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Ontwikkelingen in de planvorming
De projectorganisatie heeft u met een nieuwsbrief in juni 2021 voor het laatst op de hoogte 
gebracht van de ontwikkelingen in de planvorming voor het Stationsgebied. De raad had 
net een besluit genomen over onder de locatie van de bushaltes bij het station. Sindsdien 
zijn we verder gegaan met de detaillering van het plan. Zoals beloofd, in deze nieuwsbrief 
krijgt u een update!

Een goed bezocht Stakeholdersoverleg
Op 29 juni jl. was er een digitaal stakeholdersoverleg. Voor sommige aanwezigen was dit de 
eerste ervaring met een digitale vergadering, anderen waren inmiddels niet anders gewend. 
Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werden de deelnemers bijgepraat over de stand 
van zaken door planarchitect Martin Biewenga van West8. 

Voor de deelnemers was er daarna de mogelijkheid de projectorganisatie te bevragen op de 
planvorming. Veruit de meeste vragen gingen over de inrichting van het Stationsplein en de 
Centrumwand. Onder andere kwamen de bereikbaarheid van de winkels, de toegankelijk-
heid van het station en de verkeersveiligheid op de F.A. Molijnlaan aan de orde.

Aanpassingen aan het ontwerp (zie kaart hierboven) 
Met de input van de deelnemers aan het stakeholdersoverleg en de expertise van de ver-
keerskundige van het ingeschakelde ingenieursbureau zijn we in de zomer aan de slag 
gegaan met nadere detaillering. Dit proces heeft geleid tot twee aanzienlijke wijzigingen in 
het ontwerp, om zo een optimale verkeersveilige oplossing te kunnen realiseren.

Aan de noordwestzijde van het projectgebied, op de kruising van de Industrieweg met de 
Nijverheidsweg, ligt in de nieuwe situatie een rotonde. De vormgeving van deze rotonde is 
aangepast naar een zogenaamde ‘ovonde’, een ovaalvormige rotonde. 

Met deze oplossing kan de in- en uitrit naar het brandstofstation en het Coöperatiegebouw 
worden vormgegeven conform de ontwerprichtlijnen en wordt de overzichtelijkheid voor 
alle verkeersdeelnemers verhoogd. Dit komt uiteindelijk de verkeersveiligheid ten goede



Aan de oostkant van het projectgebied ligt de Enkweg. Deze vormt in de nieuwe situatie voor 
fietsers en voetgangers de toegang tot het station en de stationsfietsenstalling. Een veilige over-
steek over de F.A. Molijnlaan voor reizigers is erg belangrijk. Na lang beraad is de conclusie dat de 
meest veilige situatie kan worden gerealiseerd als de Enkweg tussen het zorgcentrum ‘De Enk’ en 
de F.A. Molijnlaan wordt afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Voor fietsers en voetgangers 
wordt hier in de laatste plannen een vrijliggend fietspad gerealiseerd met een duidelijke en veilige 
oversteek naar het station.

Om de ervaren parkeerdruk te verlichten en de ondernemers tegemoet te komen worden alsnog 
parkeerplaatsen gerealiseerd op het Stationsplein, ongeveer op de plek van het bestaande parkeer-
pleintje voor ‘De Enk’. Deze parkeerplaatsen zijn straks bereikbaar via de Spoorlaan en de Enkweg.

Volgende stappen
Het voorliggende ontwerp wordt op 5 oktober a.s. toegelicht aan de gemeenteraad tijdens een 
Technisch Beraad. De raadsleden kunnen hier vervolgens inhoudelijke vragen over stellen. 
Daarna staat het project ter peiling op de agenda bij de vergadering van de Commissie Ruimte & 
Wonen van 11 oktober 2021. Beiden bijeenkomsten zijn live te volgen.

Aansluitend gaan we nogmaals in overleg met de belangrijkste stakeholders. Deze betrokkenen 
hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Het streven is om begin november het resultaat 
met alle stakeholders te kunnen delen.

Samenvattend
Door de aanpassing van ontwerp van de rotonde en de afsluiting van de Enkweg kunnen we een 
verkeersveilig plan voorleggen. Deze wordt de komende weken met commissie en raad besproken. 
Voor in uw agenda:

-  Dinsdag 5 oktober, 19:00,  Technisch Beraad 
-  Maandag 11 oktober, 19:00, vergadering Commissie Ruimte & Wonen 
   (beide vergaderingen zijn live te volgen via nunspeet.raadsinformatie.nl)

Heeft u tussentijds vragen of opmerkingen? Schroom dan niet om hierover contact op te nemen. 
U kunt de projectorganisatie bereiken via de mail op het adres uitwerkingstationsomgeving@
nunspeet.nl.
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Kijk voor meer informatie en eerdere nieuwsbrieven op www.nunspeet.nl/stationsomgeving 

“De input die is verzameld tijdens het recente 
stakeholdersoverleg is vertaald naar een aange-
past ontwerp. Er wordt meer recht gedaan aan de 
kritische punten in het ontwerp zonder de originele 
uitgangspunten uit het oog te verliezen. 

Ik ben erg blij met de betrokkenheid van de stake-
holders in het proces. Alleen samen bereiken we een 
eindplaatje dat zo veel mogelijk recht doet aan de 
wensen en belangen van alle betrokkenen.” 

- verantwoordelijk wethouder Marije Storteboom


