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De raad wordt onder meer voorgesteld om:
1. kennis te nemen van het definitief ontwerp van het project 'herinrichting
openbare ruimte Lange Wemen'
2. in te stemmen met het verlenen van een krediet groot € 3.719.000,- voor de
realisatie van het project 'herinrichting openbare ruimte Lange Wemen' en de
inrichting van de tijdelijke parkeerplaats op het Kloosterhofterrein
3. in te stemmen met de voorgestelde wijze van dekking van het krediet en
bijgevoegde begrotingswijziging

Historie

De inrichting van de openbare ruimte en de tijdelijke parkeerplaats maakt
onderdeel uit van het project Lange Wemen. Het krediet is noodzakelijk voor de
inrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe stadhuis en het
evenementenplein( Burgemeester Jansenplein). De inrichting van de openbare
ruimte sluit aan bij het kwaliteitsniveau van het project Enschedesestraat wat
betreft het soort bestrating en de cortenstalen goten en andere elementen.
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met extra
groen rondom het stadhuis en met evenementen waarvoor dit plein is bestemd.

Portefeuillehouder

Gerard Gerrits

Al deze ingrepen dragen bij aan het in 2017 vastgestelde Integraal Actieplan
Binnenstad met als doel de aantrekkelijke en het verblijfsklimaat te verbeteren
en zo meer bezoekers aan te trekken en deze langer te laten verblijven.
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De sessie wordt gestart met een korte ambtelijke toelichting op het plan en de
daarin gemaakte keuzes. Hierbij wordt ook de voorgestelde wijze van dekking
van het krediet toegelicht.
Daarna is het woord aan de fracties om een oordeel te geven over het voorstel
en daarover met elkaar en het college in de debat te gaan.
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Het voorstel is besproken in de politieke markt van 26 juni en wordt geadviseerd
om het als hamerstuk voor de raadsvergadering te agenderen.
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