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Verbetering Stationsomgeving Nunspeet
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Aan de slag...
Een realistisch, uitvoerbaar en breedgedragen plan voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke 
stationsomgeving in Nunspeet. Dat is het einddoel waar we in de komende periode met een groot 
aantal betrokkenen aan gaan werken. 

Veel belangen
In het stationsgebied spelen verschillende belangen. 
Daarom hebben we gekozen voor een aanpak waarbij we 
samen met alle betrokken partijen optrekken. En dan pra-
ten we niet alleen over ProRail en de NS, maar ook over 
de ondernemers in het gebied, de bewoners, de vastgoed-
eigenaren, de Stichting Nunspeet uit de Kunst, de onder-
nemersvereniging en de bedrijvenkring  

Complexe opdracht
In juni 2017 heeft de gemeenteraad een Plan van Aanpak 
vastgesteld. In 2018 verwacht de raad van ons een voorstel 
voor een breedgedragen voorkeursvariant. Een complexe 
opdracht, maar ook een fantastische uitdaging om er met 
elkaar iets moois van te maken. In meerdere ateliers gaan 
we met elkaar aan de slag om te bouwen aan een voor-
keursvariant. 

Als start hebben we ervoor gekozen het ontwikkelteam 
van het ministerie van IenM te vragen ons te helpen de 
opgaven in het gebied goed te verkennen. Het gaat im-
mers om meer dan alleen een verkeers- of een spoorprobleem. Dit eerste atelier is dan ook door dit 
ontwikkelteam verzorgd.

Het eerste atelier hebben we achter de rug. Op vrijdag 6 oktober jl. hebben - om de discussie op te 
starten- drie deskundige ontwerpbureaus ieder vanuit een andere invalshoek hun visie en kijk op 
de toekomst van de stationsomgeving gegeven. Met   elkaar hebben we gesproken over de proble-
men, mogelijke oplossingsrichtingen en hebben we inspiratie opgedaan voor vervolgateliers. 

De betrokkenheid van alle partijen bij de start van dit proces geeft mij vertrouwen dat we komen 
tot een breedgedragen plan voor de Stationsomgeving. Met elkaar de schouders eronder, aan de 
slag. Ik zie uit naar het eindresultaat! 

Marije Storteboom, wethouder. 



Het eerste atelier....

De Hoeve van Nunspeet was het de-
cor voor het eerste atelier ‘onderzoek 
verbetering stationsomgeving Nun-
speet’. Drie externe ontwerpbureaus 
gaven onder leiding van Klaas de Boer 
(Ontwikkelteam Ministerie van I&M) 
vanuit hun deskundigheid een visie en 
kijk op het Nunspeetse stationsgebied. 
Ieder vanuit een andere invalshoek;
-  verbinden van het stationsgebied 

aan de Veluwe
- de functies in het gebied
-  de beleving van het langzaam ver-

keer

In drie groepen is doorgepraat over 
de visies van de drie bureaus. Aan het 
eind van de ochtend gaven de groepen 
een terugkoppeling aan alle aanwezi-
gen.
Daarbij werden o.a. genoemd:
-  de situatie is nu te complex, behoefte 

aan meer helderheid en vanzelfspre-
kendheid

-  we moeten onderscheid maken in de 
verschillende doelgroepen

-  aandacht voor ‘quick wins’ (< 3 
maanden)

-  behoefte aan meer balans tussen de 
verschillende gebruikers. 

Klaas de Boer besloot het eerste atelier 
met de constatering dat er veel begrip 
is voor elkaars standpunten. Over 
enkele weken komt het ontwikkelteam 
met een advies over de opgaven waar 
we ons in de  komende ateliers over 
gaan buigen,  

Meer informatie
Het Plan van Aanpak zoals dat door 
de gemeenteraad in juni 2017 is vast-
gesteld is in te zien via www.nunspeet.
nl, onder plannen en projecten. 

Voor vragen of nadere informatie 
kunt zich wenden tot de projectleider, 
Christo Willemsen via c.s.willemsen@
nunspeet.nl of (0341) 25 94 24. 
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