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Centrumplan Beilen: 600 ideeën
LEONIE SINNEMA

BEILEN Bewoners, ondernemers en
organisaties droegen ideeën aan
voor de nieuwe centrumplannen
in Beilen. Die ideeën, 600 in totaal,
zijn nu samengevoegd in een plan.

Aan de muren van het ‘pop-up’-kan-
toor van de gemeente aan de Brink-
straat hangt de uitwerking van
maandenlang enquêteren, bevragen
en discussiëren. Zeshonderd ideeën:
samengevoegd in één plan.

Sinds dit jaar wordt vaart gemaakt
met de vernieuwing van het Beiler
centrum. Van de provincie komt er
een stimulans van 750.000 euro uit
het binnenstadsfonds. Gemeente en
ondernemers dragen ieder eenzelfde
bedrag bij. De gemeente huurde een
externe adviseur in om de plannen
voor te bereiden. Vanaf het begin
hebben bewoners en ondernemers
inspraak.

In het tijdelijke kantoor is het een
drukte van belang, alle ambtenaren
zijn in gesprek. Inwoners kunnen

hun mening geven over de plannen
en suggesties ter verbetering aange-
ven.

Nick Bruins van de gemeente is
vanaf het begin betrokken bij de
planvorming. ,,De meeste ideeën
gaan over de openbare ruimte. Men-
sen vinden de parkeerplaats bij de
Jumbo niet heel fraai, die gaan we
charmanter inrichten. Ook de Markt
wordt saai gevonden. Die is straks
een stuk groener.”

Een ander kritiekpunt is de
‘schreeuwerige’ reclame in de Brink-
straat. Ook dat wordt aangepakt. Het
liefst al vanaf januari komend jaar.
Andere zaken, zoals een compactere
indeling van het centrum, vergen
een wat langere adem.

De Hekstraat wordt afgestoten
van het winkelgebied en aanloop-
straten als de Weverstraat en de Kar-
spelstraat worden onderdeel van een
‘flexibele schil’. ,,Die flexibele schil
heeft ook te maken met de onzekere
toekomst van fysieke winkels”, legt
Bruins uit. ,,Niemand weet eigenlijk
hoe dat eruit gaat zien.” In die flexi-

‘Het moet gezelliger
en toegankelijker.
Maar we worden
geen Groningen’

bele schil zijn dan ook verschillende
bestemmingen mogelijk. ,,Reuring is
daar het belangrijkst.”

Ondernemers die vanaf de rand
van het centrum naar het kernwin-
kelgebied willen verhuizen, komen
straks in aanmerking voor subsidie.
Ook voor gevelverbetering, die er-
voor moet zorgen dat de winkelstra-
ten een open aanblik krijgen, is
straks waarschijnlijk subsidie aan te
vragen.

Een ander discussiepunt, verkeer,
kon op weinig inbreng van inwoners
rekenen. Toch wordt juist daar nu
veel over gediscussieerd. Over het
tweerichtingsverkeer in de Raad-
huisstraat zijn de meningen bijvoor-
beeld verdeeld. Andere verkeers-

plannen, waar meer overeenstem-
ming over is: betere bebording en de
parkeerroutes duidelijker aangeven.

Bruins is enthousiast over de in-
loop. ,,In het begin moesten mensen
wennen. Dan zaten we in de Jumbo
en was het van: ‘vertel maar, wat zijn
de plannen?’ Mensen waren verrast
door deze aanpak, maar ik denk dat
het heel goed past bij de tijdgeest.”

Hoe ziet Beilen er straks dan uit?
,,Het moet gezelliger en toegankelij-
ker. Maar we worden geen winkelge-
bied als Groningen. Beilen is uitste-
kend bereikbaar en heeft een volle-
dig aanbod voor de dagelijkse bood-
schappen, dat moeten we beter
uitventen.” De aanvullingen van be-
zoekers worden meegenomen in het
plan, waar de raad binnenkort over
beslist.

De pop-upwinkel in de Brinkstraat is
nog open op woensdag 22 november
van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag 24
november van 13.00 tot 20.00 uur
en zaterdag 25 november van 10.00
tot 13.00 uur.


