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Coenen en Asselbergs adviseren over binnenstad
Jo Coenen en Fons Asselbergs hebben hun adviezen voor de ontwikkeling van de Deventer binnenstad gereed. Dit hebben zij op 19
februari aan het college gepresenteerd. Verderop vindt u een greep uit de aanbevelingen van Coenen en Asselbergs.
Het ambitiedocument bestaat uit drie delen. Het eerste deel is een aanbevelingsbrief,
het tweede een film waarin de analyse van de heren wordt weergegeven en een
toekomstbeeld wordt geschetst. Het derde deel is een schetsboek met een methodiek
waarmee kan worden bepaald op welke plaatsen welk programma een plek kan
krijgen.

Asselbergs onze stad moeten doorgronden. Het is mooi dat alle betrokken partijen
hen daarmee hebben geholpen. Dit ambitiedocument geeft een helder advies aan
onze stad. En, zoals Asselbergs het zegt: het is nu tijd voor alle partijen om de eigen
stokpaardjes los te laten en te handelen naar het belang van onze binnenstad. Met de
uitslag van de verkiezingen in de achterzak gaan we kijken op welke wijze we verder
gaan met het advies van de heren."

Wethouder Ahne: "Helder advies aan onze stad"
De verantwoordelijk wethouder Marc-Jan Ahne: "In heel korte tijd hebben Coenen en

Waarom deze nieuwsbrief?
Voor u ligt de derde uitgave van de nieuwsbrief
binnenstad. Met deze nieuwsbrief informeren we u
over de ontwikkeling van de Deventer binnenstad.
De nieuwsbrief verschijnt periodiek en wordt huisaan-huis verspreid in de hele binnenstad.

www.deventer.nl

Een bericht aan de stad
De heren Coenen en Asselbergs doen in hun ambitiedocument 15 aanbevelingen. U vindt hier een greep uit de adviezen.
Het complete document kunt u downloaden op www.deventer.nl/visiebinnenstad.
Samenhangende aanpak en brede betrokkenheid

Huisvesting Openbare Bibliotheek

Coenen en Asselbergs: "Gemeentebestuur, maak gebruik van de actieve betrokkenheid van burgers en instellingen. Baseer uw keuze op het belang van de stad, weeg
dat belang af in het licht van de lange termijn. Het is tijd om alle energie in te zetten
voor uitvoering. Werken aan de stad is een kwestie van lange adem, van enthousiasme, doorzettingsvermogen en passie."

Voor huisvesting van de bibliotheek schetsen de heren drie mogelijkheden:

Verbinding en samenhang
De Visie Binnenstad beperkt zich niet tot de Visie Binnenstad Zuid, die in 2004 is
vastgesteld. Coenen en Asselbergs: "Vergroot uw scope op de binnenstadsontwikkelingen door ook het Stationsplein, de Leeuwenbrug en De Bordeel in uw actieplan
mee te nemen. Omdat het station een van de vertrekpunten voor de beleving van de
binnenstad is, is samenhang vereist voor de westroute via de Singelstraat, de middenroute naar de Brink en de oostroute langs de Leeuwenbrug naar de Houtmarkt,
allen in de richting van de IJssel. In een samenhangende aanpak wordt onderscheid
gemaakt tussen de stad met haar ruimtelijke kwaliteit en identiteit, de vitaliteit van
de economie en de bereikbaarheid en het comfort van de functies en de voorzieningen. De verbindingslijnen tussen deze drie aspecten moeten bij elke ruimtelijke en
programmatische maatregel in acht worden genomen."

Huisvesting medewerkers gemeente
Coenen en Asselbergs spreken een voorkeur uit voor het huisvesten van de ambtenaren op ��n plek, vanuit managementoverwegingen en het zelfbewustzijn van
het ambtelijk apparaat. "Die keuze moet zowel de kwaliteit van het binnenverblijf
van het kantoor garanderen als wel de kwaliteit van de stedelijke invulling daar ter
plekke optimaliseren door vervanging, herstel, aanheling en verbetering. Aan de
zijde van de Grote Kerkhof kan in de gevelbreedte van de voormalige schouwburg
een modern informatiecentrum worden ingericht, terwijl daarboven een nieuwe
raadszaal zijn vensters richt op dit schitterende plein. De kans om hier duurzame
huisvesting aan duurzame stadsvernieuwing te koppelen moet optimaal worden
benut."
"Wij adviseren een concluderend onderzoek te laten doen naar de ruimtelijke
kwaliteit van het Burseplein (achter het huidige stadhuis). Wanneer de capaciteit
onvoldoende of te krap is, raden wij aan de publieksfuncties onder te brengen in het
complex van de Nieuwstraat-parkeergarage, dat daarvoor moet worden aangepast".
"Naar aanleiding van de discussie over de mogelijkheid en wenselijkheid de ambtenaren definitief in de Leeuwenbrug te huisvesten, merken wij bij deze optie op dat
ten eerste elke uitgegeven euro aan investering en huur in ��n richting naar een
private partij gaat. Ten tweede blijft de gemeente als huurder afhankelijk van de
zakelijke opstelling van de verhuurder.Ten derde wordt de kans gemist te investeren
in eigen leegstaand, vastgoed waarvan de eindwaarde behouden blijft. Op korte
termijn is investeren in gemeentelijk eigendom voor de vitaliteit van de binnenstad
lucratief, maar voor de langere termijn is het financieel ook voordeliger."

1. De huidige locatie op de Brink. Wanneer sloop van het bestaande pand noodzakelijk is, gaat onze voorkeur niet uit naar deze locatie. Het gebouw heeft op zichzelf
kwaliteit genoeg. Het is met enige aanpassing wellicht goed bruikbaar voor
museale doeleinden.
2. Het voormalige Alexander Hegius Gymnasium tot nieuwe bibliotheek omvormen
moet worden onderzocht, aldus de heren; "Daarbij denken wij dat de kwaliteiten
van dit monumentale gebouw uit 1954 behouden kunnen blijven als onderdeel van
het bibliotheekgebouw. Als nu bijvoorbeeld een nieuw gebouw op enige afstand
parallel voor de huidige voorgevel wordt gebouwd, ontstaat een overkapte tussenruimte, een Atrium." Voordeel is: geen kapitaalverlies door sloop, hergebruik
van een monument en een verbinding met de Kleine Poot / Stromarkt. Aan de
marktzijde kan de nieuwe buitengevel het verkleinde plein een levendige uitstraling geven.
3. Het complex van de voormalige SNS-bank uit 1967 op de Stromarkt heeft
herkenbare architectonische kwaliteiten, maar staat niet goed in de omgeving. Bij
nieuwbouw kan dit stadsdeel de ruimte van de verdwenen Proosdijtuin weer laten
vrijkomen en kan een stiltegebied ontstaan. De verschillende bibliotheekfuncties
kunnen de omgeving verlevendigen.
Coenen en Asselbergs: "Wij bevelen aan te onderzoeken welke van deze drie locaties
het meest aansluit bij de nieuwe bibliotheekformule bij aanwezige ruimtelijke en
logistieke kwaliteiten. En waar de bibliotheek van zijn kant met zijn publieke functie
de levendigheid en vitaliteit van de binnenstad het meest kan versterken. Parallel aan
dit onderzoek, moet ook onderzocht worden waar filmhuis en theater Bouwkunde, bij
voorkeur samen, hun programma van eisen kunnen realiseren Faciliteer en enthousiasmeer ook de mogelijkheid tot samenwerking tussen de Maria- en Lebuinuskerk als
schakelstuk tussen Nieuwe Markt en Grote Kerkhof."

Wilhelminabrug en Sluiskwartier

Actiepunten

Over verkeer en parkeren bestaan veel plannen, idee�n en oordelen. Coenen en
Asselbergs: "Deze visies komen niet met elkaar overeen. De veelheid van plannen
en inzichten verlamt de experts. Op dit dossier moet een doorbraak worden
afgedwongen. Dat zal een geweldige opluchting geven. Direct na de afronding
van de besluitvorming over het gewenste eindbeeld van de bereikbaarheid moet
eenzelfde besliskamer georganiseerd worden over de toekomstige inrichting van
het Sluiskwartier."

1. Installeer een herkenbare projectorganisatie voor de binnenstad
2. Geef opdracht tot het organiseren van een conclaaf dat een beslisdocument voor
B&W en Raad opstelt over de bereikbaarheid (infrastructuur, parkeersysteem en
parkeeraccommodatie). Stel de deelnemers aan deze expertmeeting zorgvuldig
samen.
3. Organiseer een aantal ontwerpateliers met betrekking tot de inrichting van het
Sluiskwartier dat een beslisdocument voor B&W en Raad als resultaat heeft.
4. Stel een communicatieplan op, waarbij interactief werken wordt verankerd.
5. Geef opdracht voor het maken van een:
haalbaarheidstudie voor het definitief huisvesten van het ambtelijk apparaat,
de meest geschikte locatie voor de Openbare Bibliotheek en de meest geschikte
locatie(s) voor Theater Bouwkunde en Filmhuis De Keizer.
6. Maak herbestemming van de leegstand tot staand beleid. Heroverweeg in dit
verband verlenging van de parkeervoorziening onder de Wilhelminabrug.
7. Stel prioriteiten en stel een fasering vast van de voorgestelde activiteiten.
Benoem in de begroting een post voor een binnenstadsbudget ten dienste van een
integrale aanpak.
8. Organiseer een lobby naar Provincie en Rijk; voer strategisch overleg voor een 3e
geldstroom.

Reacties op adviezen Coenen en Asselbergs
Maandag 8 maart ging de film met de adviezen van Coenen en Asselbergs in premi�re in het Deventer Stadhuis.
Veel belangstellenden waren op die avond aanwezig. De film is nu 'op tour' door Deventer. Wat vindt u van de adviezen?
We vroegen het een aantal betrokkenen.
Hein te Riele - directeur VVV Deventer
"Het ambitiedocument van Fons Asselsbergs en Jo Coenen heeft een te bescheiden titel. Na een korte, bondige (en veelal rake) analyse, komen ze tot heldere en
inspirerende aanbevelingen. De conclusie Âdat Deventenaren zelf het lot van de stad
bepalenÂ krijgt dankzij ÂH�t bericht aan de stad!Â een zeer positieve en dynamische
dimensie. Maar laten we dan wel nu aan het werk gaan: schop in de grond. Laten we
hopen dat de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van B&W eendrachtig en
met passie voorop gaan. Op onderdelen zullen er nog veel discussies zijn, maar laten
we niet weer wegzakken in allerhande rituele dansjes rondom deelbelangen. Nog een
bijdrage aan de planvorming: waarom is niet de optie onderzocht om de Openbare
Bibliotheek, Theater Bouwkunde en Filmhuis De Keizer samen te voegen in ��n fantastisch cultureel centrum? Dat geeft vele mogelijkheden, en al op zeer korte termijn!"

Anton van Amersfoort - directeur Filmhuis De Keizer
"We zijn enthousiast over de idee�n van de heren voor een cultuurloper. We zijn
daarnaast erg blij dat zij het belang van cultuur voor de stad stevig onderschrijven en
vinden dat we ons culturele profiel moeten koesteren. Tegelijk zijn de adviezen van
Coenen en Asselbergs zeer ambitieus. Het is te hopen dat er snel naar een plek wordt
gekeken voor het Hegius Filmtheater, nu er vanuit de provincie dekking is voor dit
initiatief. We hopen dat er politieke bereidheid is om, mocht deze nota leidend worden,
de komende decennia vast te houden aan de gestelde kaders."

Rixt Hoekstra - docent interior design en styling Saxion Hogeschool
"Coenen en Asselbergs hebben een waardevol rapport geschreven. De kracht van
Deventer is haar cultuurhistorische rijkdom, en daarmee heeft ze heel veel in handen.
Deventer moet zich ook in de toekomst profileren om toeristen, pensionado's, etc.
binnen te halen. Wat ik heel belangrijk vindt, is de constatering dat bestaande

gebouwen, ook in de binnenstad, moeten worden hergebruikt voordat allerlei dure
nieuwbouwprojecten worden gestart. Wel denk ik dat het belangrijk is om te beseffen,
dat Deventer groter is dan alleen de historische binnenstad. Ook andere delen hebben
interessante culturele, landschappelijke waarden. Het verplaatsen van de brug is voor
mij niet echt een optie - de brug is goed waar hij staat, en hoort bij het karakteristieke
stadsbeeld van Deventer op die plek."

Hoe kan ik reageren?
Wanneer u suggesties en idee�n voor de ontwikkeling van
de binnenstad bekend wilt maken, kunt u dat tot en met 31
maart 2010 doen. Dat kan op verschillende manieren:
- via het reactieformulier op de website www.deventer.nl/
visiebinnenstad;
- via e-mail: binnenstad@deventer.nl;
- of schriftelijk: Gemeente Deventer, t.a.v. Grietje Begeman,
Postbus 5000, 7400 GC Deventer.
Alle reacties worden gebundeld in een reactienota die naast
het ambitiedocument van Coenen en Asselbergs aan het college en de raad wordt aangeboden. Zo weegt uw mening of
advies mee bij het besluit van de raad. Het ambitiedocument
wordt aan het nieuwe college en de raad voorgelegd. Naar
verwachting gebeurt dit rond mei, juni.

We houden u op de hoogte
Via Deventer Nu (gemeentelijke pagina´s in de Deventer Post)
en via de uitzendingen van Deventer Nu TV op DTV berichten
wij regelmatig over het proces.
Daarnaast vindt u op de website www.deventer.nl/visiebinnenstad nieuws en achtergronden over de ontwikkeling van
de binnenstad. U kunt virtueel langs de plekken die in het
ambitiedocument worden besproken wandelen, fotoÂs en
filmpjes bekijken, reageren op weblogs en online een reactie
geven op het ambitiedocument.

Suggesties of vragen?
Hebt u vragen of suggesties? Laat het ons weten via
binnenstad@deventer.nl. U kunt ook bellen met de
projectorganisatie op telefoonnummer: 693620.
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