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In uw brief van 7 februari 2005 stelt uw fractie ons college op grond van artikel 37 van
het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad schriftelijke vragen over het ontwerp voor het raadhuisplein. Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.
Vraag 1. Bent u met ons van mening dat de vernieuwbouw van het gemeentehuis een
project voor al onze inwoners is?
Antwoord: Ja, de vernieuwbouw van het gemeentehuis is een project waar alle Barnevelders belang bij hebben en zich hopelijk ook bij betrokken voelen. Daarom ook is
bijvoorbeeld onlangs door jongeren een graffity-kunstwerk op het bouwhek aangebracht, waarin de toekomst wordt verbeeld. Op korte termijn volgen tekeningen van
leerlingen van het primair onderwijs met hun beelden van ‘de gemeente’. Aan de voorzijde van het gemeentehuis hangen informatiepanelen waarin geïnteresseerden beelden en toelichting aantreffen over verleden, heden en toekomst van deze locatie en
bestemming daarvan.
Vraag 2. Zo ja, bent u dan bereid desgewenst alle kernen via de “Vereniging van Plaatselijk Belang” inbreng te geven in de richting van het ontwerp Raadhuisplein?
Antwoord: Het College wil graag dat de omgeving van het Raadhuisplein, en met name
het plein, een plek wordt van en voor inwoners uit de gemeente Barneveld, maar ook
voor winkelend publiek, gasten e.a. Deze gebruikers worden vertegenwoordigd in een
kleine, praktische adviesgroep die over functionele en esthetische aspecten van de
inrichting van het raadhuisplein gaat nadenken onder leiding van stedenbouwkundige
mevrouw Anne Kok.
Er is een programma van wensen opgesteld van waaruit het ontwerpproces gaat starten. Een belangrijk punt is bijvoorbeeld dat het concept van het gemeentehuis (uitnodigend en transparant) aansluit bij de vormgeving van het plein. Ook zijn er functionele
eisen met betrekking tot gebruik (bijvoorbeeld ruimte voor een terras, voor gebruik door
de Oud Veluwse Markt, ontvangst Sinterklaas) en inrichting (geen onnodige verhogingen). Niet alle wensen en eisen zullen één opéén gerealiseerd kunnen worden, maar
de intentie is zoveel als mogelijk met gerechtvaardigde belangen rekening te houden.
Omdat de effecten voor inwoners in de kern Barneveld het meest direct voelbaar zijn,
is de kring waarin gezocht wordt voor deze adviesgroep daartoe beperkt. Als deze
groep meer uitgewerkte ideeën of alternatieven heeft, zullen deze worden gepresenteerd (inloopbijeenkomst, op web-site e.d.) Iedere inwoner van de gemeente krijgt dan
de gelegenheid daarop te reageren. Het is vervolgens de taak voor de adviesgroep om
met deze opmerkingen, alsmede met de opmerkingen uit de reguliere adviesorganen,
een mooi ontwerp op te stellen. Het is niet de bedoeling een omvangrijk overlegcircuit
op te starten.

Hiermee krijgt de Vereniging van Plaatselijk Belang net zoveel inbrengmogelijkheden
als alle andere belanghebbenden. Wij hopen dat in de loop van dit jaar zoveel mogelijk
organisaties en burgers van de mogelijkheid gebruik maken om hun reacties op de
voorstellen te geven.
Uiteindelijk zal het ontwerp door het college en de raad worden vastgesteld.
Ter informatie is bijgevoegd:
- het Programma van Wensen voor inrichting buitenruimte Raadhuisplein en
omgeving
- de planning
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Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

G.W. Tijmensen, wethouder

Gemeente Barneveld
Herinrichting Raadhuisplein e.o.
Programma van eisen herinrichting
(versie 2.0: t.b.v. bespreking SG d.d. 23-12-2004)
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1.

Projectomvang

Het project omvat de herinrichting van het Raadhuisplein (voorplein) en de direct aan
het Raadhuis aangrenzende openbare ruimte (o.a. Nieuwstraat tussen Nairacstraat en
Langstraat) inclusief het Dijkje aansluitend op de Jan van Schaffelaarstraat en de Nairacstraat tot aan het kruispunt met de Emmastraat.
2.

Uitgangspunten

Uitgangspunt voor het project vormt:
het beeldkwaliteitplan Barneveld Centrum 2004 vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 26 oktober 2004 (voor richtlijnen bij de inrichting zie par. 6.1.);
streven naar terugbrengen van de oorspronkelijke opbouw en profilering,
waarbij de Nieuwstraat over de volle lengte als straat herkenbaar blijft;
ontwerp voorplein aansluitend op architectuur Gemeentehuis met name de
hal; plein vrij houden van onnodige ornamenten
het gehanteerde concept bij de herinrichting van de Langstraat en de van
Schaffelaarstraat; het dwarsprofiel van de Nieuwstraat zal gelijk zijn aan
dat van de Jan van Schaffelaarstraat
inrichting van de Nieuwstraat ter hoogte van het Raadhuisplein (=deel van
Raadhuisplein) biedt toegang voor fietsers en gemotoriseerd verkeer; parkeren is alleen toegestaan in de vakken (Raadhuisplein is onderdeel van
de parkeerzone).
hergebruik bestaande kunstwerken overwegen (pomp, wegwijzer –
dorpenbord-): hier of op andere plaatsen (Torenplein, toekomstige Kapteijnplein); kunstwerken geen sta in de weg. (N.b.: pomp is monument: bij
verplaatsing is een procedure vereist)
Looproute voor minder validen tot in gemeentehuis. Indien noodzakelijk zal
een gidslijn voor visueel gehandicapten worden gerealiseerd.
3.

Functionaliteit

Onderscheid te maken tussen voorplein en overige openbare ruimte.
M.b.t. voorplein:
Functie plein: aangename verblijfsruimte, toegang tot gemeentehuis; goede uitstraling/aantrekkingskracht voor publiek. Op nieuwe kop gemeentehuis en plein: ruimte
voor horeca-terras met benodigde voorzieningen. Te gebruiken voor Oud-Veluwse
Markten en andere festiviteiten en het plaatsen van een podium.
Rekening houden met en verbeteren toegankelijkheid voor minder validen.

Zo beperkt mogelijke aanplant zonder dat snippergroen ontstaat en aanbrengen van
uniform straatmeubilair (zie beeldkwaliteitplan).
Functionaliteit in verband met Oud Veluwse Markten waarborgen door op basis van
een “kramen”-plan rekening te houden met de locatie van straatmeubilair, beplanting
en overige bovengrondse obstakels (Openbare Verlichting, etc.).
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M.b.t. gemeentehuis/Raadhuis
Dienstingang naar gemeentehuis dient bereikbaar te zijn voor een geldauto pal tegen
het gebouw. Voldoende ruimte voor bewassing. In gemeentehuis nabij traforuimte
aansluiting krachtstroom en water t.b.v. evenementen (met name voor podium Oud
Veluwse markten).
Voorzieningen aanbrengen voor afval gemeentehuis, de winkels onder het gemeentehuis en de BDU locatie (aanbiedplaats)
Aanvullend m.b.t. overige openbare ruimte
Toegang achterzijde gemeentehuis moet 24 uur per dag bereikbaar blijven voor laden/lossen en toegang parkeerkelder.
Openbare veiligheid: een strook ter breedte van 4,00 m moet voor hulpdiensten te allen
tijde worden vrijgehouden.
4.

Verkeersaspecten

Verkeersregime
Voor autoverkeer conform de huidige situatie. Rijloper ter breedte van 4,00 m (inclusief
aan weerszijden molgoten). Indeling met rijloper niet aan de west en noordzijde van het
Raadhuis. Rondrijden wordt onmogelijk als gevolg van het regime “voetgangersgebied”
(laden en lossen tussen 06.00 en 12.00 uur; verder geen auto’s en fietsen) op het Dijkje en tussen Raadhuis en het huidige BDU-gebouw.
De onderdoorgang tussen gemeentehuis en Raadhuis behoudt een beperkte doorrijhoogte.
Fietsparkeren
Fietsparkeren met beugels op strategische plaatsen op het plein (rekening houdend
met kramenplan voor Oud Veluwse markten). Op voorplein ruimte voor stalling van 20
fietsen.
Trouwen Raadhuis
Gratis parkeren met ontheffing (bruiloftgasten) op plein of met ontheffing op parkeerplaats hoek Nairacstraat/Emmastraat gedurende de op de ontheffing aangegeven periode. Trouwauto moet tot aan de deur kunnen komen.
Parkeren
Parkeren toetsen aan algemeen parkeerbeleid (parkeernota). Parkeren: kort parkeren,
hoog tarief. Parkeerplaatsen voor vergunninghouders (6-8 stuks); na 18.00 uur (na
21.00 uur op koopavonden) en op zondagen gratis parkeren. Op voorplein Raadhuis 2
parkeerplaatsen voor minder validen.

5.

Openbaar groen

Algemeen
Bij aanleg van groen rekening houden met kabels en leidingen van nutsbedrijven. Verlichting en groenplan (rekening houdend met mogelijke festiviteiten) op elkaar afstemmen.

Bomen
In belangrijke mate zal het beeld bepaald worden door aanplant van bomen. Van belang is het om het gewenste eindbeeld (toekomstige afmetingen/grootte) daarvan te
bepalen. Dit is belangrijk om eisen aan de plantplek vast te kunnen stellen (afmetingen
boomgat, grootte en inrichting boomspiegel e.d.). Bij de keuze van te handhaven bomen mogelijke schade aan bouwwerken en/of bestrating in overweging nemen.
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Vakbeplanting.
De aanplant van vakken met heesters zal beperkt blijven/niet plaatsvinden. Bij toepassing zal met het aspect "veiligheid" rekening moeten worden gehouden. Aanplant zal
bestaan uit lage heesters en/of bodembedekkers met solitaire opgaande heesters en
bomen.
Vaste en losse bloembakken.
Mogelijkheden voor vaste en losse bakken alleen te overwegen op het plein voor het
gemeentehuis en bij het oude raadhuis:
Vaste bakken zullen beplant worden met kleine heesters en/of met vakbeplanting (zie
hiervoor). Losse bakken worden (tijdelijk) geplaatst en worden gevuld met bolbloemen
en/of éénjarige planten (bloeiende planten). Deze zijn vandalisme gevoelig.
Kerstboom.
Gebruikelijk is het om in de maand december een kerstboom met verlichting te plaatsen voor het gemeentehuis. Hiervoor zijn voorzieningen getroffen: stroomvoorziening
en ondergrondse voorziening waarin de kerstboom geplaatst kan worden.
Bij aanleg van groen rekening houden met leidingen van de nutsbedrijven; geen snippergroen toepassen; juiste boomgrond in de boomspiegels. Verlichting en groenplan
(rekening houdend met mogelijke festiviteiten) op elkaar afstemmen.
Boomspiegels moeten voldoende afmeting krijgen voor toe te passen boomtype
vakbeplanting zo mogelijk afzetten met buizen/of verhoogde plantvakken toepassen
losse plant- en bloembakken zijn vandalisme gevoelig, dus bij voorkeur niet toepassen.
Canada-Barneveld boom in directe omgeving of elders in het centrum (Veluwehal)
6.

Kabels en leidingen

Strook reserveren voor nutsvoorzieningen. Strook voorzien van mantelbuizen. Nagaan
mogelijkheden voor beperking vergunningverlening m.b.t. aanleg en vervanging kabels
en leidingen.
Ondergrondse voorzieningen treffen voor geluidsinstallatie.
7.

Riolering

Geen rioolrenovatie noodzakelijk. Bovengrondse regenwaterafvoer aansluiten op riolering of zomogelijk infiltreren via een regenwaterriool op de bodem.
Toepassen van (normale) straatkolken (geen gootroosters).
De mogelijkheden om regenwater vanaf elke hoek van het gebouw van het gemeentehuis af te kunnen voeren moeten gereed zijn voor bouwvakvakantie 2005.

8.

Bovengrondse inrichting (diversen)

-

bestrating: inrichting rijloper en direct aansluitend erf conform concept bij gerealiseerde deel van de Langstraat en van Schaffelaarstraat. Gedeeltelijk hergebruik bestaand bestratingsmateriaal. Geen toepassing van oneffen natuursteen;
hoogteverschillen terugbrengen tot voor rolstoelgebruik acceptabele hellingen.
Voor overbrugging van hoogteverschillen toepassen van gemetselde muren
(conform heringerichte deel Langstraat). Rekening houden met hoogteverschillen ter plaatse van de aansluiting Raadhuisplein- Nieuwstraat -Nairacstraat
materiaalkeuze afstemmen op verkeersfunctie;
verlichting conform NSVV normering. Nieuwe verlichtingsmasten en armaturen
toepassen. Openbare verlichting (locatie, masttype, bekabeling, etc.) afstemmen met aan te brengen camerabewaking. Het verlichtingsniveau rondom het
gemeentehuis is conform de opgave van Linssen;
toepassen vandalismebestendige bovengrondse afvalbakken (type Bammens);
inrichting van centrale aanbiedplaatsen voor huisvuil is niet noodzakelijk;
zitbanken in aansluiting op het bankenplan;
aanbrengen blindengeleide stroken op plaatsen waar oriëntatie met stok niet
mogelijk is;
aanbrengen bewegwijzering centrumvoorzieningen;
opnemen publicatiebord volgens ontwerp van AGS. Overige mogelijkheden
voor officiële publicaties nader te overwegen (bij voorkeur niet op voorplein
Raadhuis)
opnemen van (een) vlaggenmast(en).

-
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-

Planning:
-

samenstelling adviesgroep febr. 2005
inspraak gereed maken ontwerp c.q. alternatieven: maart-mei 2005
betrekken burgers en organisaties: juni 2005
opstellen voorlopig ontwerp
toetsing voorlopig ontwerp bij belanghebbenden: sept. 2005
opstellen definitief ontwerp: okt. 2005
besteksgereed maken: nov.-dec. 2005
aanbestedingsprocedure: voorjaar 2006
start werkzaamheden: in aansluiting op bouwproces gemeentehuis.
Planning is dat de bouw van het gemeentehuis juni 2006 is afgerond, zodat
de ambtelijke organisatie voor het zomerreces weer op de nieuwe werkplekken ingehuisd wordt.

