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1. INLEIDING
Het winkel- en woongebied In de Hoftuin krijgt een ‘facelift’. Dit is nodig om het winkelcentrum
aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken, en zo weer een volwaardig winkelhart met
gevarieerd winkelaanbod voor Rijnsburg te worden. In dit project werken de winkeliers, de bewoners
van de boven de winkels gelegen appartementen en de verschillende pandeigenaren samen met de
gemeente. Met de betrokkenen is afgesproken om de opwaardering van het winkelcentrum door
middel van een beheerplan te gaan realiseren.
1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VISIE
Voorafgaand aan het beheerplan zijn de plannen, ideeën en uitgangspunten voor het winkelcentrum
vastgelegd in een stedenbouwkundige visie, die de gemeenteraad in 2014 heeft vastgesteld. In de
stedenbouwkundige visie staat een aantal aanbevelingen om In de Hoftuin aantrekkelijker en meer
toekomstbestendig te maken. Dit zijn onder andere:
•
•
•
•
•
•
•

Integrale kwalitatieve aanpassingen/verbeteringen in gebouwen, de openbare ruimte en
winkelaanbod.
Herinrichten entrees winkelstraat.
Uitstraling gebruik en routing van het parkeerterrein onderzoeken.
Herinrichting Hoftuinplein.
Aanpassen van etalages/winkelgevels en van de inrichting.
Aanpassen reclame aan gevels en op de openbare weg.
Aanpassingen aan woningen boven de winkels met eigenaren en gebruikers bespreken.

1.2 Quick wins
Vooruitlopend op het beheerplan hebben bewoners, vastgoedeigenaren, winkeliers en de gemeente
na het vaststellen van de stedenbouwkundige visie bekeken welke snelle verbeteringen (quick wins)
uitgevoerd konden worden in de Anjelierenstraat.
De volgende verbeteringen zijn als quick win in 2014 uitgevoerd:
• Het opknappen van het hek en de bankjes rond de Wilhelminaboom
• Het aanbrengen van wegwijzers voor voetgangers.
• Het verwijderen van de overkapping bij de entree vanaf het parkeerplein.
• Het schoonmaken van de bestrating in de Anjelierenstraat.
• De verlichting in de Anjelierenstraat vervangen door verlichting van een betere kwaliteit.
• Het vervangen van de bloembakken door bakken met bomen. Om de bakken komen banken.
• Het plaatsen van nieuwe speeltoestellen.
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2. Beheerplan
De opwaardering van het gebied wordt verder aangepakt conform dit beheerplan, dat gezamenlijk
door de winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en de gemeente is opgesteld.
Het beheerplan is een ‘afspraak’ tussen de gemeente en de winkeliers, vastgoedeigenaren en
bewoners voor de komende 2 tot 5 jaar. In het beheerplan staan afspraken over welke maatregelen
genomen moeten worden om In de Hoftuin een kwaliteitsverbetering te geven. Ook maken we in dit
plan afspraken over wie bepaalde maatregelen gaat uitvoeren, op welke termijn en welke partij
verantwoordelijk is voor de kosten. Het beheerplan is gebaseerd op de eerder vastgestelde
stedenbouwkundige visie, waarin een aantal verbeterkansen voor het winkelcentrum is opgenomen.
Op basis van deze verbeterkansen is het beheerplan opgesteld rond verschillende thema’s, die
gezamenlijk zijn bepaald:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verbeteringen balkons, winkelluifels en galerijen
Verbeteren van achterpaden en maken van fietsenbergingen
Verbetering beleving van de winkelstraat
Ruimtelijke verbeteringen
Schoon, heel en veilig; fietsen, lopen en de ontsluiting van het winkelcentrum
Verbetering van de verschillende entrees van het winkelcentrum

Binnen elk van deze thema’s zijn de winkeliers, pandeigenaren, bewoners en de gemeente
vertegenwoordigd. Het beheerplatform kan wanneer dit wenselijk is meer thema’s uitwerken.
Platform Beheerplan In de Hoftuin
Om het beheerplan voor winkelcentrum In de Hoftuin op te stellen, is het ‘Platform Beheerplan In de
Hoftuin’ opgericht. Dit platform bestaat uit 15 personen. Dit zijn 5 vertegenwoordigers van de
winkeliers, 5 vertegenwoordigers van de bewoners van de boven de winkels gelegen appartementen
en 5 vertegenwoordigers van de vastgoedeigenaren. Samen met vertegenwoordigers van de
gemeente werkt het beheerplatform aan het beheerplan en aan de uitvoering daarvan. Het platform
zorgt er samen met de gemeente voor dat het beheerplan bekend is bij de overige winkeliers,
pandeigenaren en bewoners, en spant zich in om voor de in het plan opgenomen maatregelen
draagvlak te creëren. De maatregelen zijn voorstellen van het platform en moeten dus nog met de
overige winkeliers, pandeigenaren en bewoners worden besproken. Daarnaast met de omgeving.
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2.1 Thema 1: ‘Verbeteringen balkons, winkelluifels en galerijen’
Eén van mogelijkheden om het aanzicht van de Hoftuin opener en frisser te maken is het aanpassen
van de donkere balustrades en loopbruggen. De huidige kleur van de balustrades geeft een donker
aanzicht bij het binnen lopen van het winkelcentrum.
Ter verbetering van de balustrades is het noodzakelijk om deze te schilderen of te voorzien van
onderhoudsvrije materialen, zoals glas.
In het budget van de VVE woningen en winkels ‘In de Hoftuin’ zijn schilderskosten opgenomen.
Tijdens een VVE overleg is er besloten om de mogelijkheden te bekijken de huidige balustrades te
vervangen door onderhoudsvrije materialen, zoals b.v. glashekken. VVE beheer heeft hiervoor
Architectenbureau Onderwater opdracht gegeven een plan te maken. Er is een plan gemaakt met 4
opties, welke zijn gepresenteerd tijdens een platform bijeenkomst. Twee opties die bestaan uit
vervanging door glasbalustrades zijn positief ontvangen en hebben de voorkeur (zie bijlagen).
Overzicht maatregelen
• Vervangen houten balustrades door glazen balustrades
Maatregel: Vervangen balustrades
Omschrijving:

Beoogd resultaat:

Offerte aanvragen voor vervangen balustrades – uiteindelijk de
opdracht verstrekken
Er is gekozen om de houten balustrades te vervangen door glas. Dit is
een onderhoudsvrij materiaal , dus kostenbesparend in de toekomst.
Vervangen balustrades waardoor een open en frisse blik ontstaat voor
het gehele aanzicht van de Hoftuin.

Betrokken partijen:

VVE woningen en winkels In de Hoftuin – winkeliersvereniging

Medewerking:

Draagvlak krijgen van de bewoners en winkeliers voor realisatie
vervanging balustrades en voor benodigd budget. Organiseren van een
informatieavond voor alle bewoners en winkeliers om een beslissing te
maken voor te volgen stappen.
Gemeente Katwijk i.v.m. vergunning aanvraag.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:
Opmerkingen/
aandachtspunten

Pandeigenaren

Bewoners

Gemeente

Deel vanuit de afhankelijk van afhankelijk van
ondernemers
de VVE
de VVE
pot
verdeelsleutel verdeelsleutel
verdeelsleutel
Offerte in december – informatieavond in januari – vergunning
aanvraag gemeente Katwijk.
Uiteindelijk uitvoering 3e kwartaal 2016.
Kosten en uiteindelijk uitvoering afhankelijk van gezamenlijke
beslissing vanuit de VVE incl. de financiën.
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Twee impressies/ opties
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2.2 Thema 2: ‘Verbeteren van achterpaden en maken van fietsenbergingen’
Het achterpad van de winkel- en woningeigenaren van de Anjelierenstraat grenzend aan het
Hoftuinplein maakt nu een rommelige indruk. Het achterpad wordt gebruikt voor stalling van
afvalcontainers van de winkeliers, en het straatwerk is kapot gereden. De bewoners hebben nu geen
plek om hun fietsen overdekt te stallen. De groenstrook is in zeer slechte staat. Door het opknappen
van dit achterpad verbetert ook de uitstraling van de entree naar het winkelcentrum.
Overzicht maatregelen
•
•
•
•

Herstraten achterpad en vernieuwen riolering
Realiseren overdekte fietsenstalling voor de bewoners
Realiseren ondergrondse afvalcontainers winkeliers
Nieuwe groenstrook/ haag aanleggen grenzend aan Hoftuinplein

Maatregel: Herstraten achterpad en vernieuwen riolering

Omschrijving:

Herstraten van het achterpad en gelijktijdig riolering vernieuwen.

Beoogd resultaat:

Uitstraling achterpad verbetert.

Betrokken partijen:

Alle eigenaren van het achterpad; het achterpad is in mandelig
eigendom.

Medewerking:

Overleg met alle betrokken partijen over (het belang van) de maatregel.

Kosten:

Zie bijlage 1

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Pandeigenaren Bewoners

Gemeente

0%

50%

0%

50%
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Planning:

Deze maatregel zal prioriteit krijgen en willen hier zo spoedig mogelijk
een start mee maken en zal dit jaar worden uitgevoerd.

Opmerkingen/
aandachtspunten

Maatregel: Realiseren overdekte fietsenstalling voor de bewoners
Omschrijving:

Het realiseren van een overdekte, afgesloten fietsenberging voor de
bewoners van dit deel van de Anjelierenstraat

Beoogd resultaat:

Hierdoor wordt er een nette oplossing gerealiseerd voor het
permanent stallen van fietsen van de bewoners. De uitstraling
verbetert.
Alle eigenaren van het achterpad; het achterpad is in mandelig
eigendom.

Betrokken partijen:
Medewerking:

Overleg met alle betrokken partijen.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

Binnen een termijn van 4 jaar.

%

Pandeigenaren

50%

Bewoners

50%

Gemeente

%

Opmerkingen/
aandachtspunten
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Maatregel: Realiseren oplossing afvalcontainers winkeliers
Omschrijving:

Het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer.

Beoogd resultaat:

Een net achterpad zonder stank en overlast van rolcontainers en
dergelijke.

Betrokken partijen:

Pandeigenaren, bewoners, huurders en gemeente.

Medewerking:

Het draagvlak is erg groot bij alle betrokken partijen.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

Eind 2017.

Opmerkingen/
aandachtspunten

De gebruikers zullen in eerste instantie de groenteboer en de slager
zijn. Deze zullen de kosten van onderhoud, huur en lediging op zich
nemen. Als zich een nieuwe gebruiker zich meld zullen de kosten naar
ratio worden verdeeld.

%

Pandeigenaren

50%

Bewoners

50%

Gemeente

%

Maatregel: Nieuwe groenstrook/ haag aanleggen grenzend aan Hoftuinplein, vervangen hek in
groenstrook
Omschrijving:
Beoogd resultaat:

De oude haag wordt verwijderd en er wordt een nieuwe haag (bijv.
beuken) aangelegd. Het huidige hek wordt vervangen voor een nieuw
hek
Uitstraling verbetert.

Betrokken partijen:

De gemeente en alle eigenaren van het achterpad.

Medewerking:

Overleg met de direct betrokkenen.

Kosten:

Zie bijlage 1.
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Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

De uitvoering is gekoppeld aan de overige maatregelen van dit thema.

%

Pandeigenaren
%

Bewoners

%

Gemeente

100%

Opmerkingen/
aandachtspunten
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2.3 Thema 3: ‘Verbetering beleving van de winkelstraat’
Door de fysieke beleving en uitstraling van In de Hoftuin te verbeteren zal het winkelcentrum
aantrekkelijker en toekomstbestendiger worden. Ook het uitbreiden van evenementen moet hieraan
bijdragen. De klant zal betrokken worden om dit thema zo optimaal mogelijk in te vullen middels een
klantenonderzoek.
Overzicht maatregelen
• Social media/Facebook/nieuwsbriefplan
• Evenementen uitbreiding/verversing
• Sfeerverlichting
• Klantenonderzoek
• Invulling en wensen vestigingsbeleid Hoftuin
• Fysiek zichtbare verbeterpunten

Maatregel: 1. Social media/ Facebook/ nieuwsbrief plan
Omschrijving:

Beoogd resultaat:

Betere communicatievoorziening richting onze klanten, collega
winkeliers, bewoners en vastgoedeigenaren. Afstappen van papieren
versie; focus op nieuwe media: Facebook en nieuwsbrieven.
Eerst de interne communicatie verbeteren (winkeliers), daarna de
externe.
Binding versterken, meer bezoekers, tevreden bewoners, meer
herhalingsbezoek, versterking imago.

Betrokken partijen:

Klanten, collega winkeliers, bewoners en vastgoedeigenaren.

Medewerking:

Werkgroep oprichten vanuit de winkeliersvereniging (WV) Hoftuin;
handjes uit de mouwen!!

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers
100 %

Planning:

Medio 2016; maandelijks bijeenkomen.

Opmerkingen/
aandachtspunten

Grote valkuilen. We doen het “erbij”; is geen kerntaak. Uitbesteden is te
duur; kan ook niet; betrokkenheid is vereiste.

Bewoners
Pandeigenaren
%
% potje
Ondernemersfonds

Gemeente
%
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Maatregel: 2. Evenementen uitbreiding/verversing
Omschrijving:

Meer en betere evenementen; ook kleinschalig. Opstellen
evenementenkalender.

Beoogd resultaat:

Aantrekkelijk centrum. Binding versterken, meer bezoekers, tevreden
bewoners, meer herhalingsbezoek, versterking imago.

Betrokken partijen:

WV Hoftuin; commissie benoemen.

Medewerking:

Handjes uit de mouwen! Participatiegraad verhogen.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers
100%

Planning:

Medio 2016.

Opmerkingen/
aandachtspunten

Grote valkuilen. We doen het “erbij”; is geen kerntaak. Uitbesteden is
te duur; kan ook niet; betrokkenheid is vereiste.

Pandeigenaren Bewoners
%
%

Gemeente
%
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Maatregel: 3. Sfeerverlichting
Omschrijving:

Ornamenten o.i.d. haaks op de pui om in de periode van wintertijd de
sfeer te verhogen en het aanblik te verfraaien.

Beoogd resultaat:

Sfeer verhogen; zorgen voor een frisse aanblik.

Betrokken partijen:

Bestuur WV Hoftuin.

Medewerking:

Medewerking winkeliers en vastgoed eigenaren is een must.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers
100%

Planning:

Eind 2016 indien kosten het toelaten.

Opmerkingen/
aandachtspunten

Iedereen moet participeren; winkeliers en vastgoedeigenaren.
Bewoners moeten vergunning gedogen.

Pandeigenaren Bewoners
%
%

Gemeente
%
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Maatregel: 4. Klantenonderzoek organiseren
Omschrijving:
Beoogd resultaat:

Onderzoek organiseren onder passanten en klanten van de Hoftuin
om de beleving van het centrum in kaart te brengen en
verbeterpunten te benoemen.
Goed en totaal overzicht krijgen hoe onze bewoners en bezoekers de
Hoftuin beleven.
Wie zijn onze klanten?
Waar komen ze vandaan?
Wat zijn de wensen?
Wat zijn de tekortkomingen?

Betrokken partijen:

Winkeliers en gemeente. Draagvlak is er; dit is de essentie van het
gehele project.
Uitvoering mogelijk als stage project Hoge School of
Studentenbureau.

Medewerking:

WV Hoftuin en gemeente.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers
100%

Planning:

Eerst goed formuleren wat we willen onderzoeken.
Vervolgens onderzoek inrichten, houden en resultaten analyseren.

Opmerkingen/
aandachtspunten

Hulpmiddelen zijn ook de gegevens van city traffic en de retail 071
regio detailhandelsvisie.

Pandeigenaren Bewoners
%
%

Gemeente
%
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Maatregel: 5. Invulling en wensen vestigingsbeleid Hoftuin
Omschrijving:

Beoogd resultaat:

Wat zijn onze blinde vlekken in het winkelcentrum?
1. Er is geen goede koffie corner.
2. Er is nagenoeg geen vermaak voor kinderen.
3. Er is geen plek waar ouderen en alleenstaanden sociaal
kunnen integreren met de overige passanten van het
centrum.
Completer aanbod voor alle bezoekers en grotere trekkracht van het
centrum door andere dan commerciële invulling.

Betrokken partijen:

Winkeliers, bewoners, gemeente en mogelijk welzijnsorganisaties.

Medewerking:

Eerst goed uitleggen dat in de huidige wijkcentra deze faciliteiten
bijdragen aan een betere leefomgeving en verblijfsklimaat.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers
%

Planning:

Medio 2016

Opmerkingen/
aandachtspunten

Valkuil is dat je dit punt wel kan benoemen, maar niet kan invullen of
uitvoeren. Echter begint alles met het inventariseren en benoemen
van de wensen.
Ook een relatie met thema 7 ‘Functies en bestemmingen
winkelgebied’.

Pandeigenaren Bewoners
%
%

Gemeente
%
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Maatregel: 6. Fysiek zichtbare attentiepunten
Omschrijving:
Beoogd resultaat:

Categorie ‘overigen’:
1. Etalageverlichting collectief aan tot 21.00 uur.
2. Synchroniseren van openingstijden.
Overleg met betrokkenen. Uniforme uitstraling

Betrokken partijen:

Winkeliers; wel of niet lid van WV Hoftuin.

Medewerking:

Haalbaarheid van punt 1 is er. Punt 2 is wellicht onhaalbaar. Teveel
verbrokkelde en tegengestelde belangen.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers
%

Planning:

Medio 2016.

Pandeigenaren Bewoners
%
%

Gemeente
%

Opmerkingen/
aandachtspunten
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2.4 Thema 4: ‘Ruimtelijke verbeteringen’ herinrichting Hoftuinplein.
Door het Hoftuinplein opnieuw in te richten kan er een aantrekkelijk en goed functionerend
parkeerplein gerealiseerd worden waarbij deze entree van het winkelcentrum een betere uitstraling
krijgt.
Overzicht maatregelen
• Inrichten “promenade” op het Hoftuinplein
• Herinrichten parkeerterrein
• Plaatsen van bomen op het Hoftuinplein
• Verplaatsen van milieupark
Deze maatregelen zijn niet los van elkaar te zien en zullen gelijktijdig uitgevoerd moeten worden.

NB. Deze tekening betreft een schetsontwerp en is indicatief.

Maatregel: Inrichten “promenade” op het Hoftuinplein
Omschrijving:

Beoogd resultaat:

Betrokken partijen:

Dit gedeelte van het Hoftuinplein wordt opnieuw gestraat. Voor de
bestrating zal gerefereerd worden aan de bestrating van de
Anjelierenstraat. Er worden groenbakken en fietsnietjes geplaatst,
zoals op de tekening staat aangegeven. Tevens worden er op dit
gedeelte van het plein twee standhouderplekken gerealiseerd.
Door dit gedeelte van het plein visueel te laten aansluiten op de
Anjelierenstraat, wordt de routing van de Hema naar de
Anjelierenstraat versterkt. De promenade wordt ingericht als een
verblijfsgebied en zal de uitstraling van dit gedeelte van het
Hoftuinplein aanzienlijk verbeteren.
Er ontstaat een heldere scheiding tussen verkeersgebied en
verblijfsgebied.
De winkeliers, bewoners, de Oranjevereniging en Paardenmarkt comité
(i.v.m. de kermis).
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Medewerking:
Kosten:

Het Hoftuinplein wordt door veel partijen gebruikt, deze zullen bij de
uitwerking van dit thema betrokken worden, zoals o.a. de direct
omwonenden van het plein.
Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

De uitvoering van dit thema zal pas plaatsvinden wanneer de andere
thema’s zijn uitgevoerd. De verwachting is dat dit ontwerp het derde
kwartaal van 2016 verder uitgewerkt kan worden, waarbij de
werkzaamheden in het 1ste kwartaal 2017 kunnen starten.
De kostenraming is gemaakt op basis van een schetsontwerp. Bij een
DO tekening, definitief ontwerp, kunnen de werkelijke kosten geraamd
worden.

Opmerkingen/
aandachtspunten

%

Pandeigenaren
%

Bewoners

%

Gemeente

100 %

Maatregel: Herinrichting parkeerterrein
Omschrijving:

Het herinrichten en herstraten van het parkeerterrein

Beoogd resultaat:

Verbeteren van de uitstraling en garanderen van evenveel
parkeerplekken op het plein ondanks de inrichting van de
“promenade”.

Betrokken partijen:

De winkeliers, bewoners, de Oranjevereniging en Paardenmarkt comité
(i.v.m. de kermis).

Medewerking:

Het Hoftuinplein wordt door veel partijen gebruikt, deze zullen bij de
uitwerking van dit thema betrokken worden, zoals o.a. de direct
omwonenden van het plein.
Zie bijlage 1.

Kosten:
Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

De uitvoering van dit thema zal pas plaatsvinden wanneer de andere
thema’s zijn uitgevoerd. De verwachting is dat dit ontwerp het derde
kwartaal van 2016 verder uitgewerkt kan worden, waarbij de
werkzaamheden in het 1ste kwartaal 2017 kunnen starten.
De kostenraming is gemaakt op basis van een schetsontwerp. Bij een

Opmerkingen/

%

Pandeigenaren
%

Bewoners

%

Gemeente

100%
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aandachtspunten

DO tekening, definitief ontwerp, kunnen de werkelijke kosten geraamd
worden.

Maatregel: Plaatsen bomen op het Hoftuinplein
Omschrijving:

Er wordt een bomenrij geplaatst op het parkeerterrein.

Beoogd resultaat:

Verbeteren uitstraling van het Hoftuinplein.

Betrokken partijen:

De winkeliers, bewoners, de Oranjevereniging en Paardenmarkt comité
(i.v.m. de kermis).

Medewerking:

Het Hoftuinplein wordt door veel partijen gebruikt, deze zullen bij de
uitwerking van dit thema betrokken worden, zoals o.a. de direct
omwonenden van het plein.
Zie bijlage 1.

Kosten:
Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

Zie vorige maatregelen.

Opmerkingen/
aandachtspunten

Op het schetsontwerp staan 18 bomen ingetekend. Bij de uitwerking
van het plan moet blijken of deze hoeveelheid bomen ook
daadwerkelijk geplaatst kunnen worden of dat er minder in de rij
passen.

%

Pandeigenaren
%

Bewoners

%

Gemeente

100%

Maatregel: Verplaatsen milieupark
Omschrijving:

Beoogd resultaat:

Het milieupark is nu gesitueerd naast de entree naar de
Anjelierenstraat. Deze zal verplaatst worden naar de entree van het
Hoftuinplein. Ook zullen alle containers ondergronds worden geplaatst,
zoals in de gehele gemeente zal worden gedaan.
Uitstraling verbeteren van de entree naar de Anjelierenstraat.

Betrokken partijen:

De winkeliers, bewoners, de Oranjevereniging en Paardenmarkt comité
(i.v.m. de kermis).

Medewerking:

Het Hoftuinplein wordt door veel partijen gebruikt, deze zullen bij de
uitwerking van dit thema betrokken worden, zoals o.a. de direct
omwonenden van het plein.
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Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

Zie vorige maatregelen.

%

Pandeigenaren
%

Bewoners
%

Gemeente

100%

Opmerkingen/
aandachtspunten
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2.5 Thema 5: ‘Schoon, heel en veilig; fietsen, lopen en de ontsluiting van het winkelcentrum’
Voor een vitaal winkelcentrum is veiligheid (schoon, heel en veilig) een basisvoorwaarde. Door dit
goed te regelen wordt de aantrekkelijkheid van het centrum bevorderd.
Hetzelfde geldt voor de fietsvoorzieningen en ontsluiting van het winkelcentrum; wanneer dit goed is
geregeld, draagt dit bij aan de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum.
Veel van de maatregelen van dit thema hebben raakvlakken met de andere thema’s, en zijn daarin
meegenomen.
Overzicht maatregelen
• Milieupark Hoftuinplein: meegenomen bij thema 4
• Winkelwagens Hoftuinplein: meegenomen bij thema 4
• Steegje achter Blokker
• Verwijderen graffiti
• Alarmeringssysteem winkeliers
• Waarborg functioneren Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
• Voetgangersgebied entree zuidzijde: meegenomen bij thema 6
• Capaciteit fietsparkeren entree zuidzijde: meegenomen bij thema 6
• Capaciteit fietsparkeren entree bij westzijde: meegenomen bij thema 6
• Belemmering doorloop Anjelierenstraat door reclame
• Bereikbaarheid/ doorstroom parkeerterrein bij Tulpenstraat
• Bereikbaarheid/ doorstroom parkeerterrein Hoftuinplein: meegenomen bij thema 4
• Bereikbaarheid In de Hoftuin, met name vanuit Frederiksoord: is een te groot thema om vanuit
dit project mee te nemen.
Maatregel: Steegje achter Blokker (tussen de Vliet en parkeerterrein Hoftuinplein)
Omschrijving:

Beoogd resultaat:

Betrokken partijen:

Medewerking:

Recht trekken van deze steeg. Met het KVO zijn gezamenlijk afspraken
gemaakt om het winkelcentrum veilig te houden, zowel in objectieve
als in subjectieve (gevoel) zin. Deelname en gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in daarbij nodig.
Momenteel is de betrokkenheid van de winkeliers te gering om het
KVO goed te laten functioneren.
Verbetering van
- Verblijfskwaliteit
- Uitstraling
- Intensivering gebruik als looproute KVO functioneert goed en
heeft zowel preventief als in reactie op ontwikkelingen in het
winkelcentrum een positieve invloed op veiligheid en
veiligheidsgevoel van alle gebruikers van het winkelcentrum,
dus zowel ondernemers, bewoners als het winkelend publiek.
Ondernemers, gemeente (divers disciplines), bewoners, eigenaren
onroerend goed, Liander. Sloothaak (en team architecten/bouwkundig
specialisten) in relatie tot plan voor nieuwbouw en herontwikkeling
belendende panden en percelen.
De deelnemende partijen zijn verantwoordelijk voor structurele
deelname en een goede terugkoppeling van de afgesproken acties naar
de eigen achterban.
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Kosten:

Diverse scenario’s:
1) Afschuinen hoeken:
Uitgegaan van de 2 knikken in de steeg afschuinen d.m.v. een
gemetselde constructie, fundering, houten dak en verplaatsen van de
toegangen naar de belendingen (zie foto’s)
Ook goedkopere varianten mogelijk.
NB. de eigendomssituatie verandert (kosten zitten in raming).
2) Volledig rechttrekken:
- verplaatsen van de bergingen van de VvE “Hoftuin” en de VvE
Anjelierenstraat
- verplaatsen van het trafogebouw Liander
- verplaatsen van de trap aan de zijde van De Vliet NZ.
NB. Voorwaarde dat eigenaren/gebruikers van deze opstallen
meewerken.
3) Hekken.
4) Ontwikkeling Sloothaak afwachten.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

‘Plan Sloothaak’ ligt ter fiattering bij de gemeente. In 2014 is door
college B&W en Sloothaak een intentieovereenkomst getekend.

% ntb

Pandeigenaren
% ntb

Bewoners
% ntb

Gemeente
% ntb

Actie scenario 1: meenemen i.r.t. plan Sloothaak. Tot die tijd houden
we het open.
Het zou namelijk zonde zijn om nu te investeren wanneer blijkt dat het
weer gewijzigd moet worden n.a.v. ontwikkeling Sloothaak.
Daarnaast is de urgentie niet heel hoog. Het betreft een ‘pissteegje’ en
er is geen directe doorkijk hetgeen de veiligheid belemmert, maar er is
geen sprake van bijvoorbeeld hangjongeren. Hekken of spiegels
plaatsen zou ook geen oplossing bieden.
Actie scenario 2: in het kader van KVO worden de containers van
Blokker geagendeerd.
Opmerkingen/
aandachtspunten
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Maatregel: Verwijderen graffiti
Omschrijving:

Verwijderen bestaande graffiti.

Beoogd resultaat:

Graffti vrij centrumgebied Rijnsburg. Verbetering uitstraling
centrumgebied Rijnsburg. Verbetering verblijfskwaliteit. Voorkomen
toekomstige verloedering.
Winkeliers, KVO, vastgoedeigenaren, gemeente.

Betrokken partijen:
Medewerking:
Kosten:
Dekking/ verdeelsleutel
(% of bedrag):
Planning:

Afspraken in KVO over gemaakt met winkeliers.
Daarnaast ook onder de aandacht brengen bij bewoners en eigenaren:
verantwoordelijk om te herstellen.
N.t.b. De eigenaar betaalt, dus verwijderen graffiti op gemeentelijke
eigendommen (afvalbakken, speeltoestellen) worden door de
gemeente betaald. Graffiti op de gebouwen door de eigenaar.
Winkeliers
Pandeigenaren Bewoners
Gemeente
%
%
%
%
Start verwijderen huidige graffiti een aanbrengen preventie coating
voor einde 2016. Hierna doorlopende periodieke reiniging.

Opmerkingen/
aandachtspunten

Maatregel: Alarmeringssysteem winkeliers
Omschrijving:

Opzetten What’s App groep winkeliers. Dit is een preventieve
maatregel.
Aangezien er geen sprake is van een veiligheidsprobleem, maar het als
preventieve maatregel is bedoeld, wordt het erg lastig voor de
gemeente om medewerking te verlenen aan een camerasysteem in de
vorm van krediet. Inzet van camera’s moet namelijk proportioneel zijn:
camera’s zijn het sluitstuk bij aanpak van een veiligheidsprobleem en
niet het startpunt. Ook moet er een gedegen plan zijn. Tot slot zijn er
beheerskosten (uitlezen data en onderhoud) aan verbonden. Derhalve
is gekozen voor een alarmeringssysteem bij de winkeliers in de vorm
van een What’s App groep.
Actie: inventariseren welke winkeliers een camera hebben en hoe deze
gericht zijn.

Beoogd resultaat:

Vergroten veiligheid en voorkomen criminaliteit.
Grootste groep dagelijkse bezoekers centrumgebied zijn vrouwen. Deze
zijn meeste gebaat bij verhoging sociale veiligheid op straat en gevoel
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van veiligheid. Toenemende vergrijzing in de toekomst maakt het ook
meer gewenst om veiligheid op straat te verhogen.
Minder personeel per winkelvestiging om bedrijfseconomische
redenen, maakt een winkelgebied en individuele vestiging
kwetsbaarder voor criminaliteit.
Betrokken partijen:

Winkeliers, KVO, politie, bewoners, gemeente.

Medewerking:

-

Kosten:

Afspraken maken in KVO met winkeliers
Gemeente, bewoners, vastgoedeigenaren informeren en
medewerking vragen.
N.t.b.

Dekking/ verdeelsleutel
(% of bedrag):

Winkeliers
100 %

Planning:

Eind 2016.

Pandeigenaren Bewoners
%
%

Gemeente
%

Opmerkingen/
aandachtspunten

Maatregel: Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) “In de Hoftuin” nieuw leven inblazen.
Omschrijving:

Beoogd resultaat:

Betrokken partijen:
Medewerking:
Kosten:

In het KVO zijn gezamenlijk afspraken gemaakt om het winkelcentrum
veilig te houden, zowel in objectieve als in subjectieve (gevoel) zin.
Deelname en gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken
partijen in daarbij nodig. Momenteel is de betrokkenheid van de
winkeliers te gering om het KVO goed te laten functioneren.
Het KVO functioneert goed en heeft zowel preventief als in reactie op
ontwikkelingen in het winkelcentrum een positieve invloed op
veiligheid en veiligheidsgevoel van alle gebruikers van het
winkelcentrum, dus zowel ondernemers, bewoners als het winkelend
publiek.
Ondernemers, gemeente (divers disciplines), politie en brandweer
nemen nu deel aan het KVO, uitbreiding met bewoners is denkbaar.
De deelnemende partijen zijn verantwoordelijk voor structurele
deelname en een goede terugkoppeling van de afgesproken acties naar
de eigen achterban.
Het KVO is een bestaand programma waarvoor de kosten op dit
moment zijn gedekt door de deelnemende partijen. De kosten hebben
vooral betrekking op uren voor deelneming en (her)certificering van
het KVO. Voor kosten van maatregelen moet apart dekking worden
gezocht.
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Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

Tweemaal per jaar vergadert de werkgroep. KVO is een doorlopende
activiteit.

%

Pandeigenaren
%

Bewoners

%

Gemeente

%

Opmerkingen/
aandachtspunten

Maatregel: Doorloop Anjelierenstraat
Omschrijving:

Knelpunt is dat de doorloop van de Anjelierenstraat belemmerd wordt
door reclame.

Beoogd resultaat:

Doorloop Anjelierentraat verbeteren. De reclameborden tegen de
luifels van de winkel plaatsen. Niet meer dan 1 meter uit de luifel.

Betrokken partijen:

Winkeliersvereniging.
Gemeente voor eventuele handhaving.

Medewerking:

Winkeliers

Kosten:

Geen kosten

Dekking/ verdeelsleutel
(% of bedrag):

Winkeliers
%0

Planning:

Kan direct. Was ook al een ‘quick win’.

Opmerkingen/
aandachtspunten

N.v.t.

Pandeigenaren Bewoners
%0
%0

Gemeente
%0
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Maatregel: Bereikbaarheid/ doorstroom parkeerterrein bij Tulpenstraat
Omschrijving:

Beoogd resultaat:
Betrokken partijen:

De doorstroom van het verkeer op het parkeerterrein bij de
Tulpenstraat is niet optimaal, omdat er nu één gecombineerde in- en
uitrit is. Daarnaast ontstaan er door deze situaties soms gevaarlijke
situaties op het parkeerterrein.
Creëren van een rondrijd- situatie, verwijderen grasveld.
Op deze manier ontstaat een veiligere situatie en meer
parkeerplaatsen.
Gemeente, Buren van de Hoftuin.

Medewerking:

Nader te bepalen hoe de Buren van de Hoftuin te benaderen. Eerst
discussie over ‘prioriteitenlijst’ (zie hieronder) afwachten.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

Nader te bepalen. Eerst discussie over ‘prioriteitenlijst’ (zie hieronder)
afwachten. Daarnaast geldt dat de uitvoering van deze maatregel pas
zal plaatsvinden wanneer de andere thema’s zijn uitgevoerd.
- Behoud grasveld/ groen door Buren van de Hoftuin. Mogelijk politieke
discussie hierover.
- Het verkeerssysteem op de Tulpenstraat werkt in principe goed. Door
de maatregel zullen 4 kruispunten worden gecreëerd (in de huidige
situatie zijn er 2).
- Maatregel op ‘prioriteringslijst’ zetten.
Maatregelen waar extra geld voor aangevraagd moet worden, worden
plenair in het platform besproken.

Opmerkingen/
aandachtspunten

%

Pandeigenaren
%

Bewoners
%

Gemeente
%

100%
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2.6 Thema 6: ‘Verbetering van de verschillende entrees van het winkelcentrum’
Een van de thema’s is het verbeteren van de uitstraling van de entrees. De werkgroep heeft
aangegeven dat het voornamelijk om de entree van de Vliet, het Hoftuinplein en de Tulpenstraat
gaat met betrekking tot het formuleren van maatregelen. De entree bij de AH wordt voornamelijk
gebruikt voor bezoekers van de AH. Deze entree is verder niet uitgewerkt.
Voor de entrees zijn de volgende algemene uitgangspunten bepaald:
• Winkelcentrum In de Hoftuin kent vier entrees, waarvan de Vliet en de Tulpenstraat het meest
door voetgangers en fietsers gebruikt worden, en de entree aan het Hoftuinplein door
autogebruikers. De entree aan de parkeerplaats achter de AH wordt weinig door bezoekers van
In de Hoftuin gebruikt en wordt daarom niet meegenomen in de plannen.
• Fiets parkeren bij de entrees, met name bij de Vliet en Tulpenstraat goed en goed zichtbaar
faciliteren.
• Open en uitnodigende entrees creëren.
• Verblijven (zitgelegenheden) op het middenplein, niet bij de entrees.
• Herkenbaarheid winkelcentrum van buiten af vergroten door het doorzetten van straatmateriaal
Anjelierenstraat naar de entrees.
Het platform heeft aangegeven dat de grootste prioriteit bij de entree van het Hoftuinplein ligt,
daarna de Tulpenstraat en de Vliet.

Maatregel: Aanpassingen entree Tulpenstraat
Omschrijving:

Overzicht maatregelen entree Tulpenstraat
• Groenbak voor visboer halveren
• Groenbak ovaal weg
• Groenbak punt weg
• Bestrating doortrekken
• Groen/ boom toevoegen hoek groenteboer
• Reclamebord (hoog) groenteboer weg
• Paaltjes entree achterpad weg
• Stoep ter hoogte van achterpad meenemen in de plannen van
het achterpad
• Gele band groenbak bij woningen aanpassen

Beoogd resultaat:

De entree van het winkelcentrum wordt zichtbaarder vanaf de
Tulpenstraat en krijgt een fraaiere uitstraling.

Betrokken partijen:

De bewoners van de Anjelierenstraat (oude deel) en de winkeliers.

Medewerking:

De gemeente zal in overleg met de direct betrokken partijen de
plannen verder uitwerken.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of

Winkeliers
%

Pandeigenaren
%

Bewoners

%

Gemeente

100%

28

bedrag):
Planning:

Opmerkingen/
aandachtspunten

De uitvoering van dit thema zal pas plaatsvinden wanneer de andere
thema’s zijn uitgevoerd. De verwachting is dat dit ontwerp het derde
kwartaal van 2016 verder uitgewerkt kan worden, waarbij de
werkzaamheden in het 1ste kwartaal 2017 kunnen starten.
De uitwerking van dit thema moet in nauwe samenwerking met de
uitwerking van het thema ‘Verbeteren van achterpaden en maken van
fietsenbergingen’.

NB. De tekening betreft een schetsontwerp en is indicatief.

Maatregel: Aanpassingen entree Hoftuinplein
Omschrijving:

Optie 1: Muurschildering op achterkant gevel Bottelier
Optie 2: Realiseren groen voor dichte gevel Bottelier

Beoogd resultaat:

Beide opties zorgen ervoor dat de uitstraling van de entree vanaf het
Hoftuinplein verbetert.

Betrokken partijen:

Winkeliers, met name de Gulle Bottelier.
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Medewerking:

Beide opties worden besproken met de direct betrokkenen.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of
bedrag):

Winkeliers

Planning:

Zie vorige maatregel.

Opmerkingen/
aandachtspunten

Het gaat hier om de uitvoering van 1 van de opties. Beide uitvoeren
zou juist een rommelig beeld geven.
Het platform heeft de voorkeur voor optie 1 uitgesproken.

Optie 1: 100%

Pandeigenaren
%

Bewoners

%

Gemeente

Optie 2: 100%

Maatregel: Aanpassingen entree de Vliet
Omschrijving:

Overzicht maatregelen entree de Vliet
• Klok weg
• Muurtje weg
• Opener maken etalages bij Blokker (verlichten)
• Fiets parkeren toevoegen bij Blokker en Kruidvat in de hoeken
• Parkeerplaats bij Blokker: inrichten als parkeerplaats of als
stoep, iig duidelijk aangeven wat het is
• Schoonspuiten entree bij Kruidvat
• Paaltjes schoonmaken
• Bord van In de Hoftuin toevoegen in combinatie met wegwijzer
en zitelement
De entree aan e Vliet oogt nu rommelig door de vele aanwezige
elementen.

Beoogd resultaat:

Een rustige en fraaiere uitstraling van de entree bij e Vliet.

Betrokken partijen:

Winkeliers en bewoners.

Medewerking:

De gemeente zal met de direct betrokkenen de maatregelen verder
uitwerken.

Kosten:

Zie bijlage 1.

Dekking/
verdeelsleutel (% of

Winkeliers
%

Pandeigenaren
%

Bewoners

%

Gemeente

100%
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bedrag):
Planning:

Zie vorige maatregel.

Opmerkingen/
aandachtspunten

2.7 Thema 7: ‘Functies en bestemmingen winkelgebied’
Bij thema 7 ‘Functies en bestemmingen’ zijn er een aantal vraagstukken met betrekking tot de
toekomst van het winkelcentrum voorgelegd aan de werkgroep. Deze punten leiden niet direct tot
maatregelen maar kunnen gezien worden als beleidsuitgangspunten voor het winkelcentrum
Welk gebied behoort tot het kern- winkelgebied? In de Hoftuin is aangewezen tot het
wijkwinkelcentrum van Rijnsburg maar welke straten vinden we echt tot het kern-winkelgebied
behoren?
Het kern-winkelgebied wordt afgebakend door: Anjelierenstraat, en de route van Anjelierenstraat
naar de Hema. Hier liggen ook kansen met betrekking tot ontwikkelingen bij locatie Sloothaak. De
Tulpenstraat behoort tot het kern-winkelgebied. De Kerkstraat behoort niet tot kern-winkelgebied
maar fungeert als aanloopstraat: dus niet richten op detailhandel maar consumentgerichte
voorzieningen.
De Anjelierenstraat zou puur behouden moeten blijven voor de detailhandel. Eventueel in
combinatie met ondersteunende horeca zoals bijvoorbeeld een koffiepunt bij de bakker.
Van belang is dat we versnippering tegen gaan. De winkels aan de Vliet liggen nu te versnipperd.
Verruimen bestemmingen van de panden in het kern-winkelgebied? Welke functies zien graag in
het winkelcentrum? Wat zijn de beleidsmatige (beleid provincie en ladder duurzame
verstedelijking) mogelijkheden en/of wat is nodig om dit mogelijk te maken.
Maatschappelijke functies die een aantrekkende werking hebben. Voorbeeld: ouderen
bijeenkomsten. Bij locatie Voorhof gebeurt dit al maar hier wordt nu geen voordeel van
ondervonden. De locatie Tulpenstraat zou hiervoor ook geschikt zijn. Hier is de eerste aanzet door
“Centraal” aangegeven.
Hoe gaan we om met eventuele krimp?
Grote vraag is: hoe gaan we om met krimp? Niet investeren in gebieden die aan de rand liggen.
Optie is eventueel het weg bestemmen van randgebieden in overleg met eigenaren. Dunavie geeft
aan in gesprek te willen blijven als leegstand in de Tulpenstraat speelt.
Schuifplan: hoe krijgen we winkels uit het randgebied in het kernwinkelgebied? Welke winkels zijn
een aanvulling?
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Het grootste probleem blijft de huurprijs die aanzienlijk hoger ligt in de Anjelierenstraat.
Vastgoedeigenaren zijn nu nog niet geneigd om de huurprijs te verlagen. Noodzaak is nog niet hoog
genoeg om dit te doen. Daarnaast zijn veel winkelpanden in de randgebieden in eigendom van de
winkelier waardoor verhuizen minder voor de hand ligt.
De gemeente zou bij verhuizing kunnen kijken welke alternatieve bestemming de panden zouden
kunnen krijgen.
Winkels die we graag verplaatst zien zijn de Action en de sportzaak.
Her- en wegbestemmen: bijvoorbeeld kijken wat we gaan doen met de nu als detailhandel
bestemde percelen, die niet (meer) als zodanig in gebruik zijn.
Er zijn een aantal locaties die nu de bestemming detailhandel hebben maar die niet zodanig in
gebruik zijn. Gemeente heeft nu nog niet de opdracht gehad van de provincie om dit soort locaties te
herbestemmen maar dit is wel in de lijn met het provinciaal beleid. Van belang hierbij is dat het
totale gebied bekeken wordt, want wanneer een functie eenmaal is wegbestemd, kun je dit niet
later ergens anders compenseren.
3. Organisatie
Het platform Beheerplan In de Hoftuin heeft een belangrijke rol in de uitvoering van het beheerplan.
Na vaststelling van het beheerplan blijft het platform bestaan om de uitvoering van het plan te
stimuleren en te monitoren, en eventuele knelpunten te bespreken. Om het platform goed te laten
functioneren zijn de volgende afspraken voor samenstelling, werkwijze en proces gemaakt:
3.1 Samenstelling
1. Het Platform Beheerplan In de Hoftuin bestaat uit 15 leden, waarvan 5 bewoners, 5
ondernemers en 5 vastgoedeigenaren. Het platform werkt samen met de gemeente aan de
totstandkoming en uitvoering van het beheerplan.
2. Wanneer een deelnemer geen deel meer wenst uit te maken van het platform wordt dit uiterlijk
vier weken voor de gewenste einddatum aan de leden van het platform en de gemeente gemeld.
De uittredende deelnemer zal zich ervoor inspannen om tijdig een vervangende deelnemer te
vinden.
3.2 Werkwijze
1. De deelnemers aan het platform communiceren pro actief met elkaar over het draagvlak voor en
de uitvoering van het Beheerplan.
2. Om de continuïteit te waarborgen, komt het platform tenminste één keer per kwartaal bij elkaar
op een in onderling overleg te bepalen datum en tijdstip. De gemeente neemt het initiatief voor
de eerste drie bijeenkomsten, daarna gaat het voorzitterschap over naar een andere partij.
3. De leden van het platform spannen zich in om tot een breed gedragen Beheerplan te komen,
door de groep die zij vertegenwoordigen structureel te informeren over, te betrekken bij en te
enthousiasmeren voor het beheerplan.
3.3 Proces
1. Na vaststelling van het beheerplan door het platform en de gemeente wordt het plan aan de
betrokken bewoners, winkeliers en vastgoedeigenaren gepresenteerd. Per maatregel wordt met

32

de betrokken winkeliers, bewoners en/of pandeigenaren afstemming gezocht, waarna de
uitvoering van de maatregel volgens de planning wordt opgepakt.
2. De maatregelen waarvan de kosten voor rekening van de bewoners, winkeliers en/of
pandeigenaren komen, zullen als eerste worden uitgevoerd. Na afronding van deze maatregelen
worden de maatregelen die voor rekening van de gemeente komen uitgevoerd.
3. Indien niet alle betrokken partijen instemmen met de maatregelen in het beheerplan die voor
rekening van bewoners, winkeliers en/of pandeigenaren komen, en deze maatregelen daarom
niet of niet volledig worden uitgevoerd, behoudt de gemeente zich het recht voor de voor haar
rekening komende maatregelen niet of in gewijzigde vorm uit te voeren.
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4. Planning
Na het concept beheerplan te hebben vastgesteld binnen het Platform zal deze aangeboden worden
aan het college en de gemeenteraad ter vaststelling. Tussen de behandeling van het beheerplan in
het college en de informatieve behandeling in de gemeenteraad zal er een informatieavond
georganiseerd worden voor alle geïnteresseerden op de locatie.
Alle thema’s en bijbehorende maatregelen zijn in onderstaande planning weergegeven. Het
uitvoeren van de aanpassingen in de openbare ruimte is afhankelijk van de daadwerkelijke realisatie
van de overige maatregelen, omdat de gemeente pas gaat investeren wanneer de andere partijen dit
ook hebben gedaan.
Thema
1. Verbeteringen balkons,
winkelluifels en galerijen
2. Verbeteren van achterpaden en
maken van fietsenbergingen

3. Verbetering beleving van de
winkelstraat

4. ‘Ruimtelijke verbeteringen’
Herinrichting Hoftuinplein

5. Schoon, heel en veilig; fietsen,
lopen en de ontsluiting van het
winkelcentrum

6. Verbetering van de
verschillende entrees van het
winkelcentrum

Maatregel
Aanpassen balkons,
winkelluifels en galerijen
Herstraten achterpad en
vernieuwen riolering
Plaatsen fietsenstalling
Plaatsen ondergrondse
containers
Social media /Facebook/
nieuwsbriefplan
Evenementen
uitbreiding/verversing
Sfeerverlichting
Klantenonderzoek
Invulling en wensen
vestigingsbeleid In de Hoftuin
Fysiek zichtbare verbeterpunten
Totale herinrichting
Hoftuinplein

Bereikbaarheid/ doorstroom
parkeerterrein bij Tulpenstraat
Doorloop winkelcentrum,
reclame-uitingen
Waarborgen functioneren
Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO) “In de Hoftuin”
Entree Hoftuinplein

Entree Tulpenstraat

Uitvoering
3de kwartaal 2016
PM
PM
PM
3de kwartaal 2016
3de kwartaal 2016
Eind 2016
PM
3de kwartaal 2016
3de kwartaal opstarten
Afhankelijk van
daadwerkelijke
uitvoering overige
thema’s
PM
1ste kwartaal 2016
Doorlopende activiteit

Afhankelijk van
daadwerkelijke
uitvoering overige
thema’s;
Bij inrichting
Hoftuinplein
Afhankelijk van
daadwerkelijke
uitvoering overige
thema’s
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Entree de Vliet

Afhankelijk van
daadwerkelijke
uitvoering overige
thema’s

5. Financiën
Voor elke maatregel is voor zover mogelijk een inschatting gegeven van de kosten. Deze kosten zijn
te vinden in de vertrouwelijke bijlage 1. Het betreft hier in de meeste gevallen een
inschatting/raming op basis van schetsontwerpen of een indicatie op basis van offertes.
De gemeente heeft in het MIP €300.000 gereserveerd voor de herinrichting van de openbare ruimte
van het Hoftuinplein. De gemeenteraad wordt gevraagd met het besluit over het beheerplan deze
investering vrij te geven voor 2016 om daadwerkelijk te kunnen investeren in de openbare ruimte.
Omdat alleen investeren in de openbare ruimte niet genoeg is om een impuls te geven aan het
winkelcentrum, heeft de gemeente als voorwaarde gesteld dat zij pas gaat investeren wanneer de
andere maatregelen uitgevoerd zijn. Het is van belang dat naast ruimtelijke impulsen, de
stakeholders elkaar weten te vinden en samen afspraken kunnen maken over de toekomst van het
winkelcentrum ‘In de Hoftuin’.
6. Communicatie
In de communicatie over het beheerplan In de Hoftuin onderscheiden we drie sporen: communicatie
rond mijlpalen, communicatie rond afzonderlijke maatregelen en communicatie over de voortgang.
6.1 Communicatie rond mijlpalen
De aanpak van In de Hoftuin is een belangrijk project voor zowel de direct betrokkenen (winkeliers,
bewoners en pandeigenaren), als de omgeving. Om de aanpak van het winkelcentrum goed op de
kaart te zetten, moet een aantal communicatiemomenten gecreëerd worden. Hiervoor worden de
volgende mijlpalen onderscheiden:
•
•
•
•

De presentatie van het plan aan de achterban en gemeenteraad
De vaststelling en ondertekening van het plan
De oplevering van een aantal afzonderlijke maatregelen (het platform en de gemeente bepalen
in overleg welke dat zijn)
De afronding van de totale uitvoering van het beheerplan

De communicatie rond deze mijlpalen wordt gezamenlijk door het platform en de gemeente
opgepakt. Per mijlpaal wordt een kort actieplan opgesteld met communicatie-acties naar de direct
betrokkenen en de bredere omgeving. Er worden zowel communicatiemiddelen van de gemeente als
van het platform ingezet.
6.2 Communicatie rond maatregelen
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Om de afzonderlijke maatregelen met de betrokken bewoners, winkeliers en/of pandeigenaren af te
stemmen, is tijdige en duidelijk communicatie met de betrokkenen nodig. De eigenaar van de
maatregel zorgt ervoor dat de betrokkenen op tijd over de voorgestelde maatregel geïnformeerd
worden, en spant zich in om hiervoor draagvlak te creëren. Tijdens de uitvoering worden de
betrokken op de hoogte gehouden van de voortgang. De eigenaar van de maatregel doet verslag van
het communicatietraject met de betrokkenen tijdens de kwartaalbijeenkomst van het platform.
6.3 Communicatie over de voortgang
In de aanpak van In de Hoftuin worden niet alle maatregelen tegelijkertijd uitgevoerd. Er kunnen
periodes zijn waarin misschien niet duidelijk zichtbaar is dat er aan de maatregelen wordt gewerkt.
Om de omgeving gedurende de uitvoering van het beheerplan betrokken en enthousiast te houden
over de aanpak van In de Hoftuin, en te informeren over de voortgang, is het wenselijk om
structureel te vertellen wat er gebeurt en wat er binnenkort aan komt. Hiervoor verspreidt het
platform elk kwartaal een nieuwsbrief, en kan een Facebookpagina gestart worden.
6.4 Participatie
Het revitaliseren van het winkelcentrum In de Hoftuin is een project waarin volop wordt
geparticipeerd door de betrokken winkeliers, bewoners en vastgoedeigenaren van het Platform
Beheerplan In de Hoftuin. De aanpak van het winkelcentrum, en het beheerplan waarin de
maatregelen zijn verwoord, is in samenwerking met deze groep tot stand gekomen. Bij de uitvoering
van de individuele maatregelen zal samenwerking en / of afstemming worden gezocht met de
achterban van de betrokken partijen, zodat de verschillende groepen ook tijdens de uitvoering van
het plan blijven participeren.
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Ondertekening leden van het platform:
Namens de winkeliers:
C. Verburg

F. van Diemen

M. Oskam

J. de Wit

J. Schouten
Namens de bewoners:
S. Lange

C. Passchier

J. van Egmond

A. de Ridder

H. de Mooij

Namens de vastgoedeigenaren:
Dunavie: T. Hus

W. Zandbergen

H. Bleichrodt
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B. de Mooij

S. Sloothaak

Namens de gemeente:
Wethouder K.J. van der Bent

Wethouder K. Van der Spijk
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