Wensen en ideeën samengevat, Plan Brink Bathmen
Van bewoners en direct omwonenden
Aan de hand van de inventarisatie avond 10-10-2018, e-mails en verdere input na deze avond
VERKEER
Autovrij/Autoluwe Brink Verkeer ontmoedigen/Snelheid omlaag
PARKEERGELEGENHEID (fiets en auto), VOETPADEN
Voorkeur niet parkeren/zo min mogelijk parkeren op de Brink
Alternatieve parkeerplekken creëren rondom de Brink (bijv. rondom en bij de kerk, wereldwinkel,
“de Bleke”, Gorsselseweg t/m Dijkhuis, …..)
Ondernemers moeten wel toegankelijk zijn voor klanten, bevoorrading en minder validen
Parkeer ontheffing op Brink mogelijk maken voor o.a. Boode bij grote partijen (+/- 20 x per jaar)
Voetpaden goed onderhouden en rollator proof
Voetpad zijde Gorsselseweg zorgen dat er geen auto’s op kunnen parkeren
UITSTRALING ALGEMEEN
Ontmoetingsplek voor bewoners!
Sprankelende, Uitnodigende, Levendige, Overzichtelijke Brink
Uitnodigend voor Toerisme
Authentieke/landelijke uitstraling met knipoog naar het verleden in de tijdsgeest van nu
GROENVOORZIENING
Groene kern, Groene karakter behouden
Bomen structuur behouden
Evt. Plantenbakken (mobiel), bloemenbakken aan lantaarnpalen
DUURZAAMHEID/MILIEU
Goede drainage/afwatering
Waterberging onder plein
Streven naar duurzame!!! verbeteringen, wijzigingen
Watertappunt van Join de Pipe (t.b.v. milieu en ontwikkelingslanden) (zie ook bij objecten)
Oplaadpunt fiets en auto (zie ook bij objecten)
ONDERGROND EN WELKE OPPERVLAKTE
Plein meer open karakter en laten aansluiten bij de Kerk en ‘t Dijkhuis
Materiaalkeuze: ondergrond vlak, goed op kunnen bewegen ook voor minder valide
1 niveau, geen obstakels, geen hoogteverschil, plein vlak, (geen stoepen?)
Duurzame/praktische/mooie/toegankelijke ondergrond, waterpas
Geschikt maken en houden voor Evenementen
Terrassen uitbreiden!!! van Horeca en evt. andere ondernemers op de Brink
(Terras van Boode verder van Boode af)

OBJECTEN & VERLICHTING (inrichting)
Banken/ronde banken om bomen/gekleurd/verplaatsbaar/extra zitplekken
Waterpartij met verlichting (fonteinen vlak in de grond met verlichting/Brandspuit huisje terug
plaatsen bijv. met waterpartij en verlichting, watertappunt van Join de pipe)
Sfeerverlichting (in/onder bomen, mooie lantarenpalen)
Goede vaste Nutsvoorzieningen behouden/extra aanleggen voor kermis en andere Evenementen
Auto en fiets oplaadpunt(en)
Aantal voorzieningen in de grond voor bijv. vlaggenmasten banners etc.
Openbaar toilet in en uit de grond
Prullenbakken handig en passend bij inrichting
OBJECTEN VAST/MOBIEL (inrichting m.b.t. ACTIVITEITEN)
Evt. Multifunctionele plek hiervoor creëren op de Brink!
Bestaande kunststofleidingen met koelvloeistof t.b.v. ijsbaan standaard in de grond leggen
Strook van 30 x 5 m gras/zachte ondergrond voor eindhindernis survival
(1300 deelnemers) zachte ondergrond eist verzekering en survivalbond (is 1 x per jaar)

Spellen voor jong en oud bijv. jeu de boule/dambord/schaakbord/volleybal/….
Schommels/kindertoestellen op de Brink
Fitnesspark ouderen/ mobiele fitness apparaten/ bootcamp
Plek voor mobiele Muziekkoepel/ grote Evenementen tent en of podium
ONDERNEMEN / EVENEMENTEN EN ACTIVITEITEN (zie ook objecten vast/mobiel)
Weekmark op de Brink ( groter) en
Specialiteiten markten
Meer horeca ontbijt en lunchmogelijkheden (terrassen vergroten!)
Toerisme bevorderen (met name op de fiets)
Haalbaarheid onderzoeken meer speciaalzaken op de Brink centreren evt.
bestemmingsplanwijziging woonhuizen op de Brink, Wereldwinkel en Schoenmaker
Mogelijkheden voor Evenementen blijven behouden of zelfs aantrekkelijker maken:
* Kermis (eind sept, +/- 1 week incl. opbouw)
* Kunstmarkt (begin sept, 1 dag + opbouw dag)
* Survival (1/2 april, 1 dag + opbouwdagen)
* Brink tot Brink loop (eind/begin van het jaar, 1 dag )
* IJsbaan (eind van het jaar, nu overdekt met tent zonder zou mooier zijn, meerdere weken)
* Oud en Nieuwfeest (vuurwerk op “de Bleke” en grote feesttent op de Brink, 1 dag+ opbouw dag)
* 1-malige evenementen: Concerten (groot podium/feesttent op de Brink, Bathmen spant de
Kroon, Lentefeest, …..

