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AAN DE SLAG MET DE
WINKELSTRATEN!
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LANGZAMERHAND WORDEN
STEEDS MEER PROJECTEN
ZICHTBAAR DIE VAN ONZE
BINNENSTAD HET NIEUWE
STADSHART VAN ASSEN MAKEN.
ZOALS DE HERINRICHTING VAN HET
KOOPMANSPLEIN. EEN PRACHTIG
NIEUW PLEIN ALS HUISKAMER VAN
DE (BINNEN)STAD MET RUIMTE
VOOR ONTMOETING, SPELEN,
MEER GROEN, ACTIVITEITEN EN
EVENEMENTEN. DE SFEER EN
LIJN VAN HET KOOPMANSPLEIN
WORDEN DOORGETROKKEN IN DE
VIJF WINKELSTRATEN EROMHEEN.
TE WETEN: DE KRUISSTRAAT,
MARKTSTRAAT, WEIERSLOOP,
OUDESTRAAT EN OOSTELIJK DEEL
GEDEMPTE SINGEL.

Het ontwerp is bovendien toegankelijk voor
rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden.
Uitgangspunten die voor het Koopmansplein
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KLIMAATADAPTIEVE
BINNENSTAD
zijn ontwikkeld, worden in de winkelstraten
verder uitgerold. Zoals een logische organisatie
van de openbare ruimte. Zo komt langs de
gevels een zogenaamde plintstoep. Deze strook
is bedoeld voor winterterrassen, maar ook
voor reclameborden zodat ze straks niet meer
verspreid over de straat staan. Op deze manier
staan er geen voorwerpen meer in de loopzone,
zodat de binnenstad voor iedereen beter
toegankelijk is en zeker ook voor rolstoelers,
scootmobielen, rollators en kinderwagens.
De binnenstad is hierdoor bij uitstek een
ontmoetings- en verblijfplek voor iedereen!

In de ontwerpen is uitgebreid rekening
gehouden met klimaatverandering en
de bijbehorende uitdagingen waar de
binnenstad mee te maken heeft. Dit om de
binnenstad leefbaar te houden, nu en in de
toekomst. Er komt extra ruimte op en onder
de straat voor het opvangen van water bij
piekbuien. De aanplant van extra groen gaat
hittestress tegen en zorgt voor verkoeling in
de zomer.
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huidig

Marktstraat
nieuwe situatie

nieuwe situatie

huidig

AANPAK
De herinrichting van de vijf winkelstraten
vindt in fases plaats. Dit om de overlast zoveel
mogelijk te beperken. Daarnaast worden
naast de winkelstraten, in samenwerking met
de pandeigenaren, ook de gevels aangepakt.
Met deze aanpak krijgt het totale beeld van
de straten een enorme verbetering in de
kwaliteit.

Ontwerp: DRP
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AANTREKKELIJKE EN
INCLUSIEVE BINNENSTAD
Inmiddels zijn de ontwerpen voor de
winkelstraten door OKRA Landschapsarchitecten
(in afstemming met ondernemers, eigenaren
en bewoners) verder uitgewerkt. Wat opvalt
in de ontwerpen zijn de bijzondere groene
ontmoetingsplekken en sfeervolle straten. Er
zijn onderscheidende plekken in de binnenstad
gecreëerd die uitnodigen tot verschillend gebruik
en inspelen op de behoefte van jong en oud.
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PLANNING
Het ontwerp van de winkelstraten
is ter goedkeuring aangeboden aan
het college en is akkoord bevonden.
De komende tijd gaan we aan de slag
met het uitzoeken van een aannemer.
De aannemer heeft samen met
OKRA Landschapsarchitecten dan

@binnenstadassen

www.binnenstadassen.nl

@assenbinnenstad
@binnenstadassen

nog een paar maanden nodig om het
ontwerp verder uit te werken. De
werkzaamheden gaan stap voor stap
van start in het eerste kwartaal van
2023.

MEER INFORMATIE
Alle ontwerpen en toolboxes staan op
www.binnenstadassen.nl.

