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Start verbeteringsplan Hoofdstraat gaat beginnen
Wethouder Jan Steenbergen aan het woord

Bereikbaarheid winkels,
horeca en woningen

Eindelijk is het zover!
“We gaan een start maken met
de verbeteringen van de openbare ruimte in het stadscentrum. Het hele verbeterplan is
erop gericht meer kwaliteit aan
te brengen in de Hoofdstraat.
Er moet meer op de beleving
van het winkelen worden
ingezet. De Hoofdstraat moet
aantrekkelijker en gezelliger
worden. We willen af van
leegstaande panden. We willen de bezoekers en inwoners
van Hoogeveen meer reden
geven om vaker en met plezier
gezellig te komen winkelen
of uit te gaan. De ontmoeting
vind je in de binnenstad. In een
centrum dat is ingericht op
het gemak van de bewoners
en bezoekers. Waar je lekker
kunt shoppen, een hapje eten
en cultuur snuiven. Elke keer
weer”.

De pleinen, het park, omliggende parkeerterreinen en de
stegen gaan meer verbinding
met elkaar krijgen. We beginnen in het hart: in de Hoofdstraat, bij het Kerkplein en haar
omgeving.
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Jan Steenbergen: “We gaan
een samenwerking aan met
civiel technische aannemer
Roelofs: die de kennis, vaardigheden en ervaring in huis
heeft om de herinrichting van
de openbare ruimte te kunnen
verzorgen. Een aannemer die
dat op een duurzame, maatschappelijk verantwoorde
manier gaat realiseren.

Na de afronding van de Notaris Mulderstraat eind vorig
jaar, is het Kerkplein en haar
omgeving nu aan de beurt.
Vervolgens gaan we verder
met het gebied rond de Cascade. Daarvoor is al een bijeenkomst geweest op 14 januari.

Samen zetten we zorgvuldige
communicatie, zowel tijdens
de voorbereiding als bij de
daadwerkelijke uitvoering van
de werkzaamheden, voorop.”

Maar wat gaat er gebeuren
rond Kerkplein en Hoofdstraat? Op deze beeldimpressie krijgt u een mooie indruk
van het eindresultaat.
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Wat gaat er gebeuren?

Tijdens openingsuren zijn
winkels en horeca 100%
bereikbaar
Bezoekers kunnen altijd
de goede route kiezen en
alleen over verharding naar
de winkel lopen, omdat het
werkvak (max. 50 m.) met
lage bouwhekken afgeschermd wordt
Bij het opbreken van de
middenstrook blijft een bestaande strook verharding
zitten, zodat deze door
voetgangers en fietsers
gebruikt kan worden
Een brede comfortabele
winkeltoegang wordt gerealiseerd door loopschotten
van 2 meter breed
Bevoorrading vindt al
voor 80% van de gevallen
plaats via de achterzijde
van de winkels. Bij werkzaamheden voor de deur
verleent Roelofs, in overleg
met de medewerkers van
de winkel, assistentie
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De werkzaamheden bij
de terraslocaties direct
langs de gevel ronden we
zo snel mogelijk af, zodat
deze met mooi weer door
de horeca gebruikt kunnen
worden. Terrassen op het
middengebied kunnen later
gebruikt worden, doordat
de werkzaamheden aan
het natuursteen begin april
zullen starten
De bereikbaarheid voor
hulpdiensten is steeds
geborgd
De winkels aan de oostzijde van de Hoofdstraat zijn
als eerste aan de beurt;
daarna volgt de westzijde
Als laatste volgen straatwerkzaamheden in de
middenstrook en de doorvoerzone en de zuidzijde
van het kerkplein.
Daarmee krijgt de aannemer van de spiegelvijver
maximaal de tijd voor
uitvoering.

Uitvoering fase 1 Kerkplein
en gedeelte Hoofdstraat
van start
Op 22 januari vond de aftrap
plaats voor omwonenden, betrokken partijen en ondernemers.
Tijdens de informatieavond zijn
de plannen voor de uitvoering
toegelicht. De aandacht werd
gevestigd op het einddoel, zodat
iedereen weet met welk doel dit
project uitgevoerd wordt.
Belangrijke elementen in dit
ontwerp zijn:
l De bezoekers winkelen over
wat eens de oude kades waren
l Daar waar het water lag, komen
nu terrassen tussen groene
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plantvakken, op een mooie
natuurstenen bestrating
Op de oude kades komen grote
bomen te staan
Fietsen kunnen geparkeerd
worden in de vakken die op
straat zijn aangegeven
De Hoofdstraat is voor iedereen. Bij het ontwerp is rekening
gehouden met toegankelijkheid
voor mensen met een rolstoel,
slechtzienden en blinden
Waar mogelijk worden bomen
tijdens de verbouwing zorgvuldig opgeslagen voor herplanting in de Hoofdstraat

Neem een kijkje
Kijk op overhoogeveen.nl voor een mooie interactieve impressie
van de plannen. Later zal deze website worden aangevuld met
alle informatie over het stadscentrum van Hoogeveen.
Kom langs voor een expositie van alle plannen van de gemeente
in de Hoofdstraat. Binnenkort wordt de expositie locatie bekendgemaakt in deze krant.

Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door
We hebben tijdens het verbouwingsproces de volgende uitgangspunten:
l Winkels en woningen zijn altijd toegankelijk
l Hinderbeleving wordt geminimaliseerd
l Er worden beheersmaatregelen genomen om de mijlpaaldata
2 mei en 3 juni te behalen. Op 2 mei
kan de markt weer terug keren naar
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de Hoofdstraat en op 3 juni worden
de werkzaamheden binnen dit project
afgerond
Winkelgebied blijft ook tijdens de uitvoering aantrekkelijk voor publiek

Roelofs zal omgevingsmanager Alex
Groen inzetten om tijdens de looptijd
van het project als vast aanspreekpunt

voor de omgeving. Op het projecttelefoonnummer 06 82 86 34 60 is hij 24/7
bereikbaar. De omgevingsmanager is
verantwoordelijk voor de communicatie. Bouwbedrijf Roelofs richt een week
voor de start van de uitvoering een vast
informatiepunt in op een centrale locatie
nabij het werkterrein. Zodra deze locatie
bekend is zal dit gecommuniceerd wor-

den. De omgeving kan daar terecht voor
informatie tijdens het wekelijkse spreekuur, dat elke woensdag van 16.00 uur tot
17.00 uur gehouden wordt. Het infopunt
kent een klachten- en ideeënbusje en op
de ramen worden de ontwerptekeningen
van het eindresultaat getoond. Daarnaast
toont Roelofs op een digitaal scherm
actuele projectinformatie.

Voor vragen kun je vanaf 13 februari terecht tijdens spreekuren
op het vaste informatiepunt van Roelofs elke woensdag van
16.00 uur tot 17.00 uur.

Belangrijke gegevens
tijdens de verbouwing
Omgevingsmanager Alex Groen van Roelofs
06 82 86 34 60
hoogeveen@roelofsgroep.nl

