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De stand van zaken....

In eerdere nieuwsbrieven hebben we u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het plan voor de 
Nunspeetse Stationsomgeving. 

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad van Nunspeet unaniem besloten dat de Nunspeetse stationsomgeving een 
facelift krijgt waarbij de huidige spoorwegovergang plaats maakt voor twee afzonderlijke tunnels. Eén onder-
doorgang voor gemotoriseerd verkeer en één voor langzaam verkeer met hierbij tevens een toegang tot het per-
ron. 

In diverse werkateliers en werkgroepen is met een grote groep betrokkenen nagedacht over hoe het uiteindelijke 
ontwerp er uit zou moeten zien, een zogenaamd ‘inrichtingsplan’ voor het hele gebied.

Ontwerpbureau West 8 legt op dit moment de laatste hand aan het ontwerp. Hierbij betrekt het bureau zo veel 
mogelijk de resultaten van de vele werkateliers.  

Ontwerpfase bijna afgerond
Naar verwachting zal het bureau begin september 2019 het ontwerp aanbieden aan het college van burgemeester 
en wethouders. Burgemeester zullen vervolgens het ontwerp beoordelen en het ter behandeling aanbieden aan 
de gemeenteraad. Naar verwachting zal de gemeenteraad het ontwerp in de raadsvergadering van 30 oktober a.s. 
bespreken. 

Wanneer de raad instemt met het ontwerp zal in november 2018 het ‘realisatie-
besluit’ worden voorbereid. Hierin is alle benodigde informatie (ook financieel) 
samengevat om de gemeenteraad in de vergadering van 19 december 2019 het 
finale besluit te kunnen laten nemen. Wanneer de gemeenteraad dit ‘realisatie-
besluit’ neemt, betekent dit na een lange periode van voorbereiding het uiteinde-
lijke groene licht en gaat de daadwerkelijke uitvoering worden voorbereid. 

Verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom is tevreden over het tot dus-
ver doorlopen proces: “We wisten van te voren dat het een langdurig proces zou 
worden, maar we maken echt serieuze vorderingen. Wanneer de gemeenteraad in 
december met het realisatiebesluit het definitieve groene licht geeft sluiten we de 
ontwerpfase af en gaan we aan de slag. Ik ben trots op het plan, maar ook op allen 
die hier in hebben meegedacht. Ik wil graag de complimenten maken en dank uit-
spreken aan alle betrokkenen die in vele werkateliers en overleggen tijd en energie 
hebben gestoken in dit belangrijk plan”. 


