CENTRUM STEENWIJK

2018

samen maken we het mooier!
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WILT U MEER WETEN?
Informatie over de herinrichting van de Markt
vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl/centrumsteenwijk.
Wilt u liever telefonisch contact? Dan kunt u bellen met projectleider Arjan Vroklage van de gemeente. Hij is op werkdagen te
bereiken via telefoonnummer 14 0521 (6 cijfers) of via e-mail
centrumsteenwijk@steenwijkerland.nl
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Samen maken we het mooier!
‘Samen maken we het mooier!’ is zeker geen loze
kreet. De afgelopen periode hebben we met elkaar
hard gewerkt aan een geweldig mooi plan voor de
Markt. Met ‘we’ bedoel ik bewoners, ondernemers, de
leden van de werkgroepen en iedereen die zich hierbij
betrokken voelde en een bijdrage heeft geleverd.
In die zin kun je écht spreken van een gezamenlijke
inspanning. Top!
Het maken van een plan voor een metamorfose als
deze, kost de nodige tijd. Maar alle uren en inspanningen betalen zich straks dubbel en dwars terug.
Aan de impressies in deze nieuwsbrief kunt u zien hóe
mooi het wordt. Met veel groen, ruimte voor terrassen,
nieuwe verlichting en een waterpartij waar je u tegen
zegt. Niet voor niets hebben we het over ‘de huiskamer
van de stad’. Tijdens de inloopavonden die we eind
maart organiseren vertellen we er graag meer over.

Samen maken we
het mooier!

INLOOPAVONDEN OP 2 6 EN 2 8 MAART!
Op maandag 26 en woensdag 28 maart organiseren we
in de Heren van de Rechter twee inloopavonden om het
plan helemaal uit de doeken te doen. In elke hoek van
de zaal presenteren we een onderdeel van het plan: de
fontein, duurzame verlichting, de bomen, de zitbanken
en uiteraard ook de planning. Komt u ook? Vanaf 19.30
uur bent u van harte welkom!

De herinrichting van de Markt valt samen met nog
meer reuring in de binnenstad. Stadstuin Nettelbosch,
om er maar een te noemen, geeft straks ook een flinke
plus aan de kwaliteit van het centrumgebied. Mooi!
Wim Brus
Wethouder Centrumontwikkeling
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DIT WAREN
ONZE UITGANGSPUNTEN

2 6 & 2 8 MRT 201 8 UITNODIGING VOOR INLOOPAVONDEN
v.a. 19.30 uur
De Heren van de Rechter
Markt 72
Steenwijk

De Markt als huiskamer van de stad…
… knus, gezellig én authentiek
… waar de rijke historie van Steenwijk als vestingstad tot uiting komt
… duurzame en sfeervolle verlichting
… met een bijzonder waterelement en meer groen
… zonder de huidige parkeerplaatsen
… gelijkvloers van gevel tot gevel
… met ruimte voor horeca, terras en zitbankjes
… de plek voor de wekelijkse warenmarkt
… én (kleinschalige) evenementen

We organiseren twee inloopavonden: op maandag 26 en woensdag 28 maart.
Tijdens deze avonden laten we u graag het plan zien en vertellen we meer over
de verschillende onderdelen ervan. Heeft u vragen? Stel ze gerust. Op beide
avonden kunt u vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de Heren van de Rechter.
We zien u graag!

impressies van de nieuwe Markt 

KLEURRIJK STEENWIJK
Onder die naam hebben leerlingen van RSG Tromp
Meesters een initiatief ingediend. Een mooi plan
om meer kleur aan te brengen in het centrum van
Steenwijk. Het plan is om in april ‘kleurrijke handjes’ aan te brengen op de bestrating van de Woldpromenade, Gasthuisstraat en de Oosterstraat.
WANNEER GAAN WE VAN START?
Natuurlijk willen we graag aan de slag, maar
bij zo’n groot project is een zorgvuldig proces
belangrijk. We beginnen in september na de Nacht
van Steenwijk. Vanaf dat moment worden de werkzaamheden voor iedereen ook echt zichtbaar.
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WAAR STALLEN WE ONZE FIETSEN?
Als de nieuwe inrichting van de Markt een feit is,
zou het jammer zijn als het plein als fietsenstalling
wordt gebruikt. Maar, waar parkeren we onze
fietsen dan wel? En, is het nodig om hier iets voor
te organiseren of regelt het zich vanzelf? We willen graag weten hoe u daarover denkt. Tijdens de
inloopavonden kunt u uw mening hierover kwijt.
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