
Herinrichting Hoofdstraat 



• Aanleiding:  staat van onderhoud bomen 
 

• Presentatie gemeente op  vergadering VDVV eind 2014 
 

• Oproep werkgroep leden om mee te denken 
 

• Bijeenkomst werkgroep: 
Doel: inventariseren wensen, doorgeven naar gemeente 
Conclusie werkgroep: heft in eigen handen nemen 
Middel: trek het vraagstuk nog breder dan de gemeente 

Proces 



• Burgerinitiatief: herinrichting Hoofdstraat 
• Argumentatie: 

• Staat van onderhoud bomen 
• Staat van onderhoud asfalt 
• Bij vervanging asfalt inrichting als kom: klinkerbestrating 
• Ontwikkeling dorpshuis en parkeerplaats: parkeerbalans Hoofdstraat 
• Eventueel opschakelen naar vervanging/aanpassing van riolering 

door/naar gescheiden stelsel 
• Burgerinitiatief: leefbaarheidsgelden beschikbaar via gebiedsmakelaar 

gemeente 

Idee werkgroep 



Begin 2015:   ontwerp stedenbouwkundige 
 
Begin 2015:   presentatie ambtenaren gemeente 
 
April 2015:   presentatie plan aan bewoners Hoofdstraat 
 
Mei 2015:   verwerken op/aanmerkingen bewoners 
 
Juni 2015:   presentatie ledenraadsvergadering 
 
Juni/Juli 2015:  uitnodiging raadsleden toelichting plan 
 

Proces 



Herinrichting Hoofdstraat 

Historie 

1900 2015 



Herinrichting Hoofdstraat 
Historie Hoofdstraat 

1970 

1900 

Landweg (onverhard) met enkele bebouwingen langs de weg in een 
open landschap 

Bouw van de kerk 1927 

Graanmolen en graanvelden in de omgeving 

 

1950  

Ontwikkeling van Varsselder 

Hoofdstraat verhard 

 

1960 – 1970 

Landrichting (ruilverkaveling) 

Aanleg N816 

Verdere ontwikkeling van het dorp 

Hoofdstraat wordt “dorpsstraat” 

Herinrichting van de Hoofdstraat 

 

 

1950 

1930 



Historie 
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Herinrichting Hoofdstraat 

Ruimtelijke analyse 

Kenmerken 

• Veel ruimte in de straat door positie van de woningen en ruime voortuinen 

• Algehele groene karakter van het dorp 

• Bijzondere locatie langs de dorpsstraat (o.a. kerk, dorpsplein) 

 

• Ontbreken van een duidelijke entree 

• Bomen te groot voor het straatprofiel  

• Bomen halen beeld van de straat weg 

• Kwaliteit van het asfalt 

• Onduidelijkheid voor voetgangers 

• Publieke functies (school, kerk, verenigingsgebouw) achter de bebouwing 

• Gebruik van split als bermverharding 
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Wensen bewoners 

 Groene inrichting 

 Dorpsgevoel 

 Veiligheid (als voetganger) 

 Geen wegversmallingen 

 

 Bijzondere punten 

 Dorpsplein 

 Schoolzone 

 Kruispunt bij de molen 

 

Uitgangspunten gemeente 

 30 km/uur-zone; 

 Klinkerverharding; 

 Wegbreedte 5.40 meter (incl. 
parkeren) 

 Gelijkwaardige kruisingen; 

 30-k Extra attentiewaarde op 
kruisingen 

 Grote bomen op markante 
punten 

 Kleinere bomen in het 
straatprofiel 
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Refererend naar Hoofdstraat als “landweg” 

 

Groene inrichting  

 - bomen aan weerszijde van de weg (verspringend) 

 - groenstroken met “veldbloemen”  

 

Rijbaan 4.50 m breed + éénzijde  langsparkeren (1.80 m) 

 

Verwijzing naar een “karrenspoor” in de rijbaan  

 

Versmalling als verkeersremmer 

 

Doorgaand voetpad, gescheiden door groenstrook 
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Herinrichting Hoofdstraat 
 Dorpsplein 

 Centrale ontmoeting 

 Logo “Het Onze Lieve 
Vrouwe Gilde” in het 
plein verwerkt 

 Ontmoetingsbank 
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2016:    contact houden met de gemeente over stand van zaken 
 
1e kwartaal 2017: opstart gesprekken projectleider gemeente ontwerp 
2e kwartaal 2017: conclusie ‘gat’ in de begroting 
3e kwartaal 2017: behandeling Voorjaarsnota door gemeenteraad 
4e kwartaal 2017: goedkeuring Begroting 2018 gemeenteraad 
December 2017: gesprekken projectleider gemeente uitwerking  
 
2018:   nadere uitwerking  
 

Proces 


