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Doel:
1. Kennis te nemen van het belevingsonderzoek Kroonplein in Lemelerveld.
2. Kennis te nemen van het voornemen van het college om een verbeterplan op te stellen. In dit plan
wordt zorg gedragen voor een groenere uitstraling en een meer verkeersveilige beleving van het
plein.
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Inleiding:
Het belevingsonderzoek Kroonplein is in november 2017 uitgevoerd door I&O Research. Voor het
onderzoek zijn face-to-face enquêtes uitgevoerd op en rond het Kroonplein. Het belevingsonderzoek
Kroonplein is bij het voorstel gevoegd.
Bij de behandeling van de procesevaluatie herontwikkeling centrumplan Lemelerveld op 20 november
2017 is door wethouder Van Leeuwen toegezegd dat het belevingsonderzoek in de maand februari
2018 in de raad komt.
Kernboodschap:
Het doel van het belevingsonderzoek is om gebruikservaringen en –belevingen op het Kroonplein in
kaart te brengen. Hierbij gaat het om aspecten als (fiets)veiligheid, beleving, groenbeleving en sfeer.
De belangrijkste gewenste verbeterpunten uit het belevingsonderzoek voor het Kroonplein zijn de
sfeer, inrichting, groenvoorzieningen/straatmeubilair en verkeersveiligheid. Hiervan worden
duidelijkheid van verkeersstromen en meer groen het vaakst als suggesties aangedragen (Hoofdstuk
3, pag. 9.).
In een nog op te stellen verbeterplan moet worden zorg gedragen voor een groenere uitstraling en
een meer verkeersveilige beleving van het plein.
Duurzaamheid:
De betrokkenheid van en samenwerking met stakeholders bij de herontwikkeling van het centrum van
Lemelerveld valt aan te merken als sociale duurzaamheid. Bij het verbeterplan zullen diezelfde
stakeholders aangehaakt worden: werkgroep Kroonplein, de ondernemersvereniging Lemelerveld en
Plaatselijk Belang.
Communicatie:
Het belevingsonderzoek Kroonplein in Lemelerveld en informerende raadsvoorstel zijn opgesteld ter
informatie voor uw raad en is via het RIS voor een ieder openbaar.
Vervolg:
De uitkomsten van het onderzoek en verbeterpunten worden uiteraard besproken met de werkgroep
Kroonplein. Het uitvoeren van maatregelingen zal middelen vergen, en dan zal er ook een
kostenraming worden gemaakt. De raad zal vervolgens nog een voorstel (kredietaanvraag)
ontvangen.
Bijlagen:
Belevingsonderzoek Kroonplein in Lemelerveld (I&O, januari 2018)
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