
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 28 mei 2020

Zaaknummer : 75776

Onderwerp: : Herinrichting Kerkplein en omgeving, Gendringen

De raad wordt voorgesteld

1. Een bedrag van € 1 miljoen extra vrijmaken voor de herinrichting van het Kerkplein en directe omgeving in 
Gendringen. 

2. Instemmen met een brede aanpak voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Aanleiding

In 2016 heeft Azora aangegeven dat het woonzorgcentrum Maria Magdalena Postel sterk verouderd was en 
vernieuwd moest worden. Samen met Wonion heeft zij hiervoor een plan ingediend, dat voor een deel op het 
bestaande Kerkplein is geprojecteerd. De gemeente stond hier positief in en heeft met Wonion en Azora 
afgesproken dat na de nieuwbouw het overblijvende deel van het Kerkplein opnieuw ingericht zou worden. 
Hiervoor is in de begroting 2018-2021 een bedrag van € 731.000 opgenomen. 

Het oorspronkelijke ontwerp is in 2018 door Wonion en Azora losgelaten. Het nieuwe plan, dat inmiddels 
wordt gebouwd, neemt een kleiner beslag op het Kerkplein. De herinrichtingsopgave is daarom groter dan 
gepland. Daarnaast is inmiddels bekend dat de ondergrond van het Kerkplein vervuild is.

Voor de herinrichting van het Kerkplein zijn ontwerpsessies geweest met de direct belanghebbenden 
(aanwonenden, Wonion, Azora, vertegenwoordigers van beide kerken, Stichting Gendringen Leefbaar en 
ondernemers). Tijdens deze sessies is een grote behoefte naar voren gekomen om een breder ontwerp te 
maken, dat niet alleen ziet op het Kerkplein maar de directe omgeving daarbij betrekt. Een dergelijk ontwerp 
zou kunnen aansluiten bij de Gebiedsvisie Gendringen en het Groenplan Grotestraat. Dit ontwerp is opgesteld 
door Bureau Ontwerp & Omgeving. 

Wat wordt met beslissing bereikt
Bij de herinrichting van het Kerkplein wordt ook het gebied daar direct omheen betrokken en in één ontwerp 
aangepakt, waardoor een kwaliteitsimpuls wordt gegeven aan het hele centrum van Gendringen. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De gemeenteraad heeft eerder € 731.000 beschikbaar gesteld.  

De raad heeft besloten dat het Kerkplein wordt heringericht na de nieuwbouw van De Oevelgunne. Hiervoor 
heeft zij budget ter beschikking gesteld. 

1.2. Het budget is net of net niet toereikend. 
Bij haar besluit in 2018 om middelen vrij te maken voor de herinrichting van het Kerkplein is de raad 
uitgegaan van het eerste ontwerp van het nieuwe woonzorgcentrum. Het definitieve gebouw zoals dat nu 
gebouwd wordt is echter anders van opzet. Het laat een groter deel van het Kerkplein onbebouwd en dus 
voor herinrichting vatbaar. Daarnaast was de saneringsopgave op het moment van het raadsbesluit niet 
bekend. Deze twee factoren zetten het budget ernstig onder druk en zullen leiden tot een karige uitvoering 
van de herinrichting met een lager kwaliteitsniveau (kwaliteit bestrating en straatmeubilair, vermindering 
groen).
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Bijlagen
1. Schetsontwerp Kerkplein Gendringen

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester
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Raadsvergadering d.d.

☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden

☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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