
 

 

 

 

MEMO 
 

 

Aan : gemeenteraad 

 

Van : college van burgemeester en wethouders 

 

Datum : 8 februari 2019 

 

Onderwerp : herinrichting KJ straat 

 

 

Inleiding 

Op 25 januari 2019 heeft de gemeenteraad een brief van Blokvoort advocaten ontvangen 

met de vraag om het college op te dragen een bestemmingsplan voor te bereiden. Dit 

omdat aangegeven wordt dat het huidige bestemmingsplan in strijd is met het beleid 

(stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan). Met name het groen tussen de Koningin 

Julianastraat en De Deel zou juridisch-planologisch in overeenstemming gebracht moeten 

worden met de uitgangspunten van het centrumplan.  Blokvoort advocaten verwijst 

hierbij naar pagina 33 van het stedenbouwkundige plan hier  staat dat parkeren in de 

groenzone tussen De Deel en de Koningin Julianastraat niet meer mogelijk zal zijn. 

Gesteld wordt dat het geldende bestemmingsplan en het bouwplan van Sinke (bouw 

woon-/kantoorgebouw met kenmerk HZ_WABO 2018-1207) in strijd zijn met het 

ruimtelijk beleid van het centrumplan. Blokvoort advocaten treedt op namens de heer A. 

Vilerius en mevrouw M. Hollander. Zij hebben bezwaar gemaakt tegen het bouwplan.  

 

Op 4 februari 2019 is het college van burgemeester en wethouders per brief door 

Blokvoort advocaten gevraagd om het standpunt  van de gemeenteraad als reactie op uw 

brief van 25 januari 2019 af te wachten, alvorens te starten met de werkzaamheden 

zoals het kappen van bomen en de aanleg van parkeerplaatsen aan de Koningin 

Julianastraat.  

 

In deze memo gaan wij hier kort op in.   

 

Uitwerking van het centrumplan 

Het centrumplan is het kader voor de uitwerking van het centrum. Het centrumplan 

bestaat uit vier katernen: een stedenbouwkundig plan, een beeldkwaliteitsplan, een 

uitwerkingsagenda en een programmaexploitatie.  

Het stedenbouwkundig plan is een visiedocument en beschrijft de belangrijkste 

ruimtelijke principes van het plan. Het beeldkwaliteitsplan gaat in op de beoogde 

stedenbouwkundige, cultuurhistorische en architectonische kwaliteit van het centrum.   

Het stedenbouwkundig plan is geen hard ruimtelijk kader. Het bezit en vraagt flexibiliteit 

bij de uitwerking en uitvoering.  

Het stedenbouwkundig plan is geen juridisch bindend document waar rechten aan 

ontleend kunnen worden. Daarnaast staat op pagina 17 van het stedenbouwkundig plan 

dat de precieze invulling van onderdelen per deelgebied verder moeten worden 

uitgewerkt op basis van definitieve programma’s.  

Om invulling te geven aan de definitieve programmaonderdelen moet rekening gehouden 

worden met de (technische) ruimtebehoefte en haalbaarheid van verschillende functies 

als wonen, werken, parkeren, groen. 

 

Uitwerking van (een deel van) het westelijk deelgebied 

De uitwerking van een deel van het westelijke deelgebied van het centrumplan betekent 

voor de Koningin Julianastraat dat er rekening wordt gehouden met de ruimtevraag van 



een groot aantal functies. In dit deelgebied is een rotonde aangelegd, wordt een gebouw 

gerealiseerd, wordt de Koningin Julianastraat heringericht en wordt het groen tussen de 

Koningin Julianastraat en De Deel parkachtig ingericht met behoud van de bomen aan de 

Koningin Julianastraat en de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen.  

Deze uitwerking is conform het stedenbouwkundig plan (zie pagina 33) aangezien er ook 

in de uitwerking rekening gehouden moet worden met voldoende parkeerplaatsen en de 

technische haalbaarheid van genoemde functies. 

Parkeren is daar nodig voor de bestaande en nieuwe woningen en/of bedrijven. In het 

bestemmingsplan is parkeren in de bestemming “verkeer” toegestaan.  

 

Uitwerking/herinrichting van de Koningin Julianastraat 

Zoals u wellicht weet, wordt de Koningin Julianastraat volgend jaar opnieuw ingericht en 

geherprofileerd e.e.a. conform het bestemmingsplan Emmeloord-stadshart (2013) en het 

verkeersbesluit (2013) welke beide na een uitspraak van Raad van State onherroepelijk 

zijn. Als gevolg van de herinrichting en herprofilering (er komt een weg met aan beide 

zijden een verhoogd fietspad) schuift de weg naar zuidelijke richting. Hierdoor kunnen de 

huidige schuine parkeerplaatsen aan de Koningin Julianastraat niet gehandhaafd blijven. 

Deze parkeerplaatsen worden, met behoud van de bomen aan de Koningin Julianastraat, 

achter de bomen gesitueerd en door een parallelweg ontsloten. Deze zijn 

verkeertechnisch veiliger dan de huidige schuine parkeerplaatsen. Op deze manier 

worden er voldoende parkeerplaatsen nabij de kantoren en woningen aan de Koningin 

Julianastraat en haar omgeving gerealiseerd en gecompenseerd. Dit is ook in 

overeenstemming met de parkeerbalans van deze zijde van het centrum.  

 

Communicatie 

Het voorgestelde inrichtingsplan van de Koningin Julianastraat (en het Pastoor 

Koopmansplein) is in de maanden maart-mei 2018 met de omgeving besproken. 

Inwoners, bedrijven zijn vooraf betrokken bij de planuitwerking, planning en uitvoering 

van het plan. Aanwezigen zijn op ervan op de hoogte gesteld dat er als onderdeel van 

het plan net ten zuiden van de Koningin Julianastraat een parallelstraat met 

parkeerplaatsen aangelegd wordt.  

 

Dit plan is ook met u gedeeld. In de raadsmemo’s over het centrum is gecommuniceerd 

dat de werkzaamheden voor de reconstructie van de Koningin Julianastraat en het 

Pastoor Koopmansplein in voorbereiding zijn en dat de omgeving  vooraf geïnformeerd en 

betrokken is. Om de bouw van het Aandeel en de bouw van de CWI locatie mogelijk te 

maken, wordt een parallelstraat met parkeerplaatsen net ten zuiden van de Koningin 

Julianastraat aangelegd. Hierdoor blijft een groot deel van het groen behouden (zie 

onderstaande tekeningen). 

 

Tekeningen 

Parkeren  

Aan de Koningin Julianastraat (36) en het Pastoor Koopmansplein (57) zijn in de huidige 

situatie 93 parkeerplaatsen aanwezig. Door de herinrichting verdwijnen er circa 20 op het 

Pastoor Koopmansplein. Er worden er circa 100 gerealiseerd mede door een parallelweg 

met parkeerplaatsen langs de Koningin Julianastraat aan te leggen. Zie onderstaande 

tekening. Het aantal parkeerplaatsen is ook nodig om de nabijgelegen woningen en 

bedrijven (incl. bezoek) van parkeerruimte te voorzien.  



 
 

Groen 

Een groot deel van het groen blijft behouden en wordt parkachtig ingericht.  

 
 

Vervolg  

In antwoord op de brieven van 25 januari 2019 en 4 februari 2019 ziet het college geen  

noodzaak voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Het college stelt zich derhalve 

op het standpunt dat het bezig is met de uitvoering van een legitiem besluit. Dit houdt in 

dat de werkzaamheden dus doorgaan volgens planning. Het college brengt dit bericht 

ook per brief aan Blokvoort advocaten over.    

  

 

 


