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Toekomstcafés 



Gesprekken op straat



Op de markt



Meertalige enquêtes 



Bereiken diverse stakeholders



Stand van zaken stedenbouw en 
openbare ruimte



Overkoepelende studies

- Laden en lossen
- Parkeeropgave
- Fietsnetwerk
- Klimaatadaptatie



Entree: toekomstcafé en enquête



Entree: uitgangspunten



Entree: concept scenario’s

Scenario 1 : vergroenen



Entree: concept scenario’s

Scenario 2 : vergroenen en aanpak 
Joop van Weezelhof



Entree: concept scenario’s

Scenario 3 : vergroenen en aanpak Joop van 
Weezelhof en plint Jumbo-gebouw



Markt: toekomstcafé en enquête



Markt: uitgangspunten



Markt: concept scenario’s



Markt: concept scenario’s



Markt: concept scenario’s



Markt: concept scenario’s



Markt: concept scenario’s

Marktterrein op drukste dagen Marktterrein op rustige dagen

Marktterrein op marktvrije dagen



Waterkom: toekomstcafé en enquête



Waterkom: uitgangspunten



Waterkom: concept scenario’s

Scenario 1: fietspad op dezelfde plek, 
vergroenen in het water en uitbreiden steigers



Waterkom: concept scenario’s

Scenario 2: fietspad buigt af, vergroenen Jan de 
Jonghkade, nieuwe verblijfsplek aan het water



Waterkom: concept scenario’s

Scenario 3: shared space, vergroenen Jan de 
Jonghkade, nieuw verblijfsplek aan het water, 
terras aan het water



Tuin: toekomstcafé



Tuin: uitgangspunten



Tuin: scenario’s

Scenario 1: geïntegreerde fietspad op 
dezelfde plek, nieuwe bomengroep met 
zitgelegenheid



Tuin: scenario’s

Scenario 2: fietspad buigt af, nieuwe 
bomengroep met zitgelegenheid, nieuwe 
beplanting met zitgelegenheid



Tuin: scenario’s

Scenario 3: shared space, nieuwe 
bomengroep met zitgelegenheid, nieuwe 
beplanting met zitgelegenheid, terras aan 
het water



Tuin: referenties



Plein ‘40-’45:  
Een vernieuwd historisch plein



Plein ‘40-’45:  
Een vernieuwd historisch plein

• Een veilig voetgangersparadijs

• Een groene huiskamer

• Een levendige verblijfsplek voor iedereen



Planning op hoofdlijnen 

2021

Opstellen Investeringsnota: 
uitwerken scenario’s & 

toewerken naar voorkeurs-
scenario’s

Q1 2022

Vaststellen Investerings-besluit 
door de Raad

Vanaf Q4 2021:

Optioneel: vernieuwing/renovatie 
Maco

Daarop volgend:

Vernieuwing openbare ruimte Plein 
’40-’45



Vooruitblik


