
 

 
MEMO 
 
 
Onderwerp:  Toezegging bij beeldvormende raad 30 juni 2021 over de jaarstukken 2020 
 

 
Van:     Wethouder Lambregts 
Aan:     Gemeenteraad 
Datum:    6 juli 2021 
 

 
Toezegging 
In de beeldvormende raadsbijeenkomst van 30 juni jl. is de volgende toezegging genoteerd naar aanleiding van de 
volgende vraag van de SP-fractie: 

- Conform afspraak met de voorzitter van de BVR stel ik onderstaande vraag schriftelijk, met het verzoek om 
schriftelijke beantwoording aan de gehele raad. 

o Er zijn bedragen uit het uitvoeringsplan Binnenstad die niet uitgegeven zijn. Het is voor de raad nu 
nogal onduidelijk wat er van de oorspronkelijke plannen van het Aanvalsplan Binnenstad 
uitgevoerd wordt, wat uitgesteld en/of afgesteld is. Graag een overzicht van de stand van zaken 
m.b.t. alle deelplannen met de financiële consequenties. 

 
Antwoord 
In het kader van Aanvalsplan Binnenstad zijn een aantal projecten benoemd en voorzien van een budget. Op dit 
moment zijn er twee nog in uitvoering. Dat betreft; 
 

1. Plan Oude IJssel Boulevard; 
De gemeenteraad heeft in november 2017 het plan voor de Oude IJssel Boulevard vastgesteld. Met dit 
plan, opgesteld met name door (input van) binnenstadsbezoekers , bewoners en ondernemers, wordt 
beoogd de binnenstad en Oude IJssel meer met elkaar te verbinden en tot een eenheid te maken. 
Het plan is vervolgens in uitvoering gegaan. Het totale project bestaat uit een aantal deel-projecten. Een 
aantal daarvan zijn inmiddels gerealiseerd; 

a. Realisatie openbaar toilet Dichterseweg 
b. Herinrichting Stokhorstweg (deel provinciale subsidie) 
c. Herinrichting Dichterseweg (deel provinciale subsidie) 
d. Herinrichting Wijnbergseweg (deel provinciale subsidie) 
e. Aanleg camperplaatsen 
f. Uitbreiding Free-Wifi naar gebied Oude IJssel (tussen Europaweg en eind De Bleek) 
g. Aanleg van het speel-leerpad aan de Stokhorstweg in samenwerking met het WRIJ 
h. Aanpassing De Bleek 
i. Herinrichting Gaswal 

 
Op dit moment is gestart met de aanpassing van de Missetstraat. Dit betreft het aanpassen van de weg en 
fietsvoorzieningen, looppaden aan de stadskant en herprofilering van het gebied. Ook de aanpassingen 
aan de IJsselkade en de fietsoversteek vanaf de fietsbrug naar de Waterstraat vallen hieronder. 
 
De herinrichting van de Boulevard (gebied tussen Missetstraat en Oude IJssel) is nog niet aanbesteed, maar 
is wel een logisch gevolg van de huidige werkzaamheden. Naar verwachting zal dit na de vakantie 
plaatsvinden. 
 
Aan de zijde van de Wijnbergseweg van de fietsbrug wordt een plein aangelegd. Dit plein is een 
belangrijke schakel in de routing naar het centrum. Dit projectdeel is nagenoeg voorbereid en wordt 
binnenkort besteed. 
 
Het Park of Dutch Dreams (met 50% provinciesubsidie voor de aanleg) staat op het punt gegund te worden 
en wordt nog dit jaar uitgevoerd. Achter dit initiatief zit een zeer enthousiaste en betrokken groep 
mensen, die ook middels sponsoring en andere acties een dergelijke uitvoering mogelijk maken. 
 
De watergang welke oorspronkelijk in het plan zat tussen het Simonsplein en de fietsbrug, is geschrapt. De 
kosten waren hoog omdat naast het realiseren van een watergang met alle daarbij komende 
voorzieningen (tbv de waterkwaliteit) ook de gehele Waterstraat opnieuw gestraat zou moeten worden 
om het natuurlijk verloop naar de Oude IJssel mogelijk te maken. 
 



 

 
De beschikbaar gestelde middelen zijn en worden besteed aan de genoemde onderdelen van het project 
Oude IJssel Boulevard. 
  

2. Plan vergroenen binnenstad; 
Binnen dit project zijn twee hoofdplannen te benoemen, namelijk; 

a. Vier groene entrees (totaal circa 200.000 euro) 
b. Verlevendigen/vergroenen van het centrum (totaal circa 400.000 euro). 

 
Van de groene entrees, is er inmiddels één gerealiseerd (Hamburgerpoort) en is voor een tweede entree 
inmiddels opdracht gegeven (in combinatie met het project Oude IJssel Boulevard). Voor derde entree bij 
de Heezenstraat is inmiddels een plan gemaakt, dat wordt besproken met een groep betrokkenen. Deze 
entree is gekoppeld aan de aanpassingen in het Koppelgebied. 
De vierde entree bij de Grutstraat staat on-hold. De beschikbaar gestelde middelen zijn niet toereikend om 
deze nog uit te voeren. 
 
De vergroening bestaat uit diverse projecten die aansluiten op aangrenzende projecten. Zo is er 
bijgedragen aan de bomen aan de Raadhuisstraat (project Terborgseweg) en wordt er bijgedragen aan 
bomen in het project Oude IJssel Boulevard; het betreft hier het markeren van de historische begrenzing 
van het “Ei” bij de IJsselkade en Missetstraat . 
 
Maar er zijn ook eigen groen projecten. Concreet valt te noemen de “hanging baskets”, de bloembakken 
in de Heezenstraat, Heezenpoort en Waterstraat. Daarnaast de trellissen in de Boliestraat/Adelaarstraat en 
de geveltuintjes. Een deel daarvan zijn gerealiseerd, aantal zijn voorbereid en komen nog dit jaar. 
De middelen hiervoor zijn deels al uitgegeven (75%) en het andere deel is deels toegezegd (de helft van 
het restant, waarvoor inmiddels ook een plan ligt). 
Het resterende deel (ca 50.000 euro) is nog beschikbaar voor lopende idee-vorming over verdere 
vergroening. Denk aan extra geveltuintjes en bloembakken in de hoofdstraten. Gesprekken hierover zijn 
gaande. 

 
 

 
 
 
 


