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Samenvatting
Bij behandeling van de Voorjaarsnota 2017 heeft de gemeenteraad kennis genomen van
het burgerinitiatief ‘Herinrichting Vorstermansplein’. Bij vaststelling van de Begroting
2018 is hiervoor een p.m. post opgenomen. Met dit memo willen wij u schriftelijk
informeren over het burgerinitiatief.
Burgerinitiatief herinrichting Vorstermansplein
De Dorpsraad Heusden ziet kansen om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op en
rond het Vorstermansplein te verbeteren. Ook ziet de Dorpsraad kansen om het plein
beter te benutten als horecaplein en verblijfsgebied. De Dorpsraad heeft lokale partijen
bereid gevonden om mee te denken over een herinrichting van het Vorstermansplein. Er
is een werkgroep ‘Vorstermansplein’ gevormd bestaande uit leden van de Dorpsraad
Heusden, enkele omwonenden en lokale ondernemers. De werkgroep heeft in 2017 een
burgerinitiatief ingediend voor het herinrichten van het Vorstermansplein.
Collegebesluit burgerinitiatief herinrichting Vorstermansplein
Het college heeft op 10 mei 2017 kennis genomen van het burgerinitiatief ‘Herinrichting
Vorstermansplein’. Omdat burgerinitiatieven een belangrijke bijdrage leveren aan
maatschappelijke doelen, heeft het college ingestemd met een verdere uitwerking van
het plan door de werkgroep ‘Vorstermansplein’. Het college heeft daarbij als
randvoorwaarden gesteld dat de raad moet instemmen met het plan en dat er voldoende
geld, middelen en draagvlak moet zijn.
Verdere uitwerking burgerinitiatief herinrichting Vorstermansplein
Op 24 oktober 2017 heeft de werkgroep ‘Vorstermansplein’ een brainstormsessie
georganiseerd voor diverse geïnteresseerden. Uit de brainstormsessie blijkt dat men wil
gaan voor een veilig, goed bereikbaar en sfeervolle inrichting van het Vorstermansplein
met behoud van parkeerplaatsen en meer aandacht voor horeca en verblijven.
Beeldaccenten om de historie van het plein en het dorp te benadrukken worden als
meerwaarde gezien.
1e schetsvoorstel
De werkgroep heeft de resultaten uit de brainstormsessie vertaald in een 1e
schetsvoorstel voor het Vorstermansplein. Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad
Heusden op 2 november 2017, heeft de werkgroep het schetsvoorstel gepresenteerd. Het
schetsvoorstel voorziet in de ambitie die uitgesproken is tijdens de brainstormsessie
maar moet op een aantal onderdelen verder uitgewerkt worden. De werkgroep heeft aan
de gemeente toegezegd het schetsvoorstel op onderdelen aan te passen en te komen
met een goede kostenraming.

Vervolg 2018
Wij verwachten dat de werkgroep ‘Vorstermansplein’ vóór de zomer 2018 met een nieuw
plan komt incl. kostenraming. Het plan wordt vervolgens voorgelegd aan uw commissie
en de gemeenteraad.
Wethouder Th. M. Martens is verantwoordelijk portefeuillehouder ten aanzien van het
burgerinitiatief ‘Vorstermansplein’. Vragen hierover kunnen aan dhr. Martens worden
gesteld.

Voor u ligt ter inzage:
De presentatie van het 1e schetsvoorstel herinrichting Vorstermansplein, documentnr.
2018000524.
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