
GEMEENTE  BEDUM 
 

Commissie ABZ / 

VROM 

: 9 april 2015 

   

AGENDAPUNT : 5 

   

ONDERWERP : Centrumplan Bedum - krediet uitvoering herinrichting plein Kleinestraat 

   

VOORGESTELD 

BESLUIT 

: Een krediet voor de uitvoering van de herinrichting parkeerterrein en de 

Kleinestraat van € 265.000,00 middels een begrotingswijziging 

beschikbaar te stellen. 

   

TOELICHTING :  

 

In navolging van uw eerder genomen besluit tot aankoop van De Vlijt 10 (Raad 22 januari 2015) treft u 

hierbij de uitwerking voor het herinrichten van het parkeergebied en het ‘bijbehorende’ gedeelte 

Kleinestraat.  

De herinrichting is een bij de koop gemaakte afspraak met de inspanningsverplichting deze herinrichting 

voor 1 augustus 2015 af te ronden. 

 

Het inrichtingsplan is gereed en afgestemd met de eigenaar van het parkeerterrein. Daarnaast heeft een 

brede afstemming met de nog te ontwikkelen delen van het centrumplan plaatsgevonden. Met de 

herinrichting van het plein aan de Kleinestraat is als doel gesteld deze in te richten voor functioneel 

parkeren. Het terrein wordt op één niveau gebracht (hoogte verschil vervalt) en solitaire groenelementen 

dragen bij aan de aankleding van het parkeerterrein.  

 

Zoals aangegeven heeft een brede afstemming met de nog te ontwikkelen delen van het centrumplan 

plaatsgevonden waardoor een eenduidig eindbeeld zal ontstaan. In de planuitwerking voor de 

herinrichting van het plein aan de Kleinestraat is ook de invulling van het nieuw te creëren plein aan De 

Vlijt beoordeeld. Het nieuw te creëren plein aan De Vlijt zal naast parkeren ook een multifunctioneel 

karakter krijgen waarop o.a. evenementen plaats kunnen vinden. 

 

Wij verzoeken uw raad een krediet beschikbaar te stellen ad € 265.000,00 t.b.v. de herinrichting plein 

Kleinestraat. De dekking is voorzien in de meerjarige totaaldekking van het centrumplan waarin ook de 

bijdrage van de eigenaar ad € 45.000,00 is opgenomen.. 

 

 

 Bedum, 31 maart 2015 

 

 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, 

   

  De secretaris, De burgemeester, 

   

  R. Wiltjer drs. H.P. Bakker 

 


