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Verbetering Stationsomgeving Nunspeet
 S

ta
tio

ns
om

ge
vi

ng
 N

un
sp

ee
t

Ateliers en klankbordgroep bijeenkomsten verbe-
tering Stationsomgeving; een terugblik...

Een realistisch, uitvoerbaar en breed gedragen 
plan voor een veilige, bereikbare en aantrekkelijke 
stationsomgeving in Nunspeet. Dat is de stip op 
de horizon waar we in de afgelopen drie maanden 
met veel plezier en met een groot aantal betrok-
kenen aan werkten.

Betrokken partijen
Bij de gebiedsontwikkeling zijn veel verschillende 
partijen betrokken. Een basale voorwaarde voor 
de gemeente Nunspeet was om alle betrokken 
partijen die belangen hebben in het gebied een 
plaats in het proces te geven. Daarom hebben 
we gekozen voor een aanpak waarbij we samen 
met alle betrokken partijen optrekken en samen 
nadenken over een samenhangend plan voor 
een aantrekkelijk en veilig stationsgebied.  Deze 
aanpak hebben we vormgegeven in verschillende 
werkateliers en klankbordgroep bijeenkomsten. 
Deelnemers waren onder andere ondernemers in 
het gebied, bewoners, vastgoedeigenaren, Stich-
ting Nunspeet uit de Kunst, ondernemersvereni-
ging, bedrijvenkring, ProRail, NS en de provincie 
Gelderland.

Uitdagende opdracht
In juni 2017 heeft de gemeenteraad een Plan van 
Aanpak vastgesteld. In 2018 verwacht de raad  
een voorstel voor een breed gedragen voorkeurs-
variant van het stationsgebied. 

Een complexe opdracht, maar ook een fantasti-
sche uitdaging om er met elkaar iets moois van 
te maken. In verschillende ateliers en klankbord-
groepen gingen we met elkaar aan de slag om te 
bouwen aan een voorkeursvariant. In drie maan-
den hebben we vijf werkateliers en twee klank-
bordgroepen georganiseerd. De verschillende 
bijeenkomsten werden altijd goed bezocht.

De ateliers en klankbordgroepen
In de maanden januari, februari en maart orga-
niseerde de gemeente Nunspeet de verschillende 
bijeenkomsten. De bijeenkomsten vonden plaats 
in Veluvine en stonden onder leiding van bureau 
West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en 
landschapsarchitectuur). 

Het waren geslaagde bijeenkomsten waarin we 
met veel betrokkenen werkten aan het verbeteren 
van de stationsomgeving. Het doel van het bijeen-
komsten was om zoveel mogelijk kennis, ideeën 
en wensen op te halen uit de omgeving. 
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De werkateliers bestonden uit twee delen. 
We starten de ateliers plenair, waarin 
Martin Biewenga van Bureau West 8 
verschillende varianten/verkeersmodel-
len van het stationsgebied presenteerde.  
In het tweede deel van de werkateliers 
verdeelde bureau West 8 de groep wil-
lekeurig in verschillende groepen. In elke 
groep stond een variant centraal. Het 
doel van de sessies was om zoveel mo-
gelijk input te krijgen van de betrokken. 
Zo benoemden de betrokkenen bij elke 
variant de pluspunten en de minpunten.  
Na de sessies ging bureau West 8 aan de 
slag met aandachtspunten en de resulta-
ten uit de ateliers en werkten de varianten 
steeds verder uit. De input gebruikte 
bureau West 8 bij de voorbereiding van 
de volgende ateliers. 

Klankbordgroep
In de klankbordgroepen werd het proces 
en de uitkomsten van de werkateliers ge-
presenteerd. De aanwezigen hier ook de 
mogelijkheid om hierop te reageren.  

´Ik voel me betrokken en gehoord door de 
gemeente’. Dit was een veelgehoord ge-
luid. De deelnemers waren positief over 
de bijeenkomsten. 

Vervolg proces
Bureau West 8 gaat nu aan de slag om een eindadvies te 
schrijven voor een breed gedragen voorkeursvariant(en). 
Het eindadvies wordt op vrijdag 13 april a.s. gedeeld met 
de atelierdeelnemers en de klankbordgroep. Daarna zal 
het gemeentebestuur zich buigen over het eindadvies en 
de inspraak voor de bevolking organiseren. 

Na definitieve besluitvorming door de raad zal de 
uitvoering worden voorbereid. Vanwege de omvang en 
complexiteit van het geheel zullen de werkzaamheden 
waarschijnlijk enkele jaren in beslag nemen.

Meer informatie
Het Plan van Aanpak zoals dat door de gemeenteraad in 
juni 2017 is vastgesteld is in te zien via www.nunspeet.
nl, onder plannen en projecten. Voor vragen of nadere 
informatie kunt u zich wenden tot de projectleider, 
Christo Willemsen via onderzoekstationsomgeving@
nunspeet.nl of (0341) 25 94 24.


