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TOELICHTING, 

behorende bij het bestemmingsplan der geï.1eento jEr:1men, regelende de b\\ 
stem=;ing on het ?Gbr-~lk_ Tv~n grondon :;n ops tn.Ll cn golegon in hot cOlltr~\J 
van .sr.uaori y ongova ng ~3 .vOlort. 

. -0·-0 -l. 0 I). ·'.)--0·-0- ' \ 

Voor hot gobiod 'IDr:ll:1(m-contruln" is oo n ui tbroiclingsplan vastgosteld t 
'bij raad~:.;boslui t van 29 januari .1962. Doze naam ;':,jUDon-centruu!l is evon-I 
wel enigszins vor-war-r i ng schoppcnd , wan t oon groot goeio:.)l to van do oude 
korn van. hot dorp mo t do tico s to bestaando i?inkol,$~ouwing vi~~.or ~i~t 
ondcr , Dl t GodoeI to van do kern word nn[!101lJk bo s'ch ouwd als bo bouwde 
kon", vvaarvoor cndor do bo pa l i ngon van d; '7oningwct 1901 geon ui tbroi 
dingsplan Docht wordon vastgesteld. 

Ton aanzien van hot central,') gcdoo l to van hot door vor-cngonoond 
plan bostroken gebiod - to woton hot WJdcol te, bogron.,sd door hot J'larkt 
p Lo.i n , de IIoofdstraat-'7ilholcinastraat, do J3aandor cn"'~ wöStoli~ko . 
grons van hot plan, oen ook thans nog grotondool onbobouv~ torroln. -:- ~8 

. con niouw bo s t orm i ng sp Lan . on twor pcn , Do vOOrno.,aDsto rCdoncm.~voor l.VlJZl- 
rl'rnp' Vé),n hot 'plo.,n-1962 war en on ziJ'ng .' . . 'oT ~ u 

., a.' aan rri cuwc si 'tuor i ng van do openbar-e go1JUUïlOn (goL1ocntohuis "on poli- 
tiobureau); .. ' 

b. ho r-g ro opo r'i.ng van do wi.nko l s on overigo ccrrtz-urabo bouwing'] 
c. oen nador inzicht on t.r cn t dei parko,;roc::hoofto in 'hot c:::i0,~~m1? 
d. wij ziging van de; bo s tcmrai.ngcn tc;m wo s ton van de EondsrügiJog. 

~l 

Ton 'aanzien van het rricuwo l)lan "])0 ~,70iort" goldt ovoz-Lgo na hot 
volgondo •. 

. .1 

.r. 
j; Na do tweede wo r c Id cor Log is do industriöle on twi.kko Id ng van :ODDon 

" r"op gang gPk or;1e 11 • 
. _,,~ Volgon~ do gegevens Vo.,n het N.J.L zal do stad ~\.1LlOn in 1980, bij 

yoortgozotto norualo üntvviklcJling~ circé), 50.('00 inVl0nors t.:.llün$ waarbij 
hot ziel~;ntal van dc'go'1cle geneonto vvordt goraand op ongc;voor 97.000. 

" B,ij oon verstorkto ontwik..keling 9 zoals gosuggoreord in de· 20 Neta over 
Y~d<? ruiqtolijko ordoning on do do.,arop o.,anslui tondo r;_oordelijko ontwikke 
;~~ingsn~ta, zal Jr;1[1ün óvon1.'lol als p~iL1airo ontwikkolingskorn,( on. not oon 

i~ £w:?onkllEl~at dat oen aparto plaats In Neclerland. hoeft vorovord, In Î 980 
,.:. ' ;aanzion):j;..:jk Deor invlonors kunnon hobben clan hiorvoor is gonooDd. 

1;4l I t r 
:';" I~Gt hot toonmJ.qE- van hot bovolkingsaantal on d,_) vorstorking van do 
contruö-functio L10;)t ovk:.h::::t vO.J;zorgingsappar2.at van :::ir.men Doogrooien. 
Di t is nodig vcor de rood~ ~àn~~èzigo bovolking on voor de verdero ontwik 
keling. ~::';on good opgebouwd stadscontnm not oon voolzij dig o.,ssortiElont 
aan voorzioningon botokent nodo eJn stinulans voor bijv. de vostiging 
van niouwo industrioën. 

Da&rtoe zal hot nodig zijn oon.govarioerd pakkot van voorzieningon 
to troffen dO''Jls door de ovorho'id deols door do (roods gevestigde) be 
langhebbondon zelf. 

Voor vrat botreft do door do overheid to troffon voorzicmingon is to 
donken aan stodobouwkundigo Daé),trcgolen, on'voor Wé),t de voorzieningen to 
troffon door belo..nghob1Jondon botl'oft aan - 7;0 nodiG - Llodornisoring --&-é),n 
zakenp2.l1don ,hot DCQ'I,vcrkon aan. hot schoppen van ruinoro paI'koorruir:Jton 
o~d. . 

Do stodobouwkundigo c('oa~.l:oGolon ::;u~~len l:JOeten bestaan ui t het schep 
pen van bouwDcgolijl-::hodon op nog niet ,.)ordor voor ditdoel góbruikto 
torreinon, alsr:tedo uit reconstructio van dio delen van hot sté~clscontrw::, 
dia daarvoor hot Deast geschikt zijn. 

Dr zal nog hooI wat tijd nodig zijri~ voordat oon en ander volledig 
zijn 1:;331ag hooft gokrogen. 

In hot kaclor van doze voorzioningün is n.oörgonooE1d ui tbroidingsplan .: 
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van'î962 vastgostold. Bij do voorboroiding van dit plan is oon ondor 
zook ingostc..:ld naar do noost gowensto ontwikkeling Van hot winkolappa~. 
raat in hot corrt r-ura van :-:<1.1[1:.m. Daartoe is (hoovvol d.a t toon nog m.o t blJ 
do wo t Wél.S voorgoschrovon) él.dvies gevrél.agd an.n op dit t?;obiod doskundigo 
.i ns t an tac s 9 zoals hot Contraal Orge.an tor 'bevordoring van do bouw van 
~-1iddenstandsbodri jfspE~lldün (C. 0 .:n.); do Rijksr.üddons tandsccnsulcnt on het 
3cononisch Insti tuut voor do Viddonstand.. 

Ui t deze adviezen b Lo ok , dat or wo I in de oo r s t,c :::la.ats bonoef te be 
stend él.an hot schoppen van uogolijkhedcn tot uitbreiding van de contruo 
voorzieningen. Ditword not ho t ui t.br-o i dá ng sp Lan van Î 962 in bolangrijko 
na be beoogd. 

In deze si tuatio is vm t het clonent Vall behoof to ' aan ui t-broidings 
L1ogeli~:cheden botroft nog goon c nkc l.o ';'lij ziging gokonon. 

Johter hobbon do -bovongonoondo oLlsk_ndighcdon hot noodzakelijk go 
na2J.ct in do stodobouwkundigo cpz o t van oon dool v'ari hot plan vrijziging 
aan to brongon. 

d ) 

Bij do voorbereiding VaD do overigo - hiorbovon roods ~enüoodo - 
s bod.ob cuwkund.i g c DaatrogolonlRot ccn t ruu Van :JnDon (in r-u.i.no zin) zal vor 
dor wordon gogaan not hot vorrichten van ondcr-z ock l ngon naar de Dogolijl::o 
on cco s t [;orronsto ontvrikk31ingo O:;J 10£0 wij zo £\iJ..l" do VIOg goopo~d y{crdon 
voor oo n -zowel in st8dobouwkundig als o c onorai s ch-' gohool vo r m ouwo stads- 

kG~n·rrél.t do \"!oiort botroft is hot van orri no n t bo l ang , dat o ok de ovorigo 
dolon vari JODon-CCll1trun vorder wordon on'b s Lo t on, . ]bt hot oog daarop DOOt 
ook spoedig wor-den voltooid do vorbinding not Lngclslo (Van SchajJcl'log 
statonvvog) cm is nodig c.m reconstructio van do vorbinding DC,t :Jr;lDer- 
hout (Boslaan, Stél.tionsstraat, j)orksstraat). Jo strookvcrzorgondo functio 
van :'_"unon k an in do na"bijo tookoust op dool t.r of f'e ndo ,,,ij zo gche.,ndJ.1aafd 
on ui tt;obouwd woz-dori door do bouw van ])0 ':!ciort 5 als ondordool Van do 
totaal to vorniouwon s t.ad sko r-n van :In!~en. 

Do 'OIciort pz-o scrrt co.r t zich, bonadord vanuä t allo richtingon, als 
doninant on niddolpunt van oon stad n:;t oon él.2.ntrold<:olijk woonkliDaat. 

Hot principo ":::::;nnon open cToone stad" wordt ook in Do rToiort duido 
lijk bonadrukt door hot vrijo contact not hot landschél.p aan do vI::Jstzij d0. 

Vanui t do woonvJijk :J0l~OrL10Cr on do tcokor:!stigo wijk Dargeros i shot ...... , 
contrun via diroct,) vorbindingon goocJ_ bc;roikbél.él.r. .' \ 

Ton aanzion van do vloonwijkon Lngolslo on :Jonorhout is roods gowozon 
op do noodzaak do nodigo verbinding::m to volt,~)Gion, rosp. to roconstruoron • 
./.110 woonwijkon krijgon él.lsud oon geodo ac;.nslui ting op do Hondsrugvvóg 
gooft toogang tot parkoorplaatson Vél.n Do \"Toi:;rt9 park00rplao,tson, dio 
niot ongastvrij on bruusk do él.chtorkanton van wink:Jls, kantorcm, showrooQs 
onwoningon tonon. Intogondoel, hot v"inkelc:mtrun opcnt zich evonO·.:ms naél.r 
do parl::c'Jrtorroin:.m teo, wacYbij do 'oe bouv'fing tot in cio parkoor[:,'o bioden 
doordringt on contact naakt E10t do IIo11dsrugv'vog; bovendien zijn do bodio 
ningshovon gohool oDsloton. 

Hot aantal parkoorplaatson, boncdigd voor do in do ~.;oiort él.anwozigo 
on op to richton bobouwing, is volgcns de thans Iphant00rclo norL10n borokond 
op ongevoor î500 à 2000. 

. Do in~ hot plan zelf goprcjoctoordo pél.rkoorpl::;inon biodon plaats aan 
ung::::voor 650 auto's. Voor hot rostant zal dus t.z.t. cldors öxtra pél.r 
koorgolcgonhoid fwoton 'Nordan govondon. J020 gologonohcid is aanwozig in 
do él.<1l1gronzondo g::; biedon (Cöntrun-zuid, oost on noord), ovontuool in do 
vorD Vél.n pE,rkoorgaragos. " ' 

In bovong.;noOi"do go lJiodon zullûn openbaro of bij zondara gobouvvon on 
bodrijvon v{ordon gopro,joctoord. Do piokorc in' do parkoerbolloofto liggon 
daar andors dan bij wirJc:Jls, zodat voorél.l 0l") do kuopavondon on do zél.tor 
dé1gon do ovorloop daarhoon plaats kél.n vindon. 
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kolcontruD. 

::Jo grondan aa;::t do wo s t.zd j do van do.rIItmdsrug\vog kunncn.iLn do too 
kCL1St dionen 0;::1 son.i=-con t r-uraac t.i vi t.o i ton OIl te; vangon. 

Ho t .i ngcvc Lgo artikel 8 Van hot Bo s Lu.i t op do Rua rrto La jko Ordening 
voorgoschrovon overlog hoeft plaats govonden. In hot kador van dit ovor 
log zijn o nko Lc vragen [s'ostold on opno rká ngc n gODa2,kt (ovoricS·or-,s van 
niot-ossentiëlo aard), waar aan op bovredigende wijze ken en is togO!:îOet 
gekoE1on. 
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