Wensen en ideeën samengevat

29-11-2018 t/m 12-02-2020
Van bewoners, direct omwonenden, verenigingen, belanghebbenden (Stakeholders)

GROEP 1

AUTOLUW/AUTOVRIJ

VERKEER
Autovrij/Autoluwe Brink Verkeer ontmoedigen/Snelheid omlaag
Verkeer slimmer rond Brink
Weg voor Boode weg
20 km zone weg voor Boode verbod vracht/landbouwverkeer
Evenementen evt. afsluiten
Gedeeltelijk blauwe zone
Doorgaand verkeer mijden
Deventerweg- Enklaan als rondweg om Bathmen meer laten gebruiken
Rondweg “Battum”
Auto “luw” - via Enklaan/Woertmansweg
Boodschappendorp! Wel bereikbaarheid ook voor de deur
Niet autovrij
PARKEERGELEGENHEID: AUTO/FIETS/VOETPADEN - BEWEGWIJZERING
Parkeren auto /waar?
Alternatieve parkeerplekken creëren rondom de Brink (bijv. rondom en bij de kerk, wereldwinkel,
“de Bleke”, Gorsselseweg t/m Dijkhuis, …..)
Voorkeur niet parkeren/zo min mogelijk parkeren op de Brink
Duurzaam parkeren  vervoer naar locatie
Slimme parkeerfuncties
Kort parkeren op de Brink, lang parkeren ergens anders en dit goed aangeven
Normen voor Parkeergelegenheid t.o.v. aantal bewoners
Parkeergarage onder ’t Dijkhuis (ook bij ‘t Dijkhuis nu parkeerprobleem vaak vol)
Parkeren Brink en parkeren Dijkhuis combineren met nieuwbouwplannen Dijkhuis
Ruimte/tennisbaan achter Boode beter en goed benutten
Parkeerplaatsen voor Boode verwijderen en terugbrengen aan de Gorsselse weg aansluitend
richting
Tennisbaan TCB verhuizen naar het in ontwikkeling zijnde Sportpark Bathmen  TCB grond
gebruiken voor parkeren (zo korte doorsteek naar de Brink)
Parkeerplekken creëren omgeving Sporthal de Uutvlog en of bij TCB
Voormalige Wereldwinkel als parkeerplaats inrichten (maar heeft al herbestemming)
Parkeren/verkeer rondom Dorpsschool bij Wereldwinkel en Kerk is nu gevaarlijk
Er zijn al te weinig parkeerplekken
Parkeerprobleem niet verleggen naar de Kerk of de Heeren van Dorth
Ondernemers moeten wel toegankelijk zijn voor klanten, bevoorrading en minder validen
Dichtbij winkel parkeren nodig
Parkeerplaatsen behouden

Boodschappen dorp houden
Ondernemers moeten hun auto’s op eigen terrein parkeren niet bij mede ondernemers
eigen plek voor creëren
Parkeerplaatsen nu drama voor mensen slecht ter been, nieuwe bestrating
Parkeer ontheffing op Brink mogelijk maken voor o.a. Boode bij grote partijen (+/- 20 x per jaar)
Fietsers/Wandelaars moeten een reden hebben om in Bathmen te verblijven
Fiets parkeren goed reguleren, Vaste/mobiele fietsrekken
Voetpaden goed onderhouden en rollator proof
Voetpad zijde Gorsselseweg zorgen dat er geen auto’s op kunnen parkeren
Bewegwijzering goed passend bij gecreëerde sfeer
Goede bewegwijzering (ook pictogrammen)
Bewegwijzering naar Parkeerplekken/supermarkt/start fiets-wandelroutes
Goede bewegwijzering naar Parkeerplekken
Knooppunt Fietsroutes/Wandelroutes duidelijk aangeven

Ook gr. 4
Ook gr. 5
Ook gr. 4 en 5 *
Ook gr. 4

GROEP 2: ONTMOETEN
UITSTRALING ALGEMEEN
Ontmoetingsplek voor bewoners!
Sprankelende, Uitnodigende, Levendige, Overzichtelijke, Praktische Brink
Spelende Kinderen
Uitnodigend voor Toerisme
Authentieke/landelijke uitstraling met knipoog naar het verleden in de tijdsgeest van nu
Brink combinatie vroeger en nu
Relatie met geschiedenis
Openheid
Fundering oude boerderij terug laten komen
Bewegen
Beweegtuin
Knusheid creëren
Sfeervol plein fietsers, wandelaars moeten een reden hebben om in Bathmen te verblijven

GROEP 3: TOEKOMSTBESTENDIG - DUURZAAMHEID/KLIMAATADAPTIEF
GROENVOORZIENING - DIEREN
Geen starre oplossingen ruimte voor flexibiliteit
Groene kern, Groene karakter behouden
Bomen structuur behouden
Evt. Plantenbakken (mobiel), bloemenbakken aan lantaarnpalen
Geen verstening
Balans groen/verhard  groene doorgang ruimte voor bomen
Groene karakter moet wel blijven
Bestrating en groen
Speels groen
Verplaatsbaar groen  groen bestrating
Zoals Nijverdal  rondweg erom heen grote bakken groen! (een ander vind Nijverdal te stenig)
Onderhoud wie
Plantsoenachtig dan komen grote evenementen in de knoei
Functioneel groen
Op Brink 4 grasvlakken met in kruis 2 looppaden (looppad 2 rolstoellengte breed) met ingewalste
leemverharding

Ook gr. 5

Dieren in omgeving Brink
Dierenparkje (vogels)
Insecten minnende omgeving creëren
DUURZAAMHEID/MILIEU
Goede drainage/afwatering
Waterberging onder plein
Waterbergende verharding
Waterbergend grasveld
Streven naar duurzame!!! verbeteringen, wijzigingen
Watertappunt van Join de Pipe (t.b.v. milieu en ontwikkelingslanden)
Oplaadpunt fiets en auto
Energieneutraal met “verhaal”
Energieopwekking
Laadpalen + Zonnepanelen + voorbereid zijn op de toekomst
Gebruik de zon slim
Hergebruik materialen

Ook gr 4
objecten
Ook gr. 1 en 4

GROEP 4: TOEGANKELIJK - DEMENTIEVRIENDELIJK - OBJECTEN/INRICHTING
ONDERGROND -EN WELKE OPPERVLAKTE / BESTEMMING
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
Gelijkvloers
Veilige en herkenbare paden
Toegankelijk voor iedereen, vlak!
Alles gelijkvloers
Rolstoelvriendelijk
Alle looppaden klinkers verwijderen hiervoor in de plaats ingewalste leemverharding
Geschikt maken en houden voor Evenementen
Toegankelijk voor alle evenementen
Betere ondergrond voor het hele jaar maar geen stenen Brink (half, half)
BESTEMMING planwijziging woonhuizen op de Brink, Wereldwinkel en Schoenmaker voor
bijv speciaalzaken
-2 huizen aan Brandspuitweg weg
-2 kanten zijn levendig 1 kant dood woningen daar inleveren voor winkels/bedrijven
-Pand schoenmaker afbreken 1e keus, kerk dan meer betrokken / 2e keus herbestemmen bijv.
ijssalon/pannenkoekenhuis
Eigendommen kloppen niet! Goed nazien
Kadastrale kaart?
*Streven 1500/2000 inwoners erbij binnen 10 jaar- werkgroep 2035 (indirect invloed op PBB)
*Bedrijventerrein aan de A1 voor regio- werkgroep 2035 (indirect invloed op PBB)
OBJECTEN - WATER - VERLICHTING (inrichting)
Objecten Vandalisme proef
Objecten Hufter proef/ stevig!
Banken/ronde banken om bomen/gekleurd/verplaatsbaar/extra zitplekken
Terrasjes/bankjes/zitjes
Zit mogelijkheden, banken en tafels
Ook niet horeca zitgelegenheid
Huidig bankje moet blijven (evt. andere plek)
Flessencontainer schoenmaker ondergronds
Goede vaste Nutsvoorzieningen behouden/extra aanleggen voor kermis en andere Evenementen
Auto en fiets oplaadpunt(en)

Ook gr. 5
Ook gr. 5
Ook gr. 5

Ook gr 1 en 3

Aantal voorzieningen in de grond voor bijv. vlaggenmasten banners etc.
Openbaar toilet in en uit de grond
Prullenbakken handig en passend bij inrichting
Afvalbakken
Waterpartij - verlichting
fonteinen vlak in de grond met verlichting/Brandspuit huisje terug plaatsen bijv. met waterpartij
en verlichting, watertappunt van Join de pipe)
Fonteintjes (energie, zonnepanelen)
Fontein/waterpartij vlak met verlichting, kunnen kinderen doorheen lopen (vb Holten)
Waterspeel elementen
Speels water
Water
Huidige pomp moet blijven (evt. ander plek)
Sfeerverlichting
(in/onder bomen, mooie lantarenpalen) (er zijn net nieuwe lantaarnpalen geplaatst!)
Duurzame straatverlichting + warm
Led verlichting in bomen rondom Brink als bij Dijkhuis

GROEP 5: VOOR TOERISTEN EN INWONERS AANTREKKELIJKER MAKEN

OBJECTEN VAST/MOBIEL VOOR ACTIVITEITEN - EVT. MULTIFUNCTIONELE PLEK CREEËREN
Terrassen uitbreiden!!! van Horeca en evt. andere ondernemers op de Brink,
- o.a. terras bij Snackbar de Brink van parkeervakken officieel terras maken
- Terras Boode verder van Boode af
- Terrassen horeca vergroten, toegevoegde waarde Dorp
* evt. kanttekening hierbij mits bedrijf het ook gaat gebruiken voor lunch, de zondag en de
gehele zomervakantie open
Terrassen vergroten
Terras aan de Brink niet erop
Terrassen in de zon
Horeca ook voormiddag open
Cafés open ook op zondagmiddag
Meer horeca ontbijt en lunchmogelijkheden
Objecten vast/mobiel/multifunctionele plek
IJsbaan andere locatie/oplossing/vorm (ondergrond etc. blijft nu te lang liggen!)
Evt. Bestaande kunststofleidingen met koelvloeistof t.b.v. ijsbaan standaard in de grond leggen
(is van Carnavalsvereniging)
multi functionele plek voor bijv. :
- ijsbaantje i.g.v. vorst met opstaande rand en waterput met Koek en Zopie kraam
- kermis plek voor botsauto’s
- als extra parkeerplek voor bijv. feesten Boode + zie hieronder
Multifunctionele plek creëren met mobiele objecten
Strook van 30 x 5 m (of bijv. 2 x 15 x 5) 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
Speeltoestellen voor kinderen
Fitnesspark ouderen/mobiele fitness apparaten/ bootcamp
Fitness objecten etc. bij ’t Dijkhuis/Bleke i.p.v. Brink
Vast objecten bij ’t Dijkhuis/Bleke, mobiele bij Brink
Bootcamp fitness
Geen vaste objecten hindert activiteiten
Plek voor “mobiele” Muziekkoepel/ grote Evenementen tent en of podium
Muziekkoepel , mobiel
Kiosk infocentrum/koepel/VVV zichtbaar

Ook gr. 3

ONDERNEMEN - ACTIVITEITEN - EVENEMENTEN
Ondernemen Meerdere functies dan alleen horeca  verkoop streekproducten
Weekmarkt op de Brink ( groter) en
Specialiteiten markten
Weekmarkt bij ’t Dijkhuis/de Bleke
Markten van lokale (duurzame) ondernemers
Haalbaarheid onderzoeken meer speciaalzaken op de Brink centreren
Activiteiten voor kinderen
Niet alleen activiteiten op de “huidige” Brink maar zeker ook richting Dijkhuis/Bleke!
Kunstmarkt ook bij ‘t Dijkhuis/Bleke
Grote evenementen op de Brink, vaste activiteiten bij het Dijkhuis/Bleke
Gorssel heeft museum welke toerisme aantrekt. Bathmen? Exposities?
Toerisme bevorderen (met name op de fiets)
Permanente fiets en wandeltochten voorzien van lokaal arrangement: happen/stappen/drankje
Bestaat al wel maar meer kenbaar/zichtbaar maken (zie bathmen.nl)
Activiteiten organiseren in januari februari dan doods plein)  (winter bbq , vuurkorven, eigen
eten/drinken mee)
Activiteiten in de zomer organiseren (in de zomer doods plein)
Plein zomers doods (winkels ook buiten de Brink en meeste horeca aantal weken gesloten)
-Laren juist levendig
-Wat wordt het kantelpunt
-Geen ”bruisende” ondernemers dan ook geen toerisme
-Eerst wat bieden (activiteiten etc.) dan pas komen de mensen
Iedere zaterdag (middag/avond activiteit (concerten/spelen op de Brink/eten op rolletjes/ontbijt
sessies/theater voorstelling/film)
Evenementen huidige mogelijkheden 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+ opbouwdag
* 1-malige evenementen: Concerten (groot podium/feesttent op de Brink, Bathmen spant de
Kroon, Lentefeest, Veur de Bakker, …..

