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Geachte leden van de commissie Fysiek Domein, 

 

Graag informeer ik u over de laatste stand van zaken aangaande het vervolgtraject 

‘Verlevendigen Oude Raadhuisplein’. In de raadsvergadering van 10 maart jl. heeft uw raad 

ingestemd met het verstrekken van het totaalbudget van € 14.480,- excl. btw met dekking uit 

de binnen de egalisatiereserve geoormerkte middelen voor de uitvoering van het 

collegeprogramma 2018-2022, voor de opdracht aan bureau Okra (fase 1 en fase 2) voor de 

onafhankelijke gespreksleiding van het traject met winkeliers en markt om te komen tot een 

gedragen plan dat recht doet aan de uitkomsten van de enquête ‘Verlevendigen Oude 

Raadhuisplein'. Na de beschikbaarstelling door uw raad van het benodigde budget en het 

besluit om de opdracht aan bureau Okra te doen verstrekken, is opdracht verstrekt voor fase 

2. 

 

Het bestuur van de marktcommissie en de winkeliersvereniging het Hart van Huizen zijn de 

afgelopen periode aan de slag gegaan met de neutrale gespreksleider voor een verdere 

invulling van het vervolgtraject. Met als doel het creëren van een gezamenlijk gedragen plan, 

die gebaseerd is op de uitkomsten van de enquête, voor het realiseren van een levendig en 

aantrekkelijk Oude Raadhuisplein op de zaterdag. Inmiddels heeft de neutrale 

gespreksleider meerdere gesprekken gevoerd met het bestuur van de marktcommissie en de 

winkeliersvereniging het Hart van Huizen. Ook heeft er een gezamenlijk overleg 

plaatsgevonden met beide partijen, waarin draagvlak is vastgesteld voor een verdere 

aanpak. Uiteindelijk zijn beide partijen gezamenlijk gaan werken aan een realistisch en 

haalbaar schets-schuifplan. 

 

De komende periode verkent de neutrale gespreksleider de verschillende mogelijkheden 

voor het uiteindelijk te adviseren schuifplan en de daarbij toepasbare optimalisaties. Een 

eindadvies volgt binnenkort. Hierover wordt u uiteraard nog geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bert Rebel 

 


