
Beantwoording schriftelijke vragen

van: het college

aan: de raad  

betreft: vragen fractie VVD over het dorpsplein Achterveld d.d. 16 nov.2017.
 
datum: 5 december 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De fractievoorzitter dhr. Genders heeft namens de VVD-fractie vragen gesteld over het 
ontwerpproces van het Plein in Achterveld. Hieronder vindt u de gestelde vragen met de 
tekst over de aanleiding en de bijbehorende antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
De VVD fractie is van mening dat er geen sprake is van een echt dorpsplein, waar ruimte is 
voor het organiseren van festiviteiten en andere activiteiten (markt, kermis). Van een echt 
nieuw dorpsplein in Achterveld echter is nu echter weinig overgebleven. Om praktische 
redenen, bijvoorbeeld de aanleg van extra parkeerplaatsen en de toegang tot de 
parkeerplaats van HCR De Roskam, is er weinig ruimte voor festiviteiten en andere 
activiteiten. Bovendien moet het plein altijd toegankelijk zijn voor verkeer.

Vragen en beantwoording

• Hoe is het proces van totstandkoming van dit plein verlopen en welke verwachting is 
daarbij gewekt? 

Voor 2014 is er onder de bewoners van Achterveld een prijsvraag uitgeschreven om een 
pleinontwerp te bedenken voor het dorpsplein in Achterveld.
De prijsvraag is door een meisje gewonnen. Het stedenbouwkundig bureau MUST heeft met 
de ingrediënten van de prijswinnaar ‘een multifunctioneel plein’ verwerkt in het ontwerp.
Dit ontwerp is in 2014 tijdens een informatieavond voor inwoners van Achterveld in de 
Roskam getoond en toegelicht door de stedenbouwkundige van bureau Must. Ook het 
meisje dat de prijsvraag gewonnen heeft was hiervoor uitgenodigd en was aanwezig.
De opkomst was helaas niet groot, maar er is goed meegedacht om er een mooi plein van te 
maken binnen de beperkte ruimte die er is. Het resultaat van de prijsvraag, vertaling van de 
stedenbouwkundige en de verrijking door de dorpsbewoners is uitgangspunt geweest voor 
een mooi multifunctioneel dorpsplein.
Indertijd was het niet de bedoeling te parkeren op het plein, het plein was wel bereikbaar 
voor auto’s voor o.a. laden en lossen bij de winkels. Vanuit de horecaondernemer was er de 
nadrukkelijke wens om een aantal parkeerplaatsen er realiseren.  Daarnaast is  handhaving 
zonder parkeervakken en zonder parkeerbesluit niet mogelijk is. Op basis hiervan is er 
uiteindelijk voor  gekozen om de parkeerplaatsen te formaliseren en zijn ze in het ontwerp 
opgenomen.
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Ook is er met  verschillende omwonenden overleg gevoerd en een oplossing  gevonden 
m.b.t.  de erfdienstbaarheden waarmee de grond van het plein is belast.

• Hoe is de samenleving betrokken, bijvoorbeeld door het uitschrijven van een prijsvraag?

Onder de bewoners van Achterveld is een prijsvraag uitgeschreven. De ontwerp principes 
‘een multifunctioneel plein’ zijn door de stedenbouwkundige verwerkt in het pleinontwerp. 
Daarnaast is overlegd met de ondernemers, WSL (eigenaar van de huurwoningen) en 
andere belanghebbenden. 
Ook is er met enige regelmaat overlegd met de dorpsraad over de ontwikkeling en de 
voortgang.
 
• Bent u het met ons eens dat het nieuwe C.M. de Vorplein niet aan de verwachtingen van 
een echt dorpsplein voldoet?
 
We zijn het niet eens met het VVD standpunt, dat het C.M. de Vorplein niet aan de 
verwachtingen van een echt dorpsplein voldoet. Het plein is een multifunctioneel plein en 
biedt een functie aan wandelend- en fietsend winkelend publiek, er kan voor maximaal 4 uur 
geparkeerd worden binnen de aangegeven parkeervakken.
Festiviteiten kunnen er volop plaatsvinden, want dan mogen de parkeervakken niet gebruikt 
worden en gaan de uitneembare palen eruit.  De mooie zitbank aan de zijde van de 
Hessenweg nodigt uit om elkaar te ontmoeten. De mooie zitbank aan de zijde van de Groot 
Agteveldlaan biedt ruimte voor ouders die bij hun spelende kinderen willen verblijven.
  
• De VVD verzoekt u om zo spoedig mogelijk met een voorstel te komen voor een echt 
dorpsplein voor Achterveld, waarop festiviteiten en andere activiteiten (markt, kermis) plaats 
kunnen vinden. Bent u daartoe bereid? 

Het dorpsplein heeft een ontwerpproces doorlopen waarbij de samenleving op verschillende 
momenten is betrokken en waar ook de ondernemersbelangen zijn meegenomen.  Het 
geheel faciliteert de verschillende activiteiten die er regulier zijn en er is ruimte voor 
festiviteiten.  Het is nu aan de samenleving om het plein te gaan gebruiken. 
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