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Advies Stationsomgeving Nunspeet bijna klaar

In de maanden januari, februari, maart en april van dit 
jaar organiseerde de gemeente Nunspeet verschillende 
bijeenkomsten samen met alle betrokken partijen in 
het stationsgebied. De bijeenkomsten vonden plaats in 
Veluvine en stonden onder leiding van het ontwerp-
bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur: 
West 8. Het waren geslaagde bijeenkomsten waarin we 
met veel betrokkenen werkten aan het verbeteren van 
de stationsomgeving. Het doel van het bijeenkomsten 
was om zoveel mogelijk kennis, ideeën en wensen op 
te halen uit de omgeving en samen nadenken over een 
samenhangend plan voor een aantrekkelijk en veilig 
stationsgebied.

Afsluitend werkatelier
Op vrijdag 13 april jl. werd het zesde en laatste wer-
katelier gehouden. Het stond in het teken van een 
afsluitende presentatie van Martin Biewenga bureau 
West 8. Marin Biewenga vatte de verkeersmodellen, 
overige resultaten en opmerkingen uit de voorafgaan-
de bijeenkomsten samen.  Op basis van  de input uit de 
vele gesprekken tijdens de ateliers heeft bureau West 8 
enkele varianten gepresenteerd waarin zo veel moge-
lijk rekening wordt gehouden met de diverse wensen 
en belangen van de betrokkenen in het gebied.

Aan het einde van de presentatie vroeg Martin 
Biewenga of de deelnemers zich voldoende in de 
resultaten herkenden. De atelierdeelnemers en klank-
bordgroepleden kregen de mogelijkheid om hier op 
te reageren. Op basis van deze reacties zal Martin het 
eindadvies maken.

Het waren transparante en goede bijeenkomsten, 
hoorden we van de deelnemers. De deelnemers voel-
den zich gehoord door de gemeenten. Ze vonden het 
een prettige manier van werken. 

Hoe nu verder....

Het verdere proces ziet er als volgt uit:
-  Bureau West 8 rondt het eindadvies af en biedt het 

aan aan het College van B&W;
-  B&W nemen kennis van het advies (8 mei) en zorgen 

voor brede bekendmaking van het advies met de 
varianten;

-  iedereen krijgt de gelegenheid te reageren op het 
advies en de gepresenteerde varianten;

-  B&W onderzoeken de haalbaarheid en consequenties 
van de varianten, en leggen advies voor aan gemeen-
teraad. Hier worden de reacties vanuit de bevolking 
bij betrokken (eind juni):

-  de gemeenteraad buigt zich over hetvoorstel/advies 
en neemt een besluit welke variant verder wordt 
uitgewerkt (raadsvergadering september 2018).

Waardering
Wethouder Jaap Groothuis heeft waardering voor 
de tijd en energie die de atelierdeelnemers hebben 
gestoken in het meedenken over de wijze waarop het 
Nunspeetse stationsgebied veilig en aantrekkelijk kan 
worden.  “Ik ken het advies nog niet, maar ben onder 
de indruk van de wijze waarop een brede groep betrok-
kenen veel tijd en energie heeft gestoken in dit proces, en 
met respect voor elkaars belangen in de werkateliers heb-
ben meegewerkt aan het advies”, aldus de wethouder. 
  
Meer informatie
Het Plan van Aanpak ‘Onderzoek Stationsomgeving’ 
zoals dat door de gemeenteraad in juni 2017 is vast-
gesteld en de overige nieuwsbrieven zijn 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 onderzoekstati-
onsomgeving@ nunspeet.nl of (0341) 25 94 24.


