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Onderwerp : Aanleg Vrijheidspark

Beste buurtbewoner.
De gemeente Winterswijk is in uw buurt gestart het gebied rondom voormalig
jongerencentrum Eucalypta en het Raadhuis te vernieuwen tot een parkachtig
gebied met een mix aan functies – het Vrijheidspark. In de afgelopen jaren bent u
hier ook bij betrokken geweest en over geïnformeerd. In deze brief praten we u
graag bij over de huidige stand van zaken en vertellen we meer over de uitvoering
van het plan.
Het plan Vrijheidspark
Het plan is een onderdeel van het gemeentelijke project 'stedelijke herverkaveling'.
Met dit project brengen we verschillende functies samen zodat ze een positieve
bijdrage leveren aan de leefbaarheid, economische ontwikkeling en ruimtelijk
kwaliteit van het gebied. Met het plan worden onder andere de bestaande
wegenstructuur aangepast, parkeerplaatsen omgezet in groen en op strategische
plekken geclusterde parkeerplaatsen teruggebracht.
Het plan omvat de volgende straten: Jeugdkerkstraat, Wierengastraat,
Balinkesstraat, mw. Kuipers-Rietbergplein, Schoolstraat en de Burgemeester
Bosmastraat. Op onderstaande verbeelding is weergegeven hoe het gebied wordt
getransformeerd tot het stadspark.
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Belangrijkste veranderingen
Zoals in de tekening te zien is, veranderen er een heel aantal zaken:
Verleggen Balinkesstraat
Met het verleggen van de Balinkesstraat en 'mw. Kuipers-Rietbergplein' ontstaat er
ook ruimte om het Raadhuis, de voormalige burgemeesterswoning en de Post met
een groene loper te verbinden. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de openbare
ruimte een kwaliteitsimpuls krijgt.
Extra parkeerplaatsen en groen
Ten noorden van het Raadhuis worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Langs de
Jeugdkerkstraat wordt ten zuiden van het voormalig poppodium Eucalypta een grote
parkeervoorziening aangelegd. De oude gymzaal is inmiddels gesloopt. Een
gronduitruil heeft plaatsgevonden met vastgoedeigenaren en een buurtbewoner.
Het groene hart van het Vrijheidspark wordt ten zuiden van de voormalige
burgemeesterswoning gerealiseerd.
Veranderingen verkeerssituaties
De Schoolstraat en Jeugdkerkstraat krijgen een directe verbinding met de
Burgemeester Bosmastraat. De Schoolstraat is éénrichtingsverkeer, de
Jeugdkerkstraat en Burgemeester Bosmastraat blijven tweerichtingsverkeer. Het
mw. Kuipers-Rietbergplein en een gedeelte van de Balinkesstraat zijn in de
toekomstige situatie alleen nog toegankelijk voor langzaam verkeer. Boven het INGgebouw aan de Balinkesstraat worden zes appartementen gerealiseerd. Aan de
achterzijde van het gebouw worden op eigen terrein parkeerplaatsen voor de
appartementen en kantoor op de begane grond aangelegd.
Verdere ontwikkelingen.
Samen met Buro Harro is het ontwerp uitgewerkt tot een technisch plan. Op basis
van dit plan zijn er aanbestedingen gehouden en lopen nog enkele aanbestedingen.
Het gaat om de volgende aanbestedingen:
- Inkoop straatbakstenen. Leverantie door Van Der Sanden Tolkamer
- Aanleg openbare ruimte door Dusseldorp uit Lichtenvoorde
- Inkoop granieten parkrand. Leverantie door Stonebase uit Den Bosch
- Aanleg groenvoorzieningen. Hoveniersbedrijf Kersten uit Meddo
- Aanleg openbare verlichting. Aannemer nog niet bekend
- Aanleg waterelement. Aannemer nog niet bekend.
Planning
De fa. Dusseldorp start week 26 en ambieert eind 2020 het werk gereed te hebben.
De volgorde van de uit te voeren werkzaamheden is (verwachte termijnen):
1 de Jeugdkerkstraat en parkeerplaats. Werkzaamheden gereed eind juli 2020
2 De Schoolstraat werkzaamheden gereed eind september 2020
3 De Balinkesstraat, Wierengastraat, mevr. Kuipers Rietbergplein en Burg.
Bosmastraat. Eind december 2020 gereed.
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Meer informatie
In het gebied worden bouwborden geplaatst met globale projectinformatie. Meer
informatie over het plan vindt u op www.winterswijk.nl/vrijheidspark
Contactgegevens
Heeft u vragen over het project Vrijheidspark? Stel ze gerust.
Gemeente Winterswijk
Dagelijks contact:
Dhr. Hank Hakstege
Toezicht/ directievoerder
06-53601474
hhakstege@winterswijk.nl

Overige vragen:
Dhr. Barry Dijkerman
Projectleider
0543-534534
bdijkerman@winterswijk.nl

Aannemersbedrijf Dusseldorp
Dagelijks contact:
Dhr. Luuk Bekkers
Uitvoerder
06-10888075
l.bekkers@dusseldorp.nu

Overige vragen:
Dhr. Andre Stemerdink
Projectleider
06-12427397
a.stemerdink@dusseldorp.nu

Bent u bewoner maar geen eigenaar willen wij u verzoeken de eigenaar van het
pand in kennis te stellen. In het kader van de privacy wetgeving krijgen wij niet de
juiste adresgegevens.
Met vriendelijke groet,

Barry Dijkerman
Projectleider

