
 

 

 

 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: S. Werkman 

Onderwerp: Herinrichting winkelgebied Europalaan 

Datum indiening vragen: 28 oktober 2016 

 

De ONS fractie heeft een aantal vragen inzake de herinrichting van het winkelgebied aan de 
Europalaan. 
 
Vandaag, 27 oktober 2016, ontvingen (in ieder geval) de bewoners aan de Europalaan een 
brief van de gemeente inzake de herinrichting van het winkelgebied langs de Europalaan. 
Hierin staat te lezen dat de gemeente er helaas niet in is geslaagd om een oplossing te 
bedenken voor deze herinrichting. Zij gaan de opdracht daarom uitbesteden aan de 
Noordelijke Hoogeschool Leeuwarden (NHL). 
 

 

Vragen: 

1. Waarom is het niet gelukt een oplossing te vinden? De bewoners hebben 
meegedacht en gereageerd/ suggesties aangedragen. 
Antwoord: 
Situatie: De Europalaan is een belangrijke ontsluitingsweg voor de wijk 

Espelervaart, en het goed laten functioneren van het winkelcentrum is 

belangrijk voor de vitaliteit van de wijk. Als gemeente willen we hier 

volop aan bijdragen, door kritisch te kijken naar de inrichting van de 

openbare ruimte. 

Er zijn door de bewoners veel goede suggesties gedaan. De suggesties 

willen we zoveel mogelijk verweken in een gebied waar doorgaand 

verkeer en winkelend publiek samenkomen, en dit kan conflicterend 

werken. 

Wij hebben daarom een paar varianten uitgewerkt maar zagen dat deze 

ontwerpen niet optimaal waren. 

We hebben het Kenniscentrum Shared Space ingeschakeld. Dit centrum is 

een afdeling van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). We 

willen met hen op een vernieuwende manier kijken naar passende 

oplossingen die wellicht minder traditioneel zijn. Dat vraagt meer tijd en 

daarom hebben we de belanghebbenden in kennis gesteld van de 

benodigde langere periode van voorbereiding. 
 

2. Wie heeft het onderzoek uitgevoerd om de oplossing te vinden? Was dat intern of 
extern of een combinatie daarvan? 
Antwoord: 
In eerste instantie hebben we zelf intern de verschillende opties 

uitgewerkt maar zijn daar niet tevreden over. Voor het afwijken van 

gebaande paden zullen we ons waar nodig extern laten bijstaan. 
 

3. Wat zijn de reeds gemaakte kosten tot op heden om in ieder geval tot een 
herinrichting te kunnen komen (hiermee doelen wij op de verzonden brieven, de 
kosten voor de ambtenaar/ ambtenaren, de kosten voor het eventuele externe 



adviesbureau, de kosten voor het organiseren van informatiebijeenkomsten et 
cetera)? 
Antwoord: 

€8.250,--, Voor alle duidelijkheid de ingreep die moet worden gedaan zal 

een veel groter bedrag betreffen. 

 
4. Welke kosten zijn er gemoeid met de opdrachtverstrekking aan de NHL? 

Antwoord: 
€1.375,- 
 

5. Waarom verwacht u dat, met alle respect, studenten wel tot een oplossing kunnen 
komen, terwijl het de ambtenaren danwel het externe bureau, met alle kennis en 
kunde in huis, niet is gelukt om een oplossing te bedenken? 
Antwoord: 
Bij het zoeken naar een goede oplossing voor het gebied, denken wij in 

het goede doen in plaats van het goedkope. Soms zijn tijd nemen en 

andere inzichten toelaten vooraf beter dan domweg uitvoeren. We zijn 

zelf op dit moment niet geheel tevreden met de door ons met de 

omgeving uitgewerkte opties. Het is onmiskenbaar een lastige 

verkeerssituatie, het betreft veel verkeersdeelnemers in diverse vormen 

en de ingreep kost geld dus hebben we gemeend eerst nog eens met 

behulp van een andere insteek in de vorm van het laten meekijken door 

 het  Kenniscentrum Shared Space andere inzichten op te doen. Deze 

andere inzichten kunnen ons helpen met het bepalen van de juiste uit te 

voeren optie. De suggestie alsof studenten de oplossing moeten 

bedenken is dus niet aan de orde. 
 

 

Datum beantwoording vragen: 31 oktober 2016 

Contactpersoon: Jaap de Olde 

E-mail adres:  j.deolde@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-27060039 

 


