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Aan de raad 

Samenvatting: 
Het Henri Dunantp/ein gaat het bruisende hart van het centrum van Nijverdal vormen. Volgens 
planning is de facelift van de Henri Dunantflat eind april klaar, waarna in mei kan worden gestart 
met de herinrichting van het Henri Dunantp/ein. Vervolgens volgt de herinrichting van de straten 
rondom Nieuw Dunant, te beginnen met de Grotestraat, vervolgens de Maximastraat en als 
laatste de Willem-Alexanderstraat. Ook de Johan Frisostraat wordt hierin meegenomen. De 
plannen voor de herinrichting liggen klaar. Voor de herinrichting van het plein waren 
aanpassingen nodig vanwege de hoge ligging van de parkeergarage. De bestrating in natuursteen 
en een speciale goot voor de afvoer van hemelwater brengen meerkosten met zich mee. Verder 
zijn er in het project onvoldoende indexeringskosten meegenomen en is het de bedoeling de hele 
Willem-Alexanderstraat als voetgangersgebied in te richten. Ook hieraan zijn meerkosten 
verbonden. 
Wij stellen u voor om in te stemmen met de meerkosten. Vervolgens kunnen we de 
voorbereidingen verder in gang zetten, zodat in mei de werkzaamheden kunnen starten. Volgens 
planning is eind september de openbare ruimte rondom Nieuw Dunant heringericht. 

Opdracht: 

Aanleiding: 
Medio dit jaar zullen de eerste elementen van Nieuw Dunant worden opgeleverd, waaronder de 
winkelunits. Ook de facelift van de Henri Dunantflat is dan afgerond. Laatste onderdeel voordat 
dit deel van het Masterplan Centrum Nijverdal (2002) kan worden afgerond, is de herinrichting 
van de openbare ruimte. 

Doelstelling: 
Het Henri Dunantplein zal het bruisende hart van het centrum van Nijverdal gaan vormen. Onder 
het motto van 'Nijverdal wordt steeds mooier' ontstaat een compact, aantrekkelijk 
winkelcentrum. 

Mogelijke oplossingen: 
De facelift van de Henri Dunantflat is volgens planning eind april afgerond. Daarna start in mei de 
herinrichting van het Henri Dunantplein. Vervolgens volgt de herinrichting van de straten rondom 
Nieuw Dunant, te beginnen met de Grotestraat, vervolgens de Maximastraat en uiteindelijk de 
Willem-Alexanderstraat. Ook de Johan Frisostraat wordt hierin meegenomen. Volgens planning is 
eind september de openbare ruimte rondom Nieuw Dunant heringericht. 

Er is een Definitief Ontwerp opgesteld, gebaseerd op de uitgangspunten die eerder zijn 
vastgesteld. Wel zijn enkele aanpassingen nodig gezien de hoge ligging van het dek van de 
parkeergarage om het plein te kunnen realiseren. Bij de uitwerking is uitgegaan van de 
hoogwaardige kwaliteit die in meerdere documenten is benoemd en vastgesteld. De hoge 
kwalitatieve uitgangspunten zijn van belang om het centrum als eenheid en aantrekkelijk gebied 
te laten functioneren. 
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Voorgestelde oplossingen: 

Henri Dunantplein 
De plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte liggen klaar. Hierin is de primaire 
inrichting van het gebied uitgewerkt, de verharding, openbare verlichting en hemelwaterafvoer. 
De andere elementen van de inrichting, zoals straatmeubilair en groen, komen later aan de orde, 
als de primaire inrichting gereed is. De kosten van deze nadere invulling zijn in de begroting 
inbegrepen. 
De vloer van het plein zal bestaan uit gele, gebakken straatklinkers. Dit sluit aan bij eerder 
heringerichte winkelstraten, zoals het Keizerserf. Het midden van het plein krijgt een bedekking 
van grijs natuursteen en een bijzonder vormgegeven goot voor de afvoer van het hemelwater. 
Deze aankleding is een gevolg van de hoge ligging van de parkeergarage. Er is geen ruimte om 
het dek van de parkeergarage te bestraten met straatklinkers. De oplossing is natuursteen, dat 
waterdicht aangelegd wordt. Ook voor de regenwaterafvoer vormt de hoge ligging een probleem. 
Vandaar dat er een speciale goot moet worden aangelegd. 
De meerkosten van deze waterdichte verharding en de goot zullen naar verwachting € 155.000,-
bedragen. Wij stellen voor deze meerkosten voor te financieren uit de reserve strategische 
projecten en vervolgens in de jaren 2012 tot en met 2026 jaarlijks € 10.000,- uit het te 
verwachten voordeel op de exploitatielasten van het maaiveldparkeren terug te storten in deze 
reserve. 
Alternatieve verhardingen van beton of asfalt zouden een besparing opleveren van naar 
verwachting € 235.000 cq. € 200.000.-. Maar daardoor zouden we zoveel inleveren op de 
kwaliteit die wordt nagestreefd, dat dit eigenlijk geen alternatief kan worden genoemd. 

Bij de uitwerking van de herinrichting van de straten rondom Nieuw Dunant blijkt dat er 
meerkosten zijn te verwachten. In het project is rekening gehouden met een indexering gelijk aan 
de landelijk gemiddelde inflatiecijfers. Deze indexering ligt lager dan de prijsstijgingen in de 
Grond, Weg en Waterbouwsector. Daarnaast zijn twee jaar lang geen indexeringskosten 
meegenomen vanwege noodzakelijke gemeentebrede bezuinigingen. Het bedrag dat hiermee is 
gemoeid is ca. € 200.000,-. 
Ook is in het oorspronkelijke ontwerp geen budget meegenomen voor het doortrekken van de 

hele Willem-Alexanderstraat als voetgangersgebied. 
De wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen samen met het tekort als gevolg van 
de indexering leveren samen een tekort op van € 249.000,-. 

Een versobering is mogelijk door het voetgangersgebied te verkleinen tot aan de Johan 
Frisostraat. De bezuiniging hiervan bedraagt circa € 25.000,-. Maar daarmee realiseren we niet 
de winkel-8, die bijdraagt aan het compacte en daarmee aantrekkelijke winkelcentrum van 
Nijverdal. Een andere versobering zou kunnen zijn om gele betonstraatstenen toe te passen in 
plaats van gele, gebakken klinkers. Hiermee kan ca. € 125.000,- worden bespaard, maar ook dat 
doet afbreuk aan de gestelde kwaliteitseisen én dit zou niet aansluiten bij de straten die eerder 
gerealiseerd zijn, zoals het Keizerserf. 

Communicatie: 
Over het besluit is via de eigen communicatiekanalen geïnformeerd en via een persbericht waarin 
we de drie samenhangende nota's over de herinrichting van het openbaar gebied, financiën 
parkeergarage/openbaar gebied en financiën Dunantblok samenvoegen. Voor de omwonenden en 
andere belangstellenden is een informatieavond georganiseerd waar ze zijn geïnformeerd over de 
plannen voor de herinrichting van het openbaar gebied. Daarnaast heeft de portefeuillehouder het 
besluit toegelicht in de wekelijkse reguliere perstoelichting. De informatie laten we gepaard gaan 
met impressies van het openbaar gebied, aangezien beelden meer zeggen dan woorden. 

Effecten meten: 
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Planning: 
begin februari 2011: besluit B en W 
begin maart 2011: advies commissie grondgebied 
medio maart 2011: besluit gemeenteraad 
eind maart 2011: aanbesteding 
medio april 2011: gunning 
medio mei 2011: start uitvoering 
eind juli 2011: oplevering plein en toerit P-garage c a . 
eind september 2011: oplevering totaal plan 

Concept Besluit: 
Wij stellen voor om: 
1. De kosten als gevolg van de hoge ligging van de parkeergarage voor € 155.000,- voor te 

financieren uit de reserve strategische projecten en vervolgens in de jaren 2012 tot en met 
2026 jaarlijks € 10.000,- uit het te verwachten voordeel op de exploitatielasten van het 
maaiveldparkeren terug te storten in deze reserve. 

2. Het resterende deel van het te verwachten voordeel op de exploitatielasten van het 
maaiveldparkeren in de parkeerexploitatie te laten zitten voor het afdekken van eventuele 
risico's in de uitvoering van betaald parkeren. 

3. Het investeringsbudget van de herinrichting openbaar gebied te verhogen met € 249.000,- en 
de kapitaallasten hiervan ten laste te brengen van de reserve strategische projecten. 

4. Om deze onttrekking aan de strategische reserve projecten weer aan te vullen een jaarlijkse 
storting in de reserve mee te nemen bij de totstandkoming van de begroting 2012 van € 
22.000,- (t/m 2026). 

Nijverdal, 15 februari 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De secretaris, ( de burgemeester,^-—" 
•y C l / ' 

• / . - ' - - / •- -

H.G.M. Zwijnenberg 

Advies commissie(s): 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 111NT00378 Nijverdal, 1 5 maart 2011 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 


