen noodzake-
lijk. De eerdere keus voor begrenzing van 
het kernwinkelgebied blijft behouden; 
deze wordt gevormd door de Hoofdstraat 
van het kruis tot aan de Raadhuisstraat. 
Het aanloopgebied ligt op de Schutstraat 
en Het Haagje (tussen de Reviusweg en 
het Kaaplaantje), de Van Echtenstraat 
en de Hoofdstraat tussen de Raadhuis-
straat en de Tamboer. De keuze voor een 
compact centrumgebied betekent onder 
meer dat een aantal locaties herontwik-
keld zal moeten worden. Deze aanpak 
moet voorkomen dat in de toekomst het 
aanbod versnipperd – en daardoor min-
der interessant voor de bezoeker – gaat 
worden.

Grensoverschrijdende thema’s

Het centrum van Hoogeveen kent een 
bijzondere mix van landelijke winkelke-
tens en lokale ondernemers. Vasthouden 
van een goede variatie in landelijke en 
lokale winkels is een belangrijke opgave 
en daarnaast is de ontwikkeling van ver-
nieuwende winkelconcepten met sfeer 
en uitstraling nodig. In de aanloopgebie-
den wordt functiemenging gestimuleerd. 
In het kernwinkelgebied wordt detailhan-
del en dag- en avondhoreca (categorie 1 
en 2) toegestaan. Dit houdt tevens in dat 
ter versterking van de detailhandelstruc-
tuur van (het  centrum van) Hoogeveen 
detailhandel zich uitsluitend kan vesti-
gen in het centrum en de wijkwinkelcen-
tra.  Buiten deze genoemde gebieden is 
alleen ruimte voor winkels die naar aard 
en omvang niet passen, zoals bouw-
markten en tuincentra. Deze kunnen te-
recht op daarvoor aangewezen locaties.

De warenmarkt is een belangrijke drager 
voor het stadscentrum. De warenmarkt 
staat onder druk van landelijke trends 
zoals een toenemend marktaandeel van 
supermarkten en andere (discount)win-
kels, gewijzigde consumentenvoorkeu-
ren en soms starre wet- en regelgeving. 
Daarnaast is sprake van een aantal loka-
le knelpunten, zoals inkrimping, minder 
functionerende delen van de markt en te 
weinig aansturing. Om de goede positie 
te behouden is tijdig inspelen op trends 
en knelpunten gewenst en is een nieuwe 
visie op de warenmarkt waarin kwaliteit, 
dienstverlening en gezelligheid centraal 
staat essentieel. 
euidige en verwachte
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winkelgebied Stadscentrum Hoogeveen
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luchtfoto Stadscentrum Hoogeveen (voorjaar 2016)



Groen in Hoofdstraat

Groenstructuur

thema 2
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Groen 
Het centrum van Hoogeveen krijgt een 
groen karakter. De oorspronkelijke rib-
benstructuur is versterkt door het toe-
voegen van bomen. Naast deze groen-
structuur die de oorspronkelijke opbouw 
versterkt, wordt een groen circuit aan-
gelegd. Door deze rondgang worden de 
belangrijkste groenstructuren, zoals het 
Park Dwingeland en woonpark Bilder-
dijk, met elkaar verbonden en krijgen 
ze een prominente plek binnen het cen-
trum. 
De grote schaal van de Hoofdstraat 
wordt verzacht door het toevoegen van 
groen. Hierbij wordt het groen op zo’n 
wijze geplaatst, dat het lineaire karakter 
wordt doorbroken. Anders gezegd: het 
groen wordt niet in lijn gezet met bijvoor-
beeld de gevels of de as van de straat, 
maar wordt in plaats daarvan ‘willekeu-
rig’ gepositioneerd. Extra aandacht is 
nodig voor herinrichting en beheer van 
de stenen plantenbakken. Het groene 
karakter van het centrum vraagt logi-
scherwijs om goed beheer. Dit vraagt om 
meer aandacht! 



Water en
klimaatbestendig
Stadscentrum
De snelle verandering van ons klimaat 
raakt iedereen en zorgt voor de plicht 
om de waterstructuur klimaatbestendig 
te maken, vooral in het stadscentrum 
waar relatief veel verhard gebied aanwe-
zig is. De visie klimaatadaptatie wordt 
daarom een belangrijke drager voor 
ontwikkelingen in het stadscentrum en 
kan leiden tot bijstelling van plannen. 
Waar dat voor de hand ligt of kan tot we-
zenlijke investeringen leiden die zowel 
kwaliteitsverbetering als klimaatbesten-
digheid tot doel hebben. De vergroting 
van Park Dwingeland met de daarin op-
genomen vijver, is hiervan een sprekend 
voorbeeld.
Een groot deel van de historische wa-
terstructuur is in de afgelopen eeuw 
verdwenen. De unieke kwaliteit en sfeer 
die verloren zijn gegaan, worden in de 
Alteveerstraat weer terug gebracht. Het 
toevoegen van water ten zuiden van het 
Schutsplein, in verbinding staand met 
de Hoogeveensche Vaart, is een additi-
onele ontwikkeling die kan worden aan-
gegrepen om een kleine passantenha-
ven tot stand te brengen. Dat kan echter 
pas wanneer de activiteiten van DOC zijn 
beëindigd	 en	 er	 externe	 middelen	 be-
schikbaar zijn.
Het voornemen om water in Hoogeveen 
terug te brengen als belangrijk dragend 
element voor vergroting van de beleving 
en uitstraling van het centrum en als 
verbinding naar buiten, is nog steeds 
actueel. 

Impressie Park Dwingeland

Waterstructuur toekomst

Waterstructuur historie
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Openbaar gebied

A. (PARKEER)PLEINEN EN PARELS

Het centrum van Hoogeveen kent een 
gebrek aan pleinen met verblijfskwali-
teit. Hoewel vergelijkbare stadscentra 
doorgaans verschillende pleinen bezit-
ten waar bezoekers hun tijd kunnen 
doorbrengen, zoals een horecaplein, 
warenmarktplein of winkelplein, is in 
Hoogeveen alleen het plein voor de 
Hoofdstraatkerk te vinden. En zelfs dit 
plein fungeert hoofdzakelijk als deel van 
de Hoofdstraat en nodigt niet uit tot ver-
blijf. Dit plein wordt heringericht even-
als het plein voor de Tamboer, het plein 
op het kruispunt Hoofdstraat – Grote 
Kerkstraat en het plein op het kruispunt 
Jonkheer de Jongestraat – Nicolaas 
Beetsstraat. De overige pleinen in het 
Hoogeveense centrum zijn in gebruik als 
parkeerterreinen. Deze terreinen zijn in-
gericht, om zo snel mogelijk de auto te 
parkeren, waardoor deze pleinen geen 
toegevoegde waarde bezitten. Binnen 
Hoogeveen wordt daarom ingezet op 
het herinrichten van de (parkeer)pleinen 
tot kwalitatief hoogwaardige, kindvrien-
delijke verblijfsruimten. Door een deel 
van deze openbare ruimtes te koppelen 
aan de “parels” worden twee vliegen in 
een klap geslagen: de parels krijgen een 
meer prominente plaats in het centrum 
en er wordt meer kwalitatieve openba-
re	 ruimte	 gecreëerd.	 Samenhang	 qua	
inrichting staat hierbij centraal. Deze 
opwaardering van het openbaar gebied 
vraagt om extra investeringen en priori-
tering van locaties. 

B. VERSCHILLENDE SFEREN IN DE 
HOOFDSTRAAT

De Hoofdstraat wordt gezelliger en sfeer-
voller. Door ruimtelijke compartimente-
ring wordt de grote schaal verzacht en 
ontstaat een intiem winkelgebied. Hier-
bij	 staat	 het	 creëren	 van	 sfeerclusters,	
gekoppeld aan het concentreren van 
voorzieningen, centraal. De Hoofdstraat 
is een unieke en langgerekte straat. 
Deze lange straat bepaalt de identiteit 
van het centrum van Hoogeveen. Ze 
kent een eenduidige vormgeving en blijft 
ruimtelijk als lint herkenbaar. In dit lint 
willen we verschillende verblijfsferen 
realiseren. Deze  verschillende sferen 
maken het openbaar gebied aantrek-
kelijker voor bewoners en bezoekers. 
Op	 vier	 specifieke	 plekken	 kunnen	 bij-
zondere paviljoens gerealiseerd worden. 
Paviljoens die architectonisch familie 
van elkaar zijn. Ze zijn bijzonder en ver-
sterken de verschillende sferen. Verder 
onderzoeken we de mogelijkheid van 
toegankelijke sanitaire voorzieningen. 

 Middelgrote Stad Hoogeveen - nu Hoogeveen - potentie

Marktplein

Horecaplein

Winkelplein

Pocketplein

Pleinen

Marktplein - Ede

Horecaplein - Roermond

Polderplein - Hoofddorp

Paleypark - New York

Kerkplein

Raadhuisplein

Het Kruis

Plein Grote Kerk

Tamboerplein

vergroot
Kerkplein

Verkleind
Van Echtenplein

’Parels’ in stadscentrum
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C. VERLICHTING

Een centrum hoort ook ’s avonds ge-
zellig te zijn. Daarom is verlichting een 
belangrijk aandachtspunt. Het uit- en 
aanlichten van bijzondere gebouwen 
(bijvoorbeeld de “parels”), plekken of 
begroeiing geeft het centrum ook ’s 
avonds een sfeervol karakter. Een mooi 
voorbeeld hiervan is Hoofdstraat Noord. 
Uitvoering van het eerder vastgestelde 
verlichtingsplan voor het stadscentrum 
vindt plaats op natuurlijke momenten, 
namelijk via herinrichtingsprojecten.

D. KWALITEIT VAN DE BEBOUWING EN 
HISTORIE

De kwaliteit van het openbaar gebied 
wordt mede bepaald door de aanwezige 
bebouwing. Het centrum van Hooge-
veen wordt gekenmerkt door een grote 
verscheidenheid aan architectuur en in-
dividualiteit van de gevels. Historische 
gebouwen van twee lagen met kap wor-
den afgewisseld door appartementge-
bouwen uit de jaren zeventig en tachtig. 
Hierdoor doet op sommige plekken het 
stadscentrum rommelig aan. Dit wordt 
versterkt door de schreeuwerige recla-
me-uitingen aan de winkelgevels en op 
straat. Wanneer er goed gekeken wordt 
naar de huidige winkelpanden, valt op 
dat het merendeel architectonische 
kwaliteit bezit die in meer of mindere 
mate verborgen is. Het zichtbaar maken 
van deze aanwezige kwaliteit is een be-
langrijk uitgangspunt. Meerdere panden 
hebben deze kwaliteitslag al ondergaan. 
Hiermee kan het Hoogeveense stadscen-
trum, ondanks de grote diversiteit aan 
architectuur, weer één samenhangend 
geheel worden. 

uit - en aanlichten 

van panden in de 

Hoofdstraat

In het centrale deel van de Hoofdstraat 
vormen de waterpartijen van de Cascade 
met de nieuwe bomen die daaromheen 
geplaatst zijn al een eigen sfeer.
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F.  BEHEER VAN HET OPENBAAR          
GEBIED

Een belangrijk aandachtspunt voor de 
ontwikkeling van het stadscentrum van 
Hoogeveen is het beheer. Het centrum 
van een stad wordt intensief gebruikt en 
behoeft veel onderhoud en moet kwalita-
tief hoogwaardig beheerd worden. In de 
huidige situatie is men van mening dat 
het centrum van Hoogeveen maar matig 
onderhouden wordt. Een aantrekkelijk 
stadscentrum is schoon, heel,  veilig en 
kindvriendelijk. Bij de ontwikkeling van 
het stadscentrum van Hoogeveen moet 
daarom ingezet worden op het gebruik 
van duurzame materialen. 

op de grond

relatie boven-onder

entrees en etalages

reclame in de pui

Individuele panden

E. SPELREGELS VOOR DE BEELDKWA-
LITEIT

Om dit te stimuleren is een aantal uit-
gangspunten en spelregels vastgesteld 
in de vorm van een kwaliteitscatalogus 
stadscentrum. De catalogus is als juri-
disch instrument aan de welstandsnota 
gekoppeld en gaat opgenomen worden 
in de Nota ruimtelijke kwaliteit (opvolger 
welstandsnota). De catalogus gaat uit 
van meerdere, herkenbare bebouwings-
feren binnen het centrumgebied, met 
uitgangspunten per deelgebied. In de 
catalogus staan daarnaast spelregels 
zoals:
•	 De individuele panden blijven zicht-

baar – nieuwe panden gaan mee in 
het ritme van de straat;

•	 De winkelpanden staan duidelijk 
op de grond. Dit betekent dat er 
bijvoorbeeld geen totale glasgevel 
mag komen, maar de etalage altijd 
omringd is door de gevel; 

•	 De boven- en onderverdieping krij-
gen onderlinge samenhang; 

•	 Er is onderscheid tussen etalage en 
entree;

•	 Reclame uitingen zijn onderge-
schikt aan de architectuur van de 
gevel. Streven is om eenduidigheid 
in de plaatsing en de afmeting van 
reclame-uitingen te krijgen voor de 
totale Hoofdstraat.
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Verkeer
De verkeersstructuur binnen Hoogeveen 
is met de afronding van de centrumruit 
geoptimaliseerd om zo de toegankelijk-
heid van het centrum te verbeteren. De 
mobiliteitsvisie geldt hierbij als leidraad. 
In deze context zijn de toevoerwegen van-
af de snelweg heringericht en overzichte-
lijker gemaakt. De centrumruit fungeert 
nu als belangrijkste ontsluitingsweg voor 
het stadscentrum en de er omheen gele-
gen parkeerlocaties. Goede bewegwijze-
ring is hierbij een vereiste. Met de komst 
van de parkeergarage op De Kaap wordt 
de bewegwijzering en P-route tegen het 
licht gehouden.
De Schutstraat/Het Haagje is aantrek-
kelijker ingericht. Hierdoor heeft “Het 
Kruis” weer een centrale positie binnen 
het stadscentrum gekregen. De Grote 
Kerkstraat en Jonkheer de Jongestraat 
waren doorgaande routes die de Hoofd-
straat kruisen. Door deze af te sluiten 
voor doorgaand verkeer is de verkeers-
veiligheid en beleving van het centrum 
als verblijfsgebied sterk verbeterd. Een 
andere aangebrachte wijziging is het her-
inrichten van de Notaris Mulderstraat tot 
een tweerichtingsverkeerweg. De verbe-
tering/verfraaiing van de entrees van het 
centrum blijft een belangrijke opgave. 
Dit betekent ook dat de herinrichting van 
het resterend deel van Het Haagje, vanaf 
de rotonde richting Mr. Cramerweg prio-
riteit moet krijgen. 
Het centrum van Hoogeveen heeft een 

zeer heldere structuur. Deze historische 
vorm is een belangrijk pluspunt voor het 
stadscentrum. Om geen afbreuk te doen 
aan de historische structuur worden er 
parallel aan de Hoofdstraat geen door-
gaande	 (fiets)routes	 aangelegd.	 Dit	 be-
tekent echter niet dat alle verbindingen, 

evenwijdig aan de Hoofdstraat, opge-
heven worden. Deze blijven bestaan als 
routes voor langzaam verkeer. 
Fietsers blijven welkom in de Hoofd-
straat. De huidige verkeerssituatie hand-
haven	we.	Het	verbieden	van	het	fietsver-
keer doet afbreuk aan de levendigheid 

verkeer en parkeren (situatie  2017)
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Parkeren
Voor het aantal parkeerplaatsen binnen 
het stadscentrum geldt als uitgangspunt 
dat wordt gekeken naar parkeerdruk per 
locatie. Dit betekent dat sprake kan zijn 
van afname van parkeerplaatsen daar 
waar de parkeerdruk dat toestaat en dat 
plaatsen worden toegevoegd waar de 
parkeerdruk dat nodig maakt, bijvoor-
beeld bij toevoeging van woningbouw. 
Daarnaast geldt bij de toevoeging van 
woningen dat dit niet ten koste mag 
gaan van parkeerplaatsen in het open-
baar gebied. Ook hier geldt de verplich-
ting tot realisatie van twee parkeerplaat-
sen op eigen terrein , bij grondgebonden 
woningen. Bij gestapelde bouw geldt een 
parkeerplaats per woning. Door de sprei-
ding van de parkeervoorzieningen over 
het centrum, wordt het huidige goede 
parkeerniveau gewaarborgd. De onder-
grondse parkeergarage De Kaap wordt 
gecombineerd met een aantal boven-
grondse parkeerterreinen. Een goed par-
keerverwijzingssysteem mag hierbij niet 
ontbreken. Het huidige systeem functio-
neert onvoldoende. In overleg met stake-
holders worden voorstellen ontwikkeld 
voor verbetering, waarbij ook aandacht 

is voor routing naar de winkelstraten, en 
voor de verbetering van de service bij het 
parkeren. Afgezien van een tweede on-
dergrondse parkeergarage.
Het is hierbij van belang om het parkeer-
aanbod constant te blijven monitoren. 
Daarnaast moet de begrenzing van de 
zone betaald parkeren tegen het licht 
worden gehouden vanwege de ontwik-
kelingen op De Kaap en parkeerkeer-
druk in woonstraten. Parkeren achter de 
Hoofstraat is een van de pluspunten van 
het stadscentrum. De parkeerterreinen, 
die in stand blijven worden heringericht 
tot aangenaam ingerichte locaties. Door 
deze herinrichting zijn enkele parkeerter-
reinen niet meer of minder geschikt als 
evenemententerrein. Dit geldt zeker voor 
het Beukemaplein dat wordt bebouwd, 
maar ook in mindere mate voor het ver-
kleinde Mauritsplein. Daarom worden 
Park Dwingeland en Markt Noord toege-
voegd als evenementenlocaties, waarbij 
Park Dwingeland hoofdlocatie is voor 
hoogwaardige evenementen. 

die we in de Hoofdstraat juist willen ver-
sterken.	 Om	 toch	 overlast	 van	 fietsver-
keer in de Hoofdstraat te verminderen, 
geldt	 de	 regel:	 de	 fietser	 is	 op	 bezoek.	
Dit	houdt	in	dat	het	doorgaande	fietsver-
keer, dat met snelheid de Hoofdstraat wil 
doorkruisen, zo veel mogelijk ontmoe-
digd wordt. In de Hoofdstraat zullen geen 
fietsstroken	worden	aangebracht,	omdat	
deze	stroken	het	snelle	fietsverkeer	juist	
bevorderen en de tolerantie ten opzichte 
van andere gebruikers doet afnemen. In 
plaats daarvan wordt de Hoofdstraat zo 
ingericht en gecompartimenteerd dat de 
fietser	geen	snelheid	kan	maken.	Hierbij	
is ook aandacht voor de toegenomen 
snelheid door scootmobielen en elektri-
sche	fietsen.	Op	 termijn	wordt	gekeken	
of de huidige locatie van de (bewaakte) 
fietsenstalling	met	 het	 oog	 op	 toekom-
stige herinrichting van het openbaar 
gebied en ontwikkelingen in de retail 
(leegstand) wel de juiste is. Wellicht 
ontstaan er in de toekomst nieuwe mo-
gelijkheden tot integratie in bestaande 
panden. Bij wijziging van de locatie van 
de	 fietsenstalling	 kan	 de	 Jonkheer	 de	
Jongestraat als (groene) verbinding tus-
sen Hoofstraat en Park Dwingeland sterk 
verbeterd worden. Ook draagt dit bij aan 
een betere vindbaarheid van het park en 
de parkeergarage.
De bevoorrading van de winkels in de 
Hoofdstraat blijft geconcentreerd aan de 
achterzijde, om de overlast van vracht-
verkeer in de winkelstraat zoveel moge-
lijk te vermijden. Daarom zullen de ach-

tergebieden bereikbaar moeten blijven 
voor bevoorradingsverkeer. Hierbij wordt 
het gebruik van de venstertijden gemo-
nitord. 
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Wonen
Wonen maakt het stadscentrum le-
vendig. Daarom stimuleren we wonen 
boven bestaande winkels en nieuwe 
winkelpanden. Ook wordt wonen al dan 
niet in combinatie met werken in be-
staande winkels in de aanloopgebieden 
gestimuleerd. Onderzocht wordt of dit 
via een stimuleringsfonds gestimuleerd 
kan worden om zo winkelvloeroppervlak 
te reduceren. Investeringen in ombouw, 
mede in relatie tot bereikbaarheid van 
de verdieping (vaak alleen inpandig via 
de begane grond toegankelijk) zijn vaak 
kostbaar en de ombouw gaat ten koste 
van de omn opslagruimte. Daarnaast 
worden in het centrum van Hoogeveen 
nieuwe woningen toegevoegd, hierbij is 
“beheerste groei” het uitgangspunt. De 
focus ligt op het toevoegen van grondge-
bonden woningen. Hierdoor wordt niet al-
leen de levendigheid vergroot, maar ook 
de keuze in woningen en woonmilieus in 
Hoogeveen. Het stadscentrum moet ook 
aantrekkelijk worden voor jonge gezin-
nen.

DNA en marketing
Het veranderde consumentengedrag be-
tekent ook wat voor de retail- en marke-
tingstrategie. Om de consument goed te 
kunnen blijven bereiken is het belangrijk 
om in te spelen op nieuwe trends. Re-
tail is daarnaast cultuurgebonden. Een 
consument besluit niet op basis van in-
formatie, maar op basis van gevoel om 
wel of niet naar het centrum te gaan. We 
sluiten daarom met het stadscentrum 
aan bij de cultuur van de consument 
(DNA). Met behulp van onder meer de 
resultaten uit het onderzoek vanuit het 
project RetaiLink in 2016 hebben we 
het DNA van het stadscentrum bepaald. 
Wie zijn de bezoekers van Hoogeveen 
en wat willen zij? Dat is waar we vooral 
bij willen aansluiten met activiteiten in 
het stadscentrum. Het merendeel van 
de bezoekers bestaat uit mensen uit de 
directe omgeving. De bezoekers van het 
centrum zijn gewone, gezellige mensen 
die naar het centrum komen om even 
weg te zijn van de dagelijkse beslom-
meringen, “Even lekker weg met elkaar”. 
Daarbij staat samen zijn, gezelligheid en 
(sportieve) ontspanning centraal. Ze stel-
len daarbij geen bijzondere eisen. Een 
braderie of rommelmarkt is heel gezel-
lig, je komt er altijd wel iemand tegen! 
Lekker vrij zijn, rust en doen waar je op 
dat moment zin in hebt, dat telt voor 
de bezoekers van het centrum. Daarbij 
wordt wel een beetje op de kosten gelet, 
je kunt tenslotte je geld maar één keer 

Impressie : binnentuin De Kaap

uitgeven. 

Hoogeveners hebben sinds oudsher een 
gastvrije en welkome houding getoond 
naar bezoekers. Dat wil Hoogeveen nu 
gebruiken	om	zich	te	profileren	naar	de	
bezoekers van nu. Vooral voor gezinnen 
met jonge kinderen wil Hoogeveen aan-
trekkelijk zijn. Uit diverse onderzoeken 
is gebleken dat  Hoogeveen in trek is bij 
deze groep. En dat het centrum van Hoo-
geveen de belangrijkste reden is voor 
een bezoek aan Hoogeveen. Hoogeveen 
onderscheidt zich vanwege de kindvrien-
delijkheid en wil dit verder uitbouwen. 
De meest kindvriendelijke plaats van 
de wijde regio, dat is waar Hoogeveen 
naar wil toegroeien. Kindvriendelijk is 
een inspiratie voor iedereen. Hoe richt 
je de straten en pleinen kindvriendelijk 
in? Wat betekent kindvriendelijk voor 
winkels, horeca en cultuurinstellingen? 
Met welke evenementen kun je gezin-
nen en kinderen aantrekken? Dit is waar 
de nieuwe marketingstrategie van Hoo-
geveen voor de komende jaren zich op 
richt. Natuurlijk verliezen we daarbij an-
dere doelgroepen niet uit het oog.

thema 7 thema 8
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Noordelijk deel:

•	 Mauritsplein (1)
•	 Hoofdstraat-Noord (2)
•	 Markt, Tamboerpassage en Tamboerplein (3)
•	 Werkplein (4)
•	 Raadhuisplein / Tjalmapark (5)

Ruimtelijke opgaven

Middendeel:

•	 Van Echtenplein (6)
•	 Hoofdstraatkerk	(7)
•	 Stoekeplein (8)
•	 Park Dwingeland (9)
•	 Bilderdijkplein / Nicolaas Beetsplein (10)

Zuidelijk deel:

•	 Het Kruis (11)
•	 Alteveerstraat (12)
•	 Schutstraat/Het Haagje (13)
•	 Reviusplein/Brederoplein (14)
•	 Kaapplein (15)
•	 Omgeving Schutsplein (16)
•	 Beukemaplein	(17)
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Inrichtingsvoorstellen: noordelijk deel

Ambitie:
•	 Verbeteren en repareren van de historische stedenbouwkundige structuur;
•	 Het verbeteren van de ruimtelijke en functionele aansluiting tussen station en 

het	stadscentrum	voor	fietsers	en	voetgangers;
•	 Het verbeteren van de verbinding tussen de ringen en de centrumruit.

1e variant: Zonder water
•		Nieuw	woonmilieu	is	een	voortzetting	van	het	bestaande	

woonmilieu;
•	Route	vanaf	station	vormgeven	door	meer	groen	aan	te	

brengen;
•		Fietsroute	voor	scholencluster	veiliger	en	overzichtelijker	

De	realisatie	van	dit	project	is	afhankelijk	van	externe	financiering	en	ligt	in	de	(verre)	toekomst.

2e varant: Met water
•		Nieuw	woonmilieu	is	een	voortzetting	van	het	bestaande	

woonmilieu;
•		Route	vanaf	station	vormgeven	door	het	aanbrengen	van	

meer groen;
•		Fietsroute	voor	scholencluster	veiliger	en	overzichtelijker	

maken;
•		Nieuwe	bebouwing	

opnemen langs de 
binnenring om deze te 
begeleiden;

•		Nieuwe	bebouwing	
moet ook route naar 
het centrum begeleiden 
voor langzaam verkeer.

maken;
•		Bebouwing	aan	de	

noordzijde van de 
binnenring aanpassen 
aan de schaal van de 
bestaande bebouwing;

•		Waterbergingsplas	met	
daar overheen de lang-
zaam verkeersroutes;

•		Groenstructuur	langs	
binnenring structureren.

Mauritsplein

Wat is er gerealiseerd:
De verbinding tussen de ringen en de centrumruit is verbeterd. De gemeente heeft het voormalige klooster verkocht aan een zorg-
aanbieder, waardoor dit gebouw behouden kan blijven voor de stad. Het achterliggende gebied, het Mauritsplein (dat via een groe-
ne rib aansluit op de Brinkstraat en het klooster) wordt herontwikkeld voor woningbouw rondom een zogenaamde Kloostertuin.

Klooster aan de Brinkstraat
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Wat is er gerealiseerd:
De Hoofdstraat-Noord is opnieuw ingericht, geïnspireerd op het historische karakter 
en	het	historisch	profiel	met	water.	De	straat	heeft	een	geheel	eigen	sfeer	gekregen	
en is ’s avonds aantrekkelijk verlicht. Voor het onbebouwde deel, de westzijde van de 
Hoofdstraat-Noord, worden bouwplannen ontwikkeld die moeten aansluiten op de 
historische panden in de directe omgeving. Ze vormt ruimtelijk een geheel met de 
Hoofdstraat en ook de route naar de Brinkstraat is verbeterd. Voor de horeca biedt de 
herinrichting mogelijkheden voor het exploiteren van grote terrassen.

Ambitie:
•	 Beelden in het water ter versterking 

van het cultuurhistorisch karakter;
•	 Mogelijkheid bieden om water in 

zetten als tijdelijke waterberging;
•	 Beter beheren van de openbare 

ruimte;
•	 Gebied beter betrekken bij het 

centrum.

Hoofdstraat-Noord

Hoofdstraat-Noord



30

Markt, Tamboerpassage en Tamboerplein

Wat is er gerealiseerd:
De voormalige discotheek wordt nu gebruikt als horecagelegenheid en de centrum-
ruit wordt nu begeleid met groen. Parallel aan het Museumlaantje is een aantal cam-
perparkeerplaatsen gerealiseerd. 

Ambitie:
•	 Functies toevoegen die de cul-

tuur- en uitgaanscluster versterken 
(poppodium);

•	 Toevoegen woningbouw;
•	 Het verbeteren van de entree van 

de Tamboer in relatie tot het Tam-
boerplein en de markt;

•	 Meer voetgangersgebied maken;.
•	 Toevoeging van functies kan achter-

zijde Tamboer maskeren;
•	 De Tamboerpassage valt buiten 

het winkelgebied en er zal samen 
met de ondernemers en vastgoed-
eigenaren onderzocht worden hoe 
de toekomst van de passage eruit 
moet zien.

Museumlaantje Museumlaantje

‘De Tas’ in de Hoofdstraat
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Werkplein

Wat is er gerealiseerd:
Aan de achterzijde van het Compagnieshuis is nieuwbouw voor 
het Werkplein gerealiseerd. Het pand heeft een hoofdingang 
aan de zijde van het Dekkerplein, die een nieuwe rib vormt 
naar de Hoofdstraat. De achterkanten van de panden aan de 
Hoofdstraat zijn aan het zicht onttrokken door een kwalitatief 
hoogwaardige groenvoorziening. 

De voormalige schoollocatie (H. Bavinckschool) is nog niet 
herontwikkeld met passende woningbouw omdat deze nood-
zakelijkerwijs in gebruik genomen is als parkeerterrein voor de 
omliggende bebouwing.

Werkplein aan het Dekkerplein
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Raadhuisplein/Tjalmapark

Wat is er gerealiseerd:
De Grote Kerkstraat, die in het verlengde 
van het Raadhuisplein is gesitueerd, is 
buiten de venstertijden afgesloten en 
heringericht. Op het Raadhuisplein zijn 
enkele parkeerplaatsen aangelegd en de 
aansluiting van de Pr. Bernhardstraat op 
de Pr. Beatrixstraat is verbeterd. 

De ambitie om hier een parkeergarage 
te realiseren is vervallen.

Ambitie:
•	 Herinrichten Raadhuisplein als aantrekkelijke plek;
•	 Zichtlijn vanuit de Hoofdstraat op het Raadhuis (toren) 

versterken;
•	 Realiseren voetgangersverbinding naar entree Raadhuis;
•	 Sfeer cultuurhistorisch ensemble Tjalmapark doortrekken 

naar het Raadhuisplein;
•	 Groen structureren en vanuit park naar Raadhuisplein 

doortrekken.
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Inrichtingsvoorstellen: middendeel

Van Echtenplein
Ambitie:
•	 De Grote Kerk is een van de ‘parels’ van het centrum;
•	 Het plein vergroenen en aantrekkelijk maken;
•	 Aantrekkelijke en passende pleinwanden realiseren die de sfeer van het plein 

ondersteunen;
•	 De Hervormde Kerk hoort in royaal groen te staan;
•	 De bebouwing rondom de kerk moet ondergeschikt blijven aan de Hervormde 

Kerk	(qua	schaal	en	hoogte);
•	 Parkeren (voor bijvoorbeeld de kerken en de bioscoop) moet opgevangen wor-

den in de directe omgeving;
•	 Parkeerfunctie van het plein zoveel mogelijk behouden;
•	 Uitlichten van de molen.

Wat is er gerealiseerd:
Aan de noordzijde van het Van Echten-
plein heeft zich in het voormalige post-
kantoor een bioscoop en grand café 
gevestigd. Hier moest een omvangrijk 
programma ruimtelijk ingepast worden 
in de zeer kwetsbare omgeving nabij 
de Grote Kerk. Aan de westzijde van 
het plein is een voormalig garagebedrijf 
herontwikkeld tot een wooncomplex. 
De voormalige Rabobank staat leeg en 
moet nog herontwikkeld worden.
Vanwege de parkeerdruk is de ambitie 
om het Van Echtenplein te bebouwen 
vervallen.

Pleintjes   Dwarsverbindingen Ribben

Grote Kerk

voormalig Postkantoor 

Appartementencomplex Van Echtenplein
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Wat is er gerealiseerd:
Het Kerkplein krijgt meer betekenis en wordt vergroot. Dit kan omdat de noordelijke 
pleinwand (voormalige winkel en drukkerij PET) momenteel wordt herontwikkeld. 
Hier komt woningbouw terug. Ook ontstaat er een mogelijkheid voor horeca met ter-
rassen op de begane grond.

Ambitie
•	 Hoofdstraatkerk is een van de “parels” van het centrum;
•	 Het ruimtelijk verbinden van de Hoofdstraat met Park Dwingeland;
•	 Het herinrichting van het Kerkplein;
•	 Het Kerkplein vergroten en betekenis geven als het centrale punt van de Hoofd-

straat;
•	 Het ontwikkelen van functies in de gebouwen rondom het plein waardoor dit 

extra kracht en uitstraling krijgt.

Hoofdstraatkerk

Hoofdstraatkerk
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Wat is er gerealiseerd:
De plannen voor het realiseren van een 
aantrekkelijk Stoekeplein zijn voorbe-
reid en aanbesteed. Het plein, dat ook             
‘s avonds goed verlicht wordt, behoudt 
een beperktere parkeerfunctie. Het 
wordt heringericht in de sfeer van Park 
Dwingeland. 

Ambitie:
•	 De rommelige achterkanten wor-

den opgewaardeerd;
•	 Hier kunnen woningen en/of dienst-

verlenende bedrijven gevestigd 
worden (geen tweede winkelstraat);

•	 Het verbinden van park Dwingeland 
via het Stoekeplein met de Hoofd-
straat (een nieuwe rib).

Stoekeplein

Stoekeplein ‘Nu’

Stoekeplein ‘Wensbeeld’
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Park Dwingeland

Wat is er gerealiseerd:
De plannen voor het vergroten van Park 
Dwingeland zijn in een vergevorderd 
stadium. Het gebouw dat in beeld was 
voor het theehuis is helaas afgebrand 
en daarmee is de ambitie hiervoor dan 
ook vervallen. Omdat de kwaliteit van 
de noordelijke parkrand erg belangrijk is 
wordt tussen de achterkanten van de be-
staande woningen van de Bentinckslaan 
en het park een nieuw bouwblok gepro-
jecteerd. Hier ontstaat dan een goede ge-
velwand richting het park en er ontstaat 
ook meer sociale controle.

Ambitie:
•	 Het	Park	Dwingeland	krijgt	een	nieuwe	oriëntatie,	gericht	op	de	Hoofdstraat,	

waardoor het park minder geïsoleerd komt te liggen;
•	 In de nabijheid van het park worden functies toegevoegd, die de levendigheid 

van het park vergroten (bijvoorbeeld horeca);
•	 Rondom het Park Dwingeland wordt de woonfunctie versterkt om de sociale 

veiligheid van het park te versterken;
•	 Het park dient intensief beheerd te worden.

impressie Park Dwingeland

Ontwerptekening Park Dwingeland
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Ambitie
•	 Het versterken van de ribben en de groenstructuur (verbinding met de Hoofdstraat);
•	 Het herontwikkelen van de omgeving van de voormalige FINA locatie met woningbouw als begeleiding van entree van de 

Hoofdstraat;
•	 Parkeerterreinen herinrichten als entrees en visitekaartje voor de bezoekers van het centrum;
•	 Het verlies aan noodzakelijke parkeerplaatsen wordt indien mogelijk gecompenseerd binnen de ontwikkeling;
•	 Opwaarderen rommelige achterkanten voor woningbouw of dienstverlenende bedrijven (geen tweede winkelstraat).

Bilderdijkplein/Nicolaas Beetsplein

Wat is er gerealiseerd:
In tegenstelling tot de eerdere ambities 
wordt niet ingezet op het realiseren van 
woningbouw op het Bilderdijkplein en 
Nicolaas Beetsplein. De parkeerfunctie 
blijft hier grotendeels behouden. 

Referentieproject :  Meteorenlaan Hoogeveen
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Inrichtingsvoorstellen: zuidelijk deel

Het Kruis

Wat is er gerealiseerd:
Het plan voor “Het Kruis” is gerealiseerd. 
Het is, zoals dat vroeger ook het geval 
was, weer een centrale plek in de stad 
geworden. Het historische kruis is niet 
letterlijk teruggebracht. Wel zijn er veel 
verwijzingen naar het verleden te vinden. 
Niet alleen in de vorm van water (spui-
tertjes), maar ook op andere manieren, 
bijvoorbeeld op historische foto’s die re-
fereren aan de oorspronkelijke plek en 
haar functie die hier te vinden zijn.

Het plein is zoveel mogelijk als één vlak 
ontworpen waarbij de auto te gast is in 
het voetgangersgebied. Voor een goede 
doorstroming van het verkeer was een 
zogenaamde ovalotonde onontkoom-
baar. De ruimte is zoveel mogelijk als een 
soort shared space ontworpen en verhar-
ding is aangebracht in verschillende pa-
tronen, verwijzend naar de gelaagdheid 
in de ondergrond. Waar mogelijk wordt/
is de groene sfeer van de Hoofdstraat en 
nog te realiseren water van de Alteveer-
straat doorgetrokken tot ‘Het Kruis’.

Inrichtingsvoorstellen: zuidelijk deel

Olde Schippershuus (voor demping kanaal)

Olde Schippershuus na herinrichting

Het Kruis

Olde Schippershuus met VRI
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Wat is er gerealiseerd:
De herinrichting van de Alteveerstraat 
kan pas plaatsvinden zodra de DOC hier 
niet meer in bedrijf is. Ook zijn hiervoor 
externe	 financiële	 middelen	 noodzake-
lijk. 

Ambitie:
•	 Water terugbrengen in de Alteveer-

straat;
•	 Nieuwe haven wordt onderdeel van 

de nieuwe bebouwingsstructuur;
•	 De schaal van de haven en de 

omliggende bebouwing passen in 
de schaal van Hoogeveen.

Alteveerstraat

Alteveerstraat



Schutstraat/Het Haagje

Wat is er gerealiseerd:
De Schutstraat en Het Haagje zijn her-
ingericht. Op basis van drie varianten is 
een	keuze	gemaakt	voor	een	profiel	met	
2x1 rijbaan, met een smalle overrijdbare 
middenberm.  
Aan beide zijden van de weg kan langs 
de weg geparkeerd worden. Ook zijn 
daar brede trottoirs en vrij liggende 
fietspaden	 aangebracht.	 In	 het	 plan	 is	
veel geïnvesteerd in de kwaliteit van het 
groen en de verlichting.

Ambitie:
•	 Versterken oostelijke entree stads-

centrum;
•	 Herkenbare	inrichting	en	profiel	

oost-west as Schutstraat–Het 
Haagje in relatie tot toekomstige 
herontwikkeling;

•	 Herinrichten	wegprofiel	Haagje-Mr.	
Cramerweg.
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Het Haagje

Schutstraat



Reviusplein/Brederoplein

Wat is er gerealiseerd:
Op de locatie Brederoplein is een aantal grondgebonden woningen gebouwd aan een 
groen hofje. De locatie Reviusplein is echter nog niet herontwikkeld. 

Ambitie:
•	 Ontwikkelen bescheiden stedelijk woonmilieu;
•	 Beter bereikbaar/vindbaar maken;
•	 Uitbreiden groen/water;
•	 Handhaven huidig parkeren/beperkt parkeren toevoegen t.b.v. nieuwe bebou-

wing;
•	 Mogelijke herontwikkeling van de bestaande bebouwing aan de noordzijde  

Reviusplein.
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Herontwikkleing op oude locatie hervormde school Da Costa straat 



Kaapplein

Wat is er gerealiseerd:
De bouw van de parkeergarage met 
wooncomplexen vordert momenteel 
snel. Het is een architectonisch hoog-
waardig plan dat binnenkort wordt op-
geleverd. Dit is de eerste fase van de 
vergroting van Park Dwingeland. Met 
de realisatie van de parkeergarage valt 
de eerste dominosteen in het stadscen-
trum. Het wordt hierdoor mogelijk op 
tal van plekken in de stad groen en wo-
ningbouw toe te voegen op vrijkomende 
parkeerterreinen (bijvoorbeeld Beuke-
maplein en Stoekeplein).

Ambitie:
•	 De	fietsenstalling	die	als	obstakel	in	een	belangrijke	rib	tussen	de	Hoofdstraat	

en park Dwingeland staat verplaatsen.

Fietsenstalling aan de Jhr. de Jongestraat

Impressie “de Kaap”
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Omgeving Schutsplein

Wat is er gerealiseerd:
Het gebouw van het voormalig gara-
gebedrijf heeft een nieuwe functie als 
sportschool gekregen. Daarnaast wordt 
gewerkt aan de herontwikkeling van het 
perceel dat gelegen is op de hoek van 
de Piet Heinstraat en de Alteveerstraat.

Ambitie:
•	 Nieuwe haven en nieuw groen aan 

de zuidzijde van het Schutsplein 
(alleen mogelijk zodra DOC haar 
bedrijfsactiviteiten stopt en wan-
neer externe middelen beschik-
baar komen);

•	 Stedelijke bouwblokken aan groen- 
en waterstructuur;

•	 Herinrichting Schutsplein als aan-
trekkelijk parkeerterrein.

referentiebeelden : Joure”
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Beukemaplein

Wat is er gerealiseerd:
Op de voormalige locatie van houthan-
del Robaard en de Jonge zijn woningen 
gerealiseerd (Houthaven). Het plan voor 
het Beukemaplein is uitgewerkt. Hier 
kunnen grondgebonden woningen, in 
particulier opdrachtgeverschap gereali-
seerd	worden	die	qua	sfeer	aansluiten	
op het oostelijk gelegen terrein van Aar-
denburg. Er is veel ruimte voor particu-
lier initiatief. 

Ambitie:
•	 Beukemastraat is een tweerichtingsverkeersweg.

Impressie  invulling Beukemaplein

Impressie “Houthaven”

Impressie “Houthaven”
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Rol van de gemeente
 
De Ontwikkelingsvisie Stadscentrum is 
op te vatten als een realistisch wens-
beeld voor de komende periode. De visie 
moet op vele punten nog nader worden 
uitgewerkt met de betrokkenen. Belang-
rijk uit te werken onderdeel is de wijze 
waarop de gemeente vorm geeft aan 
haar regierol. Voor een aantal aspecten 
moet nieuw beleid worden geformuleerd 
en instrumenten worden ontworpen. De 
gemeente is zich er van bewust dat de 
voorgestelde ambities zeer hoog zijn en 
veel van de gemeentelijke organisatie 
zal vragen naast de veranderingen en re-
guliere werkzaamheden.

Deze visie geeft richting aan de gewenste ruimtelijke economische ontwikkeling van het stadscentrum. Het is een 
kader om particuliere initiatieven tegemoet te kunnen treden, om ze te kunnen stimuleren en richting te kunnen ge-
ven. De visie is gebaseerd op een breed maatschappelijk en politiek draagvlak en verwoordt zodoende de taak die de 
gemeente de komende jaren moet volbrengen. 
We zijn met deze visie op de goede weg, maar vanuit de huidige ontwikkelingen en bijbehorende urgentie moet het 
uitvoeringstempo drastisch worden opgevoerd. De visie is de basis voor een uitvoeringsagenda voor de korte en mid-
dellange termijn om in samenwerking met partijen te werken aan een toekomstbestendig stadscentrum. Immers, de 
gemeente kan dit niet alleen. De gemeenteraad speelt in dit alles een prominente rol. De visie is ‘slechts’ kaderschep-
pend en in geen geval op te vatten als een volledig uitgewerkt plan. In dit hoofdstuk wordt een eerste aanzet voor de 
uitvoeringsstrategie en uitvoeringsagenda gegeven, waarbij de regierol van de gemeente centraal staat. 

Projectstructuur stads-
centrum

De afgelopen jaren is een stevige samen-
werkingsstructuur en –organisatiestruc-
tuur voor het stadscentrum ingericht, 
zowel bestuurlijk als ambtelijk. Voor een 
schematische weergave zie bijlage 2. 
Het bestuur van de Stichting Centrum-
management vertegenwoordigt de ver-
schillende bloedgroepen in het centrum: 
winkeliers, horeca, warenmarkt, recre-
atie en toerisme en cultuur. Er wordt 
regelmatig op bestuurlijk niveau overleg 
gevoerd binnen het bestuurlijk overleg 
stadscentrum. Daarnaast is er ambte-
lijk	 zeer	 frequent	overleg	 tussen	de	Ge-
meentelijk Initiator Binnenstad en de 
centrummanager. Deze zijn voor beide 
organisaties het eerste aanspreekpunt. 
Zo houden we de lijnen kort. Voor beide 

organisaties zijn dezelfde werkgroepen 
samengesteld, die nauw met elkaar sa-
menwerken. Elke organisatie heeft een 
eigen verantwoordelijkheid met verschil-
lende belangen. Samen hebben we het-
zelfde doel: een vitaal en toekomstbe-
stendig en aantrekkelijk stadscentrum 
“aangenaam anders”.

Uitvoeringsagenda

De voorgestelde visie zal niet van van-
daag op morgen zijn gerealiseerd en 
de inzichten van vandaag zullen op niet 
voorziene punten ongetwijfeld door de 
tijd worden ingehaald. De uitvoering 
vindt plaats in de vorm van projecten en 
activiteiten. In projecten zal de gemeen-
te optreden als initiatiefnemer, een sa-
menwerkingsverband aangaan met één 
of meerdere private partij(en) of initia-
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Uitvoeringsstrategie: van visie tot werkelijkheid



tieven faciliteren. De planning van acti-
viteiten wordt bepaald door de noodzaak 
van verbetering, de mogelijkheden in de 
markt en het ambitieniveau dat bereikt 
wordt met een activiteit, de kansen die 
zich	voordoen	en	de	financiële	spreiding	
van de investeringen en opbrengsten. In 
de uitvoeringsagenda wordt onderscheid 
gemaakt in repareren (herstellen), inves-
teren (nieuwe ingrepen) en transforme-
ren (functieveranderingen/herstructue-
ren). Ter illustratie een aantal projecten 
die onderdeel zijn van deze uitvoeringsa-
genda, die jaarlijks wordt geactualiseerd:

Repareren
•	 Herinrichting van de parkeerpleinen

Investeren
•	 Vergroten verblijfspleinen;
•	 Realiseren doorsteken (ribben);
•	 Vergroten en verbeteren park Dwin-

geland.

Transformeren
•	 Herontwikkeling vrijkomende win-

kelruimten.

Ontwikkeling van be-
leid

In de komende periode zullen we de vol-
gende beleidsontwikkelingen in gang 

gaan zetten en beginnen met het opstel-
len van: 
•	 Visie warenmarkt;
•	 Actualisatie evenementenbeleid;
•	 Nota ruimtelijke kwaliteit, waar de 

kwaliteitscatalogus stadscentrum 
integraal onderdeel vanuit maakt;

•	 Integrated Action Plan RetaiLink;
•	 Visie klimaat robuust Hoogeveen;
•	 Stimuleringsfonds reductie winkel-

vloeroppervlak;
•	 Meerjarenmarketingplan;
•	 Beheerplan Stadscentrum;
•	 Inrichtingsplannen openbare 

ruimte.

Onvoorzien

Naast deze concrete projecten gaat de 
gemeente ook te maken krijgen met on-
voorziene ontwikkelingen, waarbij priva-
te partijen als initiatiefnemer optreden. 
Ook in dit geval neemt de gemeente de 
regierol op zich, waarbij de ontwikke-
lingsvisie als toetsingskader wordt aan-
gehouden. 
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De ontwikkelingsvisie is geschreven op basis van de onderstaande “ambi-
ties en ingrediënten”. Deze ambities en ingrediënten zijn de resultaten uit de 
verschillende bijeenkomsten die in fase 1 naar totstandkoming van de ont-
wikkelingsvisie in 2008 is gehouden. De SWOT-analyse is als basis gebruikt. 
Deze is opgesteld op basis van de inbreng van de bewoners, ondernemers, 
organisaties en instanties. Een en ander is vastgelegd in het Beslisdocument 
fase 1 – Ontwikkelingsvisie Stadscentrum Hoogeveen, vastgesteld door de 
gemeenteraad op 21 juni 2007.

De volgende ambities zijn geformuleerd:

SPECIFIEKE AMBITIES

In	het	jaar	2017	is	ten	opzichte	van	het	
referentiejaar	2007	in	het	stadscentrum	
van Hoogeveen:
1. De waardering voor de openbare 

ruimte	 toegenomen	 van	 6,7	 (rap-
portcijfer Koopstromenonderzoek 
2006 inwoners gemeente en regio) 
tot	een	7,5;	

2. De gewaardeerde goede bereik-
baarheid van het centrumgebied 
toegenomen	van	een	7,1	tot	een	7,5	
(rapportcijfer Koopstromenonder-
zoek inwoners gemeente en regio);

3. Het (subjectieve) gevoel van ver-
keersonveiligheid van het winke-
lende publiek en ander langzaam 
verkeer vermindert; 

4. Het hoge niveau van het huidige 
winkelareaal gehandhaafd door 
middel van: 

•	 Betere samenwerking van de mid-
denstand;

•	 Verbetering van de openbare ruim-
te;

•	 Verbetering van de goede bereik-
baarheid;

•	 Minimaal handhaving van de par-
keercapaciteit voor het winkelende 
publiek;

•	 Verbeterde samenhang en routing.
5. Het aantal bezoekers dat op een ge-

middelde zaterdag meer dan twee 
uur in het stadscentrum verblijft, 
toegenomen van 20% tot 40%;

6. De keuzemogelijkheden voor woon-
milieus verbreed ter verlevendiging 
van het stadscentrum;

7.	 Structureel “plek” gegeven aan 
sportieve-, culturele- en commerci-
ele- evenementen en voorzieningen 
in het stadscentrum door herschik-
king en ontwikkeling van openbare 
ruimten op dusdanige wijze dat de 
evenementen kunnen worden geor-
ganiseerd en het stadscentrum zo-
danig aan levendigheid wint;

Deze	 specifieke	 ambities,	 die	 geen	 on-
derlinge rangorde kennen, moeten sa-
men leiden tot het algemene ambitieni-
veau voor het toekomstig stadscentrum 
“Wat wil het stadscentrum van Hooge-
veen zijn?”. 

Om deze ambities te kunnen behalen 
zijn op basis van de SWOT-analyse en de 
discussies die in fase 1 hebben plaatsge-
vonden	 de	 volgende	 ingrediënten	 opge-
steld welke als basis voor de op te stellen 
ontwikkelingsvisie worden gehanteerd:

INGREDIËNTEN:

OPENBAAR GEBIED EN VERKEER 
1. Uitbreiden van het groenareaal, 

kwalitatief verbeteren en intensie-
ver beheren;

2. Terugbrengen van het “historische 
water” in het stadscentrum bijvoor-
beeld ter hoogte van de Alteveer-
straat, Hoofdstraat Noord/Willems-
kade/Markt;

3. Lengte en breedte (grote schaal) 
van de Hoofdstraat verzachten door 
compartimentering;

4. Verbeteren van de uitstraling van de 
gevelwanden in het stadscentrum 
door met winkeliers en andere be-
trokkenen welstands- en reclame-
beleid op te stellen;

5. Inpassen van parkeervoorzienin-
gen in centrumgebied door zoveel 
mogelijk gebouwd parkeren te ont-
wikkelen (zowel onder- als boven-
gronds);

6. Verbeteren van relatie tussen par-
ken (groenzones) en het stadscen-
trum door verbindende elementen 
te ontwikkelen;
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7.	 (Bewaakte)	 fietsenstallingen	 en	
openbare toiletten behoren tot de 
centrumvoorzieningen;

8. Verbeteren van de entree en rou-
tingvan het centrumgebied door 
ontsluiting van het centrum vanaf 
de toekomstige centrumruit en deze 
helder vormgeven en duidelijk mar-
keren;

9. Afronden van de centrumruit (herin-
richting Notaris Mulderstraat, Schut-
straat en Het Haagje);

10. Autoluw maken van de Schutstraat 
en Het Haagje als onderdeel van 
de centrumruit door herinrichting 
(groene boulevard) en door het aan-
bieden van een alternatieve route 
voor het doorgaande verkeer;

11. Terugdringen	 doorgaand	 fietsver-
keer door goede alternatieve routes 
aan de achterzijde van de Hoofd-
straat te ontwikkelen;

12. Ontwikkelen van een gedifferen-
tieerd parkeerbeleid en invoering 
achteraf betaald parkeren;

13. Bevoorrading winkels concentreren 
aan achterzijden;

14. Mogelijkheden benutten om ‘cen-
trumdoorsnijdend’ autoverkeer te-
rug te dringen bij verdere ontwikke-
ling van de centrumruit;

15. Bereikbaar houden van de open-
bare voorzieningen (zoals kerken, 
scholen, theater, etc.);

16. Verbeteren van de relatie tussen 
het stationsgebied en het stadscen-
trum;

17.	 Vergroten van toegankelijkheid voor 
mindervaliden;

18. Onderzoeken van mogelijkheden 
voor kinderopvang tijdens het win-
kelen.

WINKELEN
1. Geen verdere uitbreiding van het 

winkelvloeroppervlak;
2. Verbeteren van het middensegment 

binnen het huidige winkelaanbod;
3. Verbeteren van verblijfsfunctie, zo-

wel overdag als ’s avonds, door een 
goede mix van winkelen, horeca en 
(culturele) voorzieningen en evene-
menten;

4. Inbedding van de Tamboerpassage 
en het Tamboerplein als logische 
afronding van het winkelgebied in 
relatie met het terugbrengen van 
water;

5. Verbeteren van de samenwerking 
tussen ondernemers en gemeente 
door het invoeren van citymanage-
ment; 

6. Verbeteren van de kwaliteit van de 
entrees en aanloopgebieden van 
het winkelgebied;

7.	 Optimaliseren van de synergie tus-
sen de weekmarkt en het stadscen-
trum;

8. Verbeteren van de samenhang en 
de routing in het stadscentrum en 
de relatie tussen de Hoofdstraat en 
de pdv-locatie Griendtsveenweg.

WONEN 
1. Het leveren van een kwaliteitsim-

puls	door	het	creëren	van	een	gedif-
ferentieerd woning-aanbod gerela-
teerd aan de doelstelling “beheerste 
groei” van de gemeente Hoogeveen;

2. Parkeren t.b.v. woonfunctie mag 
niet ten koste gaan van huidige 
openbare parkeercapaciteit;

3. Woonfunctie dient levendigheid en 
sociale veiligheid in het winkelge-
bied te versterken;

4. Waar mogelijk dient het duurdere 
segment van de woningmarkt ver-
sterkt te worden;

5. Benutten huidige leegstand boven 
winkels voor bewoning voor bijvoor-
beeld starters;

6. Meer aandacht voor authenticiteit 
en cultuurhistorie;

7.	 Te realiseren parken in samenhang 
met woonfunctie ontwikkelen;

8. Inspelen op de toenemende vraag 
naar woon-/werklocaties.

ONTSPANNING
1. De openbare ruimte moet voldoen-

de mogelijkheden bieden voor de 
organisatie van groot- en kleinscha-
lige evenementen;

2. Bij de ontwikkeling van openbare 
ruimten nabij uitgaanscentra moet 
rekening worden gehouden met  
verschillende	 categorieën	 publiek	
ter wille van kwaliteit en het voorko-
men van overlast;
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3. De terrasontwikkeling dient de ver-
blijfskwaliteit van het centrum te 
ondersteunen;

4. De gebruikswaarde van de parken 
dient bij te dragen aan de verblijfs-
kwaliteit en woonfunctie van het 
centrum en ruimte bieden voor ont-
spanning/evenementen;

5. Herontwikkelen van Hoofdstraat-
Noord (vanaf Grote Kerkstraat) en 
omgeving ter versterking van cultu-
rele voorzieningen en evenementen;

6. Creëren	 van	 voldoende	 activiteiten	
en ontmoetingsmogelijkheden voor 
vertier en vermaak van jeugd en jon-
geren.

In het stadscentrum van Hoogeveen vin-
den verschillende functies hun plek: er 
wordt gewoond, gewinkeld, gewerkt, er 
vinden soms evenementen plaats, men 
vertoeft op terrasjes. Elke functie wordt 
begrensd door andere functies. 
In het centrum moet worden getracht 
een ordening aan te brengen zodat de 
verschillende functies elkaar zo min mo-
gelijk frustreren. Grondslag voor deze 
ordening is een grondige analyse van de 
verschillende functies die plaatsvinden 
in de openbare ruimte. Echter, hierbij 
moet niet worden voorbij gegaan aan 
het feit dat de functies hun eigen tijd en 
ruimte hebben. Dit geldt voor het dag-
ritme, het weekritme en het ritme van 
de seizoenen. Op een mooie zomerse za-
terdagavond is het gebruik van de Grote 
Kerkstraat anders dan op een maandag-
ochtend in november. 

De ordening die moet worden aange-
bracht moet op dit besef zijn gebaseerd. 
’s Zomers kunnen pleinen anders zijn 
ingericht dan ’s winters. In het weekend 
kunnen andere regels gelden dan door 
de week. Op deze wijze wordt overregu-
lering en onmogelijkheid tot handhaving 
voorkomen. De inrichting van de open-
bare ruimte en het verkeersregiem moet 
op ieder tijdstip als logisch en passend 
worden ervaren.
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Stichting 
Centrummanagement

Gemeentelijk 
Stadscentrum Overleg

+ EZ & Communicatie 

Klankbordgroep 
Stadscentrum 

(bewoners/organisa-
ties & instellingen)

Strategisch overleg

Weth. Stadscentrum+ 
2e wethouder + AO +  
extern adviseur + GIB

Bestuurlijk overleg

Dagelijks bestuur Centrummanagement 
+college ( wethouder Stadscentrum + EZ)
+ AO ( gemeentesecretaris) + CM + GIB 

Gemeentelijk 
initiator 

binnenstad 
(GIB)Cultuur/

toeristische organisa-
ties en instanties

- Tamboer 
- Podium
- TROP

Centrummanager 
(CM)
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Bijlage 2: Projectstructuur stadscentrum

Team 
Evenementen 
Stadscentrum

> evenementen
> vergunningen
> promotie/             
marketing

Team 
Ontwikkeling 
Stadscentrum

> ruimte: 
     planeconoom
     stedenbouw
     volkshuisvesting
     groen 
> verkeer
> milieu
> civieltechnisch
> beheer - beleid

Team Beheer, 
openbare orde, 

veiligheid, 
handhaving

> wijkbeheerder
> veiligheid 
> beleid
> handhaving
> marktmeester
> wijkagent
> AOV

Werkgroep
KVO

> beheer
> veiligheid
> openbare orde
> KVO
> horecaoverleg

Werkgroep
Centrum-

ontwikkeling

> visie
> strategie
> beleid

Werkgroep
Evenementen

> evenementen
> promotie
> marketing

Vastgoedeigenaren

Ondernemersvereniging
- Schutstraat
- Hoofdstraat

Horeca
- Koninklijke Horeca
- niet georganiseerd

Markt
- cvah

- niet georganiseerd
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