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Aanvullende bloemlezing 
Later aangedragen opmerkingen door het maatschappelijk middenveld 

naar aanleiding van bijeenkomst d.d. 27 september 2010 
 

Elsa Duijnstée 
25 oktober 2010 

 
 
De opmerkingen hieronder zijn aangedragen door de volgende partijen: 

 
- Varsseveldse Ondernemersvereniging 
- Varssevelds Belang (mede ondersteund door de Rotary en het bestuur van het Borchuus) 
- College van Kerkrentmeesters (namens de PGV) 
- Stichting Borchuus Beheer 
- Algemene Oranjevereniging Varsseveld 
- Winkeliersvereniging Spoorstraat 
- Marktcommissie 
- Rotary Aalten Wisch 

 
De bloemlezing met opmerkingen op de bijeenkomst van 27 september zelf is als bijlage bij dit stuk te lezen. 
 
De aangedragen ingezonden opmerkingen geclusterd: 
 
Het plein 

• Zo weinig mogelijk (vaste) obstakels op het terrein ivm evenementen en optocht 
• Geen parkeerplaatsen op het plein tussen Agora en ’t Verssefeld. Hier wel rekening houden met de 

mogelijkheid van laden en lossen bij de dienstingang tussen Agora en de podium zaal. 
• Tussen kerk en Borchuus geen doorgaand verkeer (wel bereikbaar maken voor mensen met lichamelijke 

beperking, voor trouw- en rouwstoeten en voor cateringwagens).  
• Afsluiten van ruimte tussen Borchuus en Kerk door middel van palen. De weg moet wel bereikbaar zijn voor 

begrafenissen. Ook deze ruimte dient optisch bij het plein betrokken te worden.  
• De doorgang tussen de kerk en het Borchuus afsluiten voor het verkeer d.m.v. wegneembare paaltjes (rouw- en 

trouwauto’s moeten er wel door kunnen). 
• Hoogteverschil tussen plein en straat ter hoogte van de Ploeg / Deutekomzaal oplossen d.m.v. traptreden.  
• Plein oplopend vanuit Gall en Gall naar de Agora toe is prima, maar aan de andere kant (dus tegenover de 

Ploeg/’t Veertje) moet er weinig hoogteverschil zijn naar Agora toe (gelijkvloers plein). Indien ivm hoogteverschil 
noodzakelijk bij ingang Agora een trap en verkorte opgang voor rolstoelen realiseren. 

• Tussen ’t Verssefelt en de kerk één glooiend plein van doorlopend straatwerk met daarop de Agora als 
permanente tent. 

• De oversteek van kerkingang naar de kloostergang van het Borchuus in bestrating accentueren en op gelijke 
hoogte van beide gebouwen. 

• Tussen kerk en Agora houders voor kerstboom (incl. netspanning) en vlaggenmast.  
• Op plein tegenover Gall en Gall put met afsluitbare deksel voor kerstboom (tevens stroomaansluiting voor 

verlichting).  
• Het plein voor en achter de Agora vrij houden van obstakels en auto’s. 
• Geen waterpartij op plein voor en achter de Agora. 
• Indien mogelijk gras rond kerk vervangen door verhoogde bestrating (dmv keerwand) 
• Toren en steunberen met energiezuinig verlichten. 
• Plein rond de kerktoren vergroten tot aan voorbij de tweede steunbeer (aan Kerkpleinzijde minimaal tot terras Il 

Mulino). 
• Het plein vergroten door terrein tot halverwege de kerk te bestraten. Voordelen: goed zichtbaar voor het publiek, 

lekker in de zon, geen investeringen in duur straatmeubilair, meer beleving in het dorp. Hierdoor kan bestaande 
horeca aan beide zijden van de weg terras mogelijk maken.  

• Gras rond de kerk vervangen door straatwerk (het leggen van de stenen kan eventueel door vrijwilligers 
gebeuren). 

• Boom op Kerkplein met verhoogde wortelpartij vervangen. 
• Bomen zodanig situeren, dat het zicht op de toren vrij blijft. 
• Het Rotary-kunstwerk (bankje of speeltoestel) in de buurt van de boom op het plein tegenover de Ploeg.  
• Het Rotary-kunstwerk: terug bij oorspronkelijk idee: fraaie bank op inspirerende locatie die uitnodigt om er te 

zitten. Erbij staat een metalen zuil van 2,5 meter hoog met driedimensionaal hart, met stukje poëzie. Mogelijk te 
combineren met nog één/twee andere banken. Zo ontstaat ontmoetingsplaats. Mogelijke locaties: westkant 
nieuwe Borch bij boom die er al staat of aan noordoostzijde van kerk in de buurt van de herdenkingsnaald. 
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• Geen terras tegenover de Ploeg, doet afbreuk aan de pleingedachte en is ook in strijd met wat er in het verleden 
is afgesproken. Het desbetreffende plein dient juist groot, ruim en open te zijn (voor evenementen).  

• Doorlopende bestrating in dezelfde kleur binnen en buiten de Agora. 
• Hoogtesprongen in verlengde van de kopgevel van de Agora in de vorm van bestraat talud, of traptreden, welke 

na enkele meters in het straatwerk verdwijnen. De toegankelijkheid van het plein wordt hierdoor beter bevorderd 
dan door een keermuurtje aan te brengen. 

• Bovenkant van de roosters van de kelderkoekoeken aan de kopgevel van de Agora ligt op 400 mm minus het 
peil van het Borchuus. Het straatwerk hierop aan laten sluiten en met een redelijk steil talud of bijvoorbeeld de 
onderste traptrede(n) van de bovengenoemde hoogtesprong langs de kopgevel door laten lopen. Dit dient dan 
tevens als ‘afstandhouder’ voor het verkeer. 

• Waterafvoer d.m.v. draingoten in de bestrating, welke tevens de rijrichting aangeven. 
• Aanlichten van de kerktoren (en kerkmuren?) vanuit (gele) schijnwerpers in de grond. (Er ligt reeds een 

grondkabel rond de kerk.) 
 
Parkeren en verkeer 

• Op de kopse kant van het plein (dus tegenover Gall en Gall) geen parkeerplaatsen, als deze op een andere plek 
kunnen worden gesitueerd, open karakter houden van het plein. Je zou dat plein iets kleiner kunnen maken – 
door de weg meer richting Agora te verleggen -waardoor meer ruimte voor parkeren ontstaat bij Gall en Gall. 

• Bij Gall en Gall 10 schuin instekende parkeerhavens, doorlopend tot aan de Karel Doormanstraat. 
• Pleingebied aan Doetinchemseweg beginnen thv ingang parkeerplaats Coop Supermarkt en hier al weg 

versmallen om snelheid eruit te halen. Dan ook meer ruimte voor diagonaal parkeren.  
• Gehele ruimte om kerk – optisch– een open plein. Iedereen moet meteen denken dat het een centrumplein is. 

Hierdoor gaan mensen al rustiger rijden.  
• Schuin parkeren rondom kerk vanaf tweede steunbeer zuid, oost en noordzijde (meer parkeerplaatsen, neemt 

minder ruimte in beslag, beter zicht op kerk).  
• Rondom de kerk, het gras iets smaller( of laten vervallen ), waardoor er schuin geparkeerd kan worden. 

Nadenken over belijning, gaat om mooi en karaktervol plein. Het schuin parkeren wordt door 
inwoners/parkeerders en ondernemers op dit moment als zeer positief ervaren. Dit betekent: tegenover Il Mulino 
Bowling /winkels (6 tot 8 parkeerplaatsen schuin), schuin tegenover de Heer. (6 tot 8 parkeerplaatsen schuin), 
tevens tegenover de Heer meer ruimte voor dubbele marktwagens creëren, tegenover de drogist. (5 tot 6 
parkeerplaatsen schuin). Mochten er meer parkeerplaatsen mogelijk zijn dan dit ook doen, in plaats van de hier 
aangegeven hoeveelheid. 

• Voorkeur voor diagonaal parkeren rond de kerk. 
• Zoveel als maar kan: parkeerplaatsen in de Spoorstraat. Minstens 6 tot 7 parkeerplaatsen. 
• Tussen het voormalig gemeentehuis en Docus van de Zande is veel ruimte ook hier kan de ruimte beter benut 

worden voor parkeren maar dan wel binnen de blauwe zone. 
• Handhaven blauwe zone met de uitbreidingen: het gebied achter plan Deutecom, incl. Hovenstraat, gedeeltelijk 

Burg.van de Zandestraat en het gedeelte Dames Jolinkweg richting Kerkplein, het gebied rond het voormalig 
gemeente huis( dit is nu gedeeltelijk ), de Schoolstraat inclusief het parkeerterrein van de Welkoop (dit op 
nadrukkelijk verzoek van de eigenaar), de parkeerplaatsen naast Boland schoenmode ( dit op nadrukkelijk 
verzoek van de eigenaar ) dit is aan het begin van de Kon. Julianalaan. 

• Landbouwverkeer uit het centrum (realiseren door aanleg van goede mogelijkheden voor landbouwverkeer 
rondom de kern en goede mogelijkheden om de omliggende plaatsen te bereiken).  

• Vrachtverkeer in het centrum weren door alleen bestemmingsverkeer toe te staan. Dus alleen 
bestemmingsverkeer en dit dan ook regelen door de juiste verkeersborden te plaatsen. 

• Verbod voor vracht- en landbouwverkeer op het Kerkplein. 
• Zelhemsevoetpad inrichten als eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer om tijdens de markt het verkeer om 

de kerk te laten gaan en het verkeer goed te laten doorstromen.  
• Zelhemseweg open houden, omdat het voor de middenstand zeer belangrijk is dat de consument uit Halle, 

Heelweg en Zelhem ons goed kan bereiken (is meest gebruikte aansluiting om naar Varsseveld te komen).  
• Gezien de verwachte toeloop in het Borchuus is het ook zeer wenselijk dat er goede voorzieningen komen voor 

het parkeren van fietsen. 
• Voor het chinees restaurant weg versmallen en groter terras realiseren.  
 

Spoorstraat 
• De optocht kan niet door de Spoorstraat, doordat de weg te smal is (geplaatste bomen, te lage doorrijhoogte, te 

hoge drempel) 
• Bomen oostzijde Spoorstraat (nieuwbouw tot en met Egbers) verplaatsen naar Borchgraven. Staan nu te dicht 

op panden, en doorgang voor rolstoelgebruikers en kinderwagens is vrij smal. Bomen zijn straks ook te groot.  
• Bomen Spoorstraat beter onderhouden. Om het geheel een verzorgde aanblik te geven, wat de straat 

aantrekkelijker maakt, is het verzoek de bomen in juli te snoeien, omdat er dan blad op de hoofdtakken zit. 
Voordelen: gevels beter zichtbaar, minder overlast bewoners, minder blad in herfst, minder vliegen/ wespen. 
Verwijderen ijzeren palen.  

• Kritisch kijken naar de leilindes in de Spoorstraat. Het heeft de voorkeur van de ondernemers uit de Spoorstraat 
dat de leilindes worden verwijderd. 

• Spoorstraat bestraten zodanig dat verkeer rustig gaat rijden. Goot in het midden. Gebruik eenzelfde 
kleursamenstelling zoals die van het plein. Hier aantal parkeerplaatsen terugbrengen voor kort parkeren. 

 
Planning 

• Voldoen aan tijdelijke noodbestrating zo spoedig na de bouw. Mocht er daarna voldoende tijd zijn om de 
bestrating nieuw te maken dan dit realiseren vòòr mei 2011, dus direct aanpassen. Mocht dit niet lukken om het 
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gehele plein aan te passen vòòr mei 2011 dan later in het jaar aanpassen. Dus eind september/oktober 2011 
starten met het nieuwe plein en dan de noodbestrating eruit halen. 

• We gaan voor de beste oplossing welke mogelijk is en zouden als dit om financiële redenen noodzakelijk is, 
liever zien dat de werkzaamheden in fasen wordt uitgevoerd in plaats van dat er zaken geschrapt worden.  

• Een goede terugkoppeling van de definitieve plannen en de tijdsplanning is wenselijk. Hiermee kan de goede 
draagkracht bij alle betrokken partijen, bevolking en ondernemers worden verkregen.  

 
Markt 

• Zorg dat de markt door kan gaan met een tijdelijke bestrating in de periode na de bouw.  
• Locatie markt handhaven evt. noodzakelijke verplaatsing in goed overleg) 
• De markt op vrijdagmiddag op de huidige plaats met afsluiting van de weg voor de Heer zo laten. 
• De locatie van de markt mag niet in de verdrukking komen door evenementen/ festivals 
• Rekening houden met parkeerplaatsen voor vrachtauto's markt (koeling van handel en stroom) 
• Gezellige markt aan de zijde van de Heer met voldoende ruimte voor parkeren van marktwagen en 

bijbehorende koelwagen op één verkoopplek, dus diepere plekken. Door de grasstrook rondom de kerk te 
versmallen voor het diagonaal parkeren kunnen wagens achter de kramen staan.  

 
Overige punten  

• Het gras voor het oude gemeentehuis vervangen door straatwerk (toepasbaar voor parkeren, terras en 
evenementen). Wordt zo bij Kerkplein betrokken en vormt één geheel.  

• De ruimte (grasveld en parkeren) voor het oude gemeentehuis onderdeel van plein maken (ook te gebruiken 
voor andere doeleinden, zoals parkeren).  

• Gehele centrum – dus vanaf alle invalswegen welke grenzen aan het Kerkplein – een eenheid in kleurstelling 
(stoep/weg/stenen), en straatmeubilair.  

• De afvoergoot in midden van de weg– ook rondom de kerk en vanaf elke invalsweg – daarbij geen stoepranden 
toepassen. Zo mogelijk klein verschil in kleurstelling stoep, weg, plein.  

• Optische “stoep” langs de terrassen van de Ploeg/Veertje maken (vrij van terrassen). Haalbaar door wegbreedte 
naar 4,40 te brengen. Evt. de drie bomen voor Il Molino weghalen.  

• Zorg op en rond het plein voor voldoende verlichting. 
• Het Borchuus mag geen horecagelegenheid worden welke oneerlijke concurrentie is voor de plaatselijke 

horeca. Als er feesten en partijen worden gehouden kan dit volgens ons alleen in samenwerking met de 
plaatselijke horeca.  

• Het Borchuus zien als een Kulturhus, dus zoveel mogelijk functies in een gebouw, dus ook VVV hierin 
huisvesten.  

• Goede afspraken maken over het gebruik van het centrum/plein bij evenementen en op bijzondere dagen met 
de plaatselijke horeca en/of andere organisatoren. En hierbij zeer terughoudend zijn met het afsluiten van het 
plein voor doorgaand verkeer. 

• Prioriteit vanuit Varssevelds Belang en de VOV is het open karakter en structuur van het plein. Een mooi en 
gezellig goed verzorgd plein met een goede aanplant waar vele evenementen georganiseerd kunnen worden … 
en waar wij als Varsseveldse inwoners en ondernemers met recht trots op kunnen zijn zodat het in Varsseveld 
goed leven en ondernemen is. 

 
 
 
 
 
 

 
BIJLAGE (reeds eerder toegestuurd) 
 

 
De aangedragen opmerkingen tijdens de bijeenkomst van 27 september 2010 

 
Centrumplan Varsseveld 

 
 

 
Algemene reactieronde: 

• Rotary: ‘We willen iets met het eenzaamheid doen. Bijvoorbeeld een mooie bank. Op een mooie plek. Kan 
echter ook een hele andere vorm zijn. Een mooi vormgegeven iets zijn. Iets dicht bij de kerk. Moet wel passen 
bij de rest. Niet perse een hart, het eerste idee.’  

• ‘Ik zou het mooier vinden wanneer de ruimte aan de kant van de Dames Jolinkweg bij het plein zou worden 
betrokken.’  

• ‘Locatie van geschenk Rotary is prima (op tekening). Plek is echter niet cruciaal en kan als een van de laatste 
dingen ingevuld worden. We denken aan een mooi vormgegeven bank.’  

• ‘Hoe zit het met het pand tegenover de Blokker. Waarom wordt deze niet afgebroken en komen hier geen 
parkeerplaatsen?’ 

o Wybe: Spoorstraat moet winkelstraat blijven maar in combinatie met parkeerplaatsen. We denken na 
over een mooi plan. Voor een groot deel is dat er nu met de nieuwe plannen van Heezen (vorige week 
in de Gelderlander).  
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• ‘Ik wil heel veel zeggen maar heb het gevoel dat het geen zin heeft. Waar een plein zou komen staat nu een 
terras getekend. Het heeft allemaal geen zin. Ondernemers gaan het moeilijk krijgen. Ik heb het gevoel dat er 
niet naar ons geluisterd wordt. Ik ben al 2 jaar in overleg met gemeente. Meerdere gesprekken gevoerd. Met 
open vizier. Heeft allemaal geen zin. Ga nu niet inhoudelijk reageren. Ik stuur wel een brief.’ 

• ‘Houd rekening met breed/lang verkeer. En dit vooral in combinatie met bochtige stukken. En houd rekening met 
landbouwverkeer breder dan 2,50 meter. En vooral met dit verkeer in combinatie met fietsers.’  

• ‘Maak je het heel strak of wil je er ook een stuk kleur in brengen met bijv. plantenbakken? Invulling met groene 
gevels? Hoe zou je leven in het plein kunnen brengen. Strak en staccato of leven?’ 

• ‘Het gedeelte voor het gemeentehuis kan mij nu niet bekoren. Veel dode ruimte. De nieuwe situatie moet wel 
ingericht worden met respect voor het pand (historische waarde). Niet maar zo zetten met parkeerruimte.’ 

• ‘Zijn er bij de Kuiperij misschien ook wel 3 of 4 parkeerplaatsen mogelijk?’  
• ‘Ik vind het heel mooi dat het gras rondom de kerk iets kleiner is in deze eerste ideeën. En dat het plein als het 

ware door loopt naar/onder/in de Agora. Ik pleit daarom om geen auto’s op de kopse kant van het plein te 
plaatsen’. 

• ‘Mijn voorkeur voor parkeervakken zou zijn schuin erin/schuin eruit voorkeur. Is mijn inziens sneller, makkelijker 
en daarom veiliger.’ 

• ‘De blauwe zone levert voordelen maar wat nu? Op 1 januari nog wel blauwe zone?  
o Nu nog niet iets definitief te zeggen. We neigen hier echter wel na. Eerst moeten de onderzoeken nog 

beter geanalyseerd worden. Mogelijk wordt tijdelijke situatie vanaf 1 januari nog tijdelijk voortgezet tot 
definitieve beslissing of hebben we voor die tijd al een definitieve beslissing kunnen nemen.’  

• ‘We gaan er vanuit dat de definitieve inrichting zo snel mogelijk komt. Maar wat gebeurt er tussen de definitieve 
en tijdelijke inrichting? Komt er in dat geval wel noodbestrating zodat er van de ruimte gebruik gemaakt kan 
worden?’ 

• ‘Ik zou graag het plein levendig maken. Dan denk ik aan een fontein. Vanaf de grond. Laag en dus veilig voor 
kinderen. Met lichtjes in de grond. Bankjes er om heen. Een soort bedriegertjes. Kinderen kunnen er in spelen. 
Waar kinderen zijn/spelen zijn mensen.’ 

• ‘Het idee is om in de Spoorstraat een goot in het midden te maken zodat het optisch een geheel wordt. Waarom 
zoiets ook niet om het Kerkplein? Zodat de vaart eruit gaat? En zodat het plein echt een geheel gaat lijken?’  

• ‘Wanneer je auto’s op de kopse kant plaatst dan ben je pleinidee kwijt.’ 
• ‘Waarom optie voor plein (evenementenplek / terras tijdens evenementen) niet verplaatsen naar ruimte voor 

gemeentehuis?’  
• ‘Waar het terras getekend is moet het mijn inziens een open plein blijven. Alleen bij evenementen mogelijkheid 

om er iets mee te doen. Geen terras.’  
• ‘Waar ga ik de fiets neerzetten?’  
• ‘Wanneer het plein verkeersluwer is, zijn ook minder problemen om schuin te parkeren.’  
• ‘De Hovenstraat is nu geen blauwe zone. Wanneer er een nieuwe supermarkt komt kan er wel eens een 

probleem ontstaan omdat de mensen dan in de Hovenstraat willen parkeren. Daar staan dan echter de 
langparkeerders.’  

o Dat betekent dus goed kijken waar de grenzen van de blauwe zone komen. En de Hovenstraat dus 
wellicht toch (gedeeltelijk) meenemen. 

• “Denk in de inrichting aan eenheid in bomen. Zodat een heel pleinidee ontstaat.’ 
• ‘Wanneer is de deadline voor input?’  

o Eerste reacties voor 5 oktober. Echte uiterlijke deadline voor input is 12 oktober. Alles eerder is welkom 
zodat de ontwerper alvast wel aan de slag kan. 

• ‘Ik heb een opmerking ten aanzien van het proces: Hoelang doen als gemeente erover om het aan te leggen? 
Hoe lang zijn we met de voorbereidingen bezig? Voorstel: Wanneer we hier inzicht in hebben dit dan voorleggen 
aan ondernemers om samen te kijken naar wat de beste tijd is om aan te leggen.’ 

• ‘Hier is ook weer de tijdelijke situatie van belang. Hoe beter de tijdelijke situatie hoe minder urgent is het.’  
• ‘Laat het zoveel mogelijk plein zijn. Gebruik zoveel mogelijk één materiaal. Laat het één geheel, één plein zijn.’  
• ‘De ruimte tussen de kerk en het Borchhuus moet afgesloten worden. Gevaarlijk situatie omdat de ruimte 

smaller wordt. Ik stel demontabele paaltjes voor.’ 
• ‘De stenen die onder de Agora bestraat worden zouden doorgetrokken moeten worden naar het omliggende. En 

maak dit gedeelte rondom het Borchhuus dan direct definitief in plaats van noodbestrating.’  
• ‘Voor bij de inrichting bij De Heer rekening houden met de mensen van de markt.’ 
• ‘Goed voorbeeld van verkeersluw plein is voor bij Wissink in Groenlo. Daar weet je ook niet waar de weg is 

waardoor je automatisch langzaam rijdt.’  
• ‘Als de weg er (tijdelijk) uit gaat, houd dan rekening met de marktdagen.’  
• ‘Houd rekening met tegels/bestrating met zwaar verkeer.’ 
• ‘Het plein moet vrij zijn wanneer je evenementen wilt organiseren. Terrassen kunnen dan een belemmering zijn.’ 
• ‘De kleine driehoek voor bij het Borchhuus zal je niet snel pakken om iets te organiseren qua evenementen. Dit 

ervaar ik dan ook als een dooie hoek. Gebruik dit dan inderdaad voor parkeren. Of pak het beter samen met de 
overkant (Gall&Gall) en maak er actief één geheel van.’ 

• ‘De parkeerplaatsen in de Spoorstraat zijn zonder overleg met de ondernemers weg gehaald. Zonder overleg 
zeg ik namens de ondernemers; de parkeerplaatsen moeten terug.’ 

• ‘Het schuinparkeren bij de kerk heeft mijn inziens absolute voorkeur.’ 
• ‘Kijk goed naar de verlichting. De verlichting bij de groenteboer en, Univé is nu  absoluut onheilspellend.’ 
 

 
  
 


