
 

 

 

 

 

 

Fractie: SP 

Naam: Tjitske Hoekstra 

Onderwerp: Stukken De Deel en overeenkomst Sinke 

Datum indiening vragen: 12 december 2018 

 

 

Vragen: 

 

Graag zou ik het bestek (plan) van De Deel willen inzien, om zicht te krijgen hoe het 

college het uiteindelijk bedacht heeft. 

 

Tevens gaan er geluiden over het verkleinen van het park. 

Hier gaat een strook vanaf i.v.m. parkeerplaatsen, maar ook een fietspad. Tevens heb ik 

gehoord dat Sinke een parkeerterrein om het nieuwe gebouw krijgt. En er komen ook 

nog parkeerplaatsen achter het Voorhuys. Ik zou graag een tekening willen zien wat er 

van het park over blijft. 

 

En klopt het gerucht dat Sinke inderdaad een parkeerterrein krijgt?  

(Handig om de overeenkomst voor mij ter inzage te leggen in het ‘geheime laadje’). 

 

Graag beide punten voor het weekend, zodat ik eventueel maandag hier nog wat mee 

kan in de raad. 

 

Antwoorden: 

Algemeen 

Het stedenbouwkundig plan (katern A) van het centrumplan is het ruimtelijk kader voor 

de uitwerking van het centrumplan waarin de ruimtelijke principes beschreven staan. Het 

centrumplan is een globaal plan waar nadere uitwerking nodig is.  

 

De Deel 

De (besteks)tekeningen die horen bij de herinrichting van De Deel zijn een uitwerking 

van dit plan. De tekeningen van De Deel liggen bij de griffie.  

 

Het toekomstige park 

Voor het huidige groen tussen de Koningin Julianastraat en De Deel start de 

planuitwerking in januari 2019. Het is de bedoeling om een parkachtige inrichting te 

maken. De kwaliteit van de bestaande bomen is niet goed. Bekeken wordt of er bomen 

gehandhaafd kunnen blijven.  

Voor de bereikbaarheid (voor bevoorrading e.a.) van ‘t Voorhuys en het theater blijft er 

een toegangsweg met een aantal parkeerplaatsen nodig.  

 

Herinrichting Koningin Julianastraat en Pastoor Koopmansplein 

Bij de realisatie van een rotonde bij het Pastoor Koopmansplein (en ook de rotonde bij 

Onder de Toren zijn) gaan er parkeerplaatsen voor de katholieke kerk verloren die elders 

in het gebied gecompenseerd moeten worden om de parkeervraag van functies als 

wonen, werken te beantwoorden.  

Bij de herinrichting van de Koningin Julianastraat wordt de weg recht gelegd. Omdat er 

vrijliggende fietspaden gerealiseerd worden naast de weg, moeten de schuine 

parkeerplaatsen verplaatst worden. Om de aanwezige bomenrij van platanen te 

behouden, worden de parkeerplaatsen met een parralelstraatje achter de bomenrij 



gelegd. De parkeerplaatsen kan Sinke ook gebruiken. Sinke realiseert een parkeerkelder. 

Het parallelstraatje is ook de toegang naar deze parkeerkelder.   

Een tekening hoeveel groen er over blijft ligt bij de griffie. 

 

Datum beantwoording vragen: 14 december 2019 

Contactpersoon: N. van der Ende 

E-mail adres:  n.vanderende@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633478 

 


