Binnenstadsvisie in tien thema’s
Voorwoord
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft zijn ideeën voor de binnenstad in het collegeprogramma
opgenomen. Beoogd wordt een duurzame ontwikkeling met ruimte voor de voetganger en fietser. Dat schept
verwachtingen die een kwaliteitsimpuls voor de binnenstad kunnen inhouden. Al deze ideeën moeten nu in
één kader worden samengebracht. Voor het ontwikkelen van die integrale visie op de binnenstad organiseert
de gemeente een aantal ‘expertmeetings’. Organisaties en instellingen, waaronder Vereniging Oud Hoorn, zijn
uitgenodigd mee te praten over de beste koers. Oud Hoorn waardeert deze aanpak. Ter voorbereiding van de
expertmeetings heeft een werkgroep van de vereniging nagedacht over die aspecten van de binnenstad die
van belang zijn voor de toekomst. Centraal in de ideeën staat de binnenstad van Hoorn als unique sellingpoint
waar we met respect mee om moeten gaan.
Reacties naar info@oudhoorn.nl zijn welkom.
E.S. Ottens, voorzitter Vereniging Oud Hoorn

Inleiding
De wetgever stelt ruimtelijke ordening visies
verplicht. Ze moeten richting geven aan de snelle
veranderingen en de antwoorden daarop vanuit de
samenleving. Hoorn staat voor lastige vragen en
nieuwe uitdagingen. De binnenstad is het kloppend
hart van de stad. Daaraan ontleent Hoorn zijn eigen
karakter als historische-, haven- en koopstad. De
beleving van de binnenstad verandert onder meer
door veranderend koop- en recreatief gedrag.
Functies staan onder druk. Hoe houdt Hoorn de
binnenstad levendig én leefbaar? Ook de aanpak van
de Westerdijk en de komst van een stadsstrand aan
de rand van de binnenstad zijn daarvoor van
betekenis

hebben. De binnenstad van Hoorn is beschermd
stadsgezicht. Die status biedt enige garantie tegen
ongewenste ontwikkelingen. Hoorn ontbeert echter
nog steeds een monumentenbeleid en een modern
beleidskader – geactualiseerde Welstandsnota – om
nieuwe bouwplannen qua vormgeving en materiaalgebruik aan te toetsen.

De Welstandsnota was ambtelijk zes jaar geleden al
gereed voor besluitvorming. Het actualiseren zal
weer een jaar duren. In het kader van beter iets dan
niets, zou de nota zo snel mogelijk vastgesteld
moeten worden. Actualiseren kan daarna. Het
nieuwe beleidskader moet niet alleen beschermen
maar ook vernieuwingen in de binnenstad mogelijk
maken.

De afgelopen decennia zijn talloze beleidstukken over
de binnenstad verschenen. Over specifieke
onderwerpen: de inrichting – het nog altijd actuele
Kwaliteitsplan voor de herinrichting – het gebruik –
winkels en terrassen – het verkeer en het parkeren,
het wonen. Sommige nota’s zijn nog verrassend
actueel wat de voorgestelde oplossingen betreft.
Maar deze zijn ondanks goede ideeën niet of slechts
deels geïmplementeerd. Het lijkt er wel eens op dat
we constant nieuwe plannen maken omdat we de
oude niet uitvoeren. Daarom adviseren we om:
• literatuuronderzoek te doen naar eerdere visies
en plannen en de daarin opgeslagen bruikbare
ideeën;
• een analyse uit te voeren naar de redenen
waarom die plannen niet of deels zijn uitgevoerd. En welke kunnen worden gerevitaliseerd;
• te streven naar een realistische visie, gericht op
de uitvoerbaarheid, zowel qua tijd als financieel,
waarvan beheer en handhaving onderdeel zijn.
Geen luchtfietserij.
1 - Monumentenbeleid - welstandsbeleid
Hoorn is de derde monumentenstad van NoordHolland. Na Amsterdam en Haarlem. De binnenstad
telt 357 rijks- en 160 gemeentelijke monumenten. En
één provinciaal monument: de Westfriese Omringdijk. Daarnaast zijn er elfhonderd beeldbepalende
panden in de binnenstad en ruim driehonderd
bomen die de status van gemeentelijk monument
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Monumentenbeleid heeft niet alleen betrekking op
welstand en beschermd stadsgezicht. Het gaat ook
om het versterken van het monumentale karakter
van de stad, belangrijk voor economie en toerisme,
door het faciliteren van verbeteringen en restauraties
van panden en het aanzien van straten en grachten.
Komend jaar wordt de nieuwe Erfgoedwet van
kracht. Deze wet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het historisch en
cultureel erfgoed. De beschermingsniveaus zoals die
in de huidige wetten en regelingen gelden vormen de
ondergrens. Samen met de nieuwe Omgevingswet
maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van
ons cultureel erfgoed mogelijk. Met deze nieuwe
wetten komen er nieuwe kaders die het noodzakelijk
maken om het kwaliteitsbeheer van het beschermde
stadsgezicht goed te formuleren.

In 2009 heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Binnenstad vastgesteld. Voor de ruimtelijke
kwaliteit spelen ook de beeldbepalende panden een
belangrijke rol, maar een definitie daarvan moet nog
steeds worden uitgewerkt.

2 - Musea en kerken
Monumentale kerkgebouwen
De gemeente zou zich meer nadrukkelijk bezig
moeten houden met het toekomstig gebruik van
grote monumenten, zoals de Grote Kerk, de
Cyriacuskerk en vooral de Noorderkerk. Deze monumenten worden nu overgelaten aan de markt of aan
het particulier initiaTrouw 23 mei 2015: Gemiddeld
tief. De markt kan dat
sluiten twee kerkgebouwen per
week hun deuren. De lokale overniet oppikken. Voor
heid moet kerken de helpende
deze kerkgebouwen
hand bieden vindt het Utrechtse
zijn nauwelijks verCDA-raadslid Brussaard.
dienmodellen te ontwikkelen. Recent is onderzoek gedaan naar de
toekomstmogelijkheden van de Cyriacus- en de
Noorderkerk. De resultaten van die onderzoeken zijn
niet naar buiten gebracht.

Nu de PKN de Noorderkerk wil afstoten, bepleiten wij
onderzoek naar de mogelijkheid van verplaatsing van
de centrale bibliotheek naar de Noorderkerk.
Daardoor wordt de (economische) levendigheid van
dit gebied versterkt, ook
in de avonduren. Het
vrijkomende gebied aan
de
Wisselstraat
kan
worden
herontwikkeld.
Een woonfunctie verdient
de voorkeur. Ook het
Platform religieus erfgoed
dient nieuw leven te
worden ingeblazen, zodat
kerkbesturen goed geïnformeerd zijn over de
mogelijkheden van hun
gebouwen.
Museale activiteiten
Hoorn heeft zich in het verleden regelmatig
gepresenteerd als museumstad. Inmiddels zijn twee
musea verdwenen. Kleintjes weliswaar, maar die
toch een aardige verbreding van het aanbod

betekenden. Met de komst van de Halve Maen en de
samenwerking met het Centrum Varend Erfgoed zijn
interessante nieuwe activiteiten toegevoegd. Op de
ingezette lijn van Hoorn als stad van de Gouden Eeuw
en de Zuiderzee moet door
alle
partijen
worden
voortgeborduurd, mede ter
bevordering van het bezoek
aan de stad. Het Westfries
Museum zal zich nationaal
en internationaal – ook in
naam – als Museum van de
Gouden Eeuw – Museum of
the Golden Age – moeten presenteren, waarbij de
etnografische collectie op de tweede plaats komt. Is
een dependance van het Rijksmuseum denkbaar?
3 - Openbaar gebied
De uitstraling van de stad begint bij de kwaliteit van
het openbaar gebied. En die kwaliteit zit vaak in het
detail. Het verbeteren van de inrichting van het
openbaar gebied stagneert. We constateren een
toenemende verrommeling door slijtage, ongewenst
straatmeubilair
en
reclameuitingen.
Er
wordt
hier
onvoldoende gehandhaafd. Te
vaak is er afgeweken van de
afspraken over de herinrichting
van het openbaar gebied. Soms is
om financiële redenen gekozen
voor tweederangs materiaal. Goedkoop blijkt dan
toch duur-koop te zijn. De ‘hardstenen’ trappen voor
de Schouwburg zijn daarvan een voorbeeld, evenals
de afschuwelijke oplossing rond de bomen op de
Gedempte Turfhaven, waar giet-ijzeren roosters
passend waren geweest. Bij het
achterblijven van het onderhoud
moet ook de steeds slechter
wordende
status
van
de
Veemarkt en de aldaar aanwezige
hekken (een rijksmonument)
worden genoemd.
Na het Oostereiland, Hoofd, Doelenkade en
Veermanskade is er niet veel meer gebeurd en zit er
ook niets meer in de pipeline, behoudens een nieuwe
kade aan Onder de Boompjes. Er is wel geld voor een
omvangrijk strandproject aan de Westerdijk, maar
het openbaar gebied van de Westerdijk wordt niet
geherstructureerd.
Het kwaliteitsplan voor de binnenstad behoort
leidend te blijven. Opschoning van het aantal
paaltjes, verkeersduidingen en ander niet noodzakelijk straatmeubilair is een eerste kwaliteitsslag.
Daarnaast heeft de aanpak van schoon, heel en veilig
de laatste periode te weinig prioriteit gehad. De
keuze voor een in beeld samenhangend straatmeubilair is zeer gewenst.
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4 - Verkeer en parkeren
Autoverkeer
Er gaat nog steeds veel verkeer door de binnenstad
en te veel zwaar verkeer, waaronder bussen. Dit
zware verkeer veroorzaakt relatief veel overlast. Het
invoeren van een asbeperking en een 30 km-zone
voor de gehele binnenstad kunnen de overlast
beperken. Dat stelt ook eisen aan de handhaving.
Minder verkeer in de binnenstad komt het beleven
van het historische karakter ten goede; meer
autovrije straten vergroten de aantrekkelijkheid van
de stad.

Veel steden met vergelijkbare binnensteden zijn
economisch succesvol gebleken bij het aan banden
leggen van het autoverkeer en het parkeren in hun
binnenstad. De aandacht van het college voor het
autoluw maken van de binnenstad ten gunste van

voetganger en fietser schept verwachtingen.
Daarmee kan een aantal lang gewenste
verbeteringen eindelijk worden doorgevoerd. Op
korte termijn zouden reeds meerdere straten autovrij
gemaakt kunnen worden: Rode Steen, de route
haven winkelgebied via Veermanskade, Oude
Doelenkade, Bottelsteeg, Korenmarkt, Breestraat en
Kerkplein; ook kan gedacht worden aan het
Nieuwland en het Munnickenveld.

Hier ligt een belangrijke uitdaging. Wonen in de
binnenstad betekent niet dat iedere bewoner voor
zijn eigen deur kan parkeren. Veel straten in de
binnenstad zijn buiten kantoortijd bezaaid met
geparkeerde auto’s. Het aantal in omloop zijnde
parkeervergunningen is te groot. Het is wenselijk om
te onderzoeken onder welke voorwaarden het
parkeren op het maaiveld terug gedrongen kan
worden. Ontwikkel een uitsterfbeleid om het aantal
vergunningen te laten afnemen. Stel duidelijke voorwaarden aan het aantal parkeervergunningen bij
nieuwe woningen en bij nieuwe bewoners, één
vergunning per woning.

De kwaliteit van de binnenstad en het historische
karakter kan al worden verbeterd als een aantal
parkeerplaatsen op enkele cruciale plekken wordt
opgeheven. Uiteraard zal het verlies van bewonersplaatsen gecompenseerd moeten worden. Dat kan
door het niet-bewonersparkeren meer naar de rand
van de stad te verplaatsen en in parkeergarages of op
bestaande parkeerterreinen een deel voor bewonersparkeren te reserveren. Als de woonfunctie verder
toeneemt – en dat gebeurt – dan ook extra parkeervoorzieningen aan de rand van de binnenstad
toevoegen. Voor de korte termijn kan in dat kader de
geplande parkeervoorziening nabij het nieuwe strand
in combinatie met het parkeerterrein aan de Lambert
Meliszweg mogelijk een nuttige bijdrage leveren. De
Poort van Hoorn als nieuw en groot ontwikkelgebied
biedt op de langere termijn voor de binnenstad een
belangrijke aanvulling op de parkeermogelijkheden.

Parkeren

Langzaam verkeer
Als de verblijfsrecreatieve functie vergroot wordt, zal
de toegankelijkheid van de binnenstad voor fietsers
en voetgangers verbeterd moeten worden. Op
drukke dagen kent de binnenstad onvoldoende
parkeervoorzieningen voor fietsen. Ook de fiets- en
voetgangersroutes met de omliggende wijken
behoeven verbetering.
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5 - Recreatie
Julianapark
Het Julianapark heeft als stadspark een belangrijke
functie voor Hoorn, in het bijzonder voor de binnenstad, het Venenlaankwartier en een deel van de
Kersenboogerd.

De huidige onderhoudssituatie is belabberd. Met
goed en degelijk onderhoud, ook na grote
manifestaties, kan dit park zijn functie terugkrijgen.
Dat vergt een goed beheerplan met de daarbij
behorende uitvoeringstaken en financiën. Bebouwing
van het Julianapark doet afbreuk aan de parkfunctie
en wordt door Oud Hoorn afgewezen.

Stadsstrand
De ontwikkeling van het stadsstrand kan leiden tot
een mooie recreatieve voorziening mits de
Westerdijk als monument wordt behandeld.
Bebouwing van de dijk en van het direct
aangrenzende water is daarom ongewenst. Ook voor
het stadsstrand is goed beheer en onderhoud zeer
belangrijk. De voorgestane
parkeervoorziening kan vanwege de
mogelijkheid van dubbelgebruik de parkeerdruk op de binnenstad
ontlasten. Een deel van
het parkeerterrein aan
de Lambert Meliszweg kan dan worden gereserveerd
voor bewonersparkeren van binnenstads-bewoners.
6 - Binnenstad als koopcentrum
Het retaillandschap is de afgelopen jaren drastisch
veranderd. In de binnenstad zijn de effecten duidelijk
waarneembaar. De omvang van het winkelbestand is
afgenomen, tegelijk de diversiteit. Zes telefoonwinkels op het Grote Noord zijn daarvan een
illustratie. De afname van het winkelbestand is met
name het gevolg van veranderend koopgedrag; de
hoeveelheid parkeerruimte en de afstand van het
parkeren tot de winkels spelen daarbij geen rol.

Volgens marktonderzoeksbureau Q&A
zijn in zes jaar tijd in
Nederland 22.000
winkels verdwenen,
een vijfde van het
winkelbestand.

Cor Molenaar:
Gemeentes, vastgoedeigenaars en
winkeliers moeten
samenwerken aan
een gericht marketingplan om het centrum
weer leuk en
aantrekkelijk te maken
om klanten te trekken
en te binden.

Binnenstad als manifestatieterrein
De binnenstad is voor allerlei activiteiten een
sfeervolle omgeving, die echter door veel bewoners
in toenemende mate als te belastend worden
ervaren. De afgelopen decennia is het aantal
woningen in de binnenstad verdubbeld. Tegelijk is er
sprake van een groeiend aantal manifestaties en
andere (muzikale) activiteiten.
De economie mag geleidelijk aan aantrekken, de
vraag naar winkelruimte zal niet toenemen. Er komen
minder en gemiddeld kleinere winkels. In de
binnenstadsvisie zullen keuzes gemaakt moeten
worden om het winkelbestand in de binnenstad
nieuw perspectief te bieden.
Was vroeger de overlast beperkt tot negen dagen
kermis, nu gaat het om een veelvoud daarvan. De
geluidsbelasting van de kermis is streng beteugeld.
NHD 21 juli 2015: Botsende Belangen bij VrijMiBo in Hoorn

Dat geldt lang niet altijd voor de andere activiteiten.
De VrijMiBo van juli jl. was tot in de Kersenboogerd
te horen. Adequaat toezicht en handhaving kunnen
de hinder beperken. Zonder de overlast naar andere
plaatsen te verplaatsen kan worden gekeken naar
een betere spreiding van de activiteiten over de stad.
Hierbij kan het nieuwe stadsstrand mogelijk een rol
gaan spelen.
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Kernpunten kunnen zijn:
• Opnieuw investeren in de openbare ruimte. De
laatste investering in bijvoorbeeld het Grote
Noord dateert van decennia terug. Het VOC-logo
ter hoogte van de Nieuwsteeg is al jaren geleden
aan gort gereden.
• Concentratie van het winkelgebied tot het
‘Hoornse winkelrondje’. In de Retailagenda 2015
van minister Kamp staat: concentreer de overgebleven winkeliers en de gezelligheid in een
beperkt gebied.
• Inzetten op de transformatie van kansloze
winkelstraten in nieuwe vormen van bedrijvigheid en wonen. Hier ligt een stimulerende rol
voor
de
overheid
–
waar
is
het
binnenstadsmanagement? – in samenwerking
met lokale partijen als Intermaris en
ontwikkelaars.
Seinpost: Steeds
meer gemeenten
ontwikkelen
specifiek beleid om
het cultuurhistorisch
erfgoed niet alleen
te behouden, maar
ook als troef in te
zetten in verbetering
en het vermarkten
van winkelgebieden.

Het verpauperde Nieuwland kan herontwikkeld
worden tot bijv. woongebied evenals delen van
het Nieuwe Noord.

•

•

Geen concurrerende ontwikkelingen meer
toestaan in de binnenstad of elders in Hoorn. De
toenemende bestemmingsverruiming van de Hof
van Hoorn zijn fnuikend geweest.
De Grote Kerk en het Kerkplein in nieuw
commercieel perspectief ontwikkelen is prima
maar gaat ten koste van andere delen van de
binnenstad;

WPM Research:
Miljoenen meters die
niet voldoen aan de
eisen van de
kritische, oudere
consument, gaan
hun huidige functie
verliezen.

•

De binnenstad als koopcentrum is gebaat bij
bovengemeentelijke afstemming. Het huidige
beleid waarbij winkelcapaciteit buiten de
traditionele kernen ontwikkeld wordt, leidt
direct tot leegstand en kapitaalvernietiging
elders in de regio.
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Horeca en terrassen
De binnenstad biedt onderdak aan veel horecabedrijven. De economische situatie in deze sector is
niet rooskleurig. Wat voor winkels geldt, geldt ook
voor de horeca. Er is te veel. Ook hier moeten keuzes
gemaakt worden. Durf te limiteren, alleen nieuwe
horeca bij vertrek oude. In dat kader is een evaluatie
van het horecabeleid, o.a. m.b.t. de drie, in praktijk
twee concentratiepunten, gewenst. Het gebied rond
de Grote Kerk functioneert nog altijd niet als zodanig.
Ook ten aanzien van de terrassen is strakker toezicht
en handhaving vereist. De ongetwijfeld goedbedoelde plaatsing van bloembakken, met daarin
zieltogende olijfbomen, op de Roode Steen is niet
passend in deze historische omgeving. Verkeer over
de Roode Steen is nog altijd een storende
aangelegenheid.

De Waag, één van de topmonumenten van onze stad,
heeft nu het hele jaar door kerstverlichting aan de
luifel hangen. Op grond van de criteria uit de nimmer
geëvalueerde proef voor terrasboten van 2005
werden uiteindelijk twee passende locaties voor
terrasboten aangewezen, daarvan is alleen de
terrasboot aan de Appelhaven nog over. Overige
locaties zouden niet voldoen. Aan de criteria uit de
nota Terrassen wil Oud Hoorn toevoegen: inpassing
in het stedelijk schoon.

7 - Poort van Hoorn
De effecten van de besluitvorming rondom de Poort
van Hoorn zijn voor de binnenstad nog niet direct
overzienbaar. In de stukken die ter voorbereiding van
de stadsvisie zijn gepresenteerd wordt dit gebied
buiten de binnenstadsvisie gehouden.

Watersport
Hoorn kent, verspreid over enkele havens, een groot
aantal ligplaatsen. De interesse voor de (zeil)watersport neemt af, de populatie vergrijst. Rondom het
IJsselmeer verdwijnen ligplaatsen en geplande
nieuwe havens, zoals in de Schelphoek, komen niet
meer van de grond. Wat zijn de perspectieven?
Binnenstad en Poort van Hoorn zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar over en
weer. Dus is het gewenst dat voor het stationsgebied
een aantrekkelijk ontwikkelprogramma wordt opgesteld, waarbij het busstation verplaatst wordt en de
Connexxiongarage een nieuwe functie krijgt met
behoud van de kenmerkende vormgeving.
8 - Toerisme en water
Toerisme
Toerisme wordt gezien als een belangrijke impuls
voor de binnenstad. Dan moet ook de kwaliteit van
de binnenstad op elk gebied goed zijn. Naar buiten
toe zal Hoorn zich moeten specialiseren op enkele
kernpunten. We noemden al de Gouden Eeuw en het
water. De economische effecten van het toerisme
worden echter stelselmatig overschat. Veel toeristen
verblijven slechts voor een korte tijd in de
binnenstad.

In het voorjaar wordt een belangrijk deel van de
historische skyline ernstig verstoord door de witte
vloot. In die periode ondervinden bewoners van het
Havenkwartier overlast van touringcars, afval van de
schepen en de uitstoot van fijnstof. De binnenstadsvisie moet daarom grenzen stellen aan wat
acceptabel is en hoe de (visuele) overlast beperkt kan
worden. Blijft het aantal salonschepen groeien dan is
de ontwikkeling van de ‘Rede van Hoorn’ een goed
alternatief. Dan kan het publiek met kleine bootjes
worden overgevaren. Nog leuk ook. Als je Hoorn voor
meer toeristen interessant wilt maken dan zal het
aanbod verbeterd moeten worden en zal er extra
kwaliteit aan de stad toegevoegd moeten worden.
Dat betekent dat toeristen gebruik moeten kunnen
maken van meer en van betere (auto vrije)
wandelroutes dan nu het geval is.

Ook in Hoorn daalt het aantal boten. Op termijn kan
dat leiden tot het samengaan van de Verenigingshaven met de Stichtingshaven. De vrijkomende
haven kan dan opnieuw worden benut voor andere
doeleinden: het afmeren van de Witte Vloot?
Binnenwater
Het verdient aanbeveling om na te gaan in hoeverre
het water binnen het gebied van de binnenstad meer
en beter kan worden gebruikt en betrokken bij de
beleving van de stad. De grachten van de binnenstad
hebben steeds meer last van waterplanten, dat
hindert het recreatief gebruik van dit water.

9 - Wonen
Het aantal woningen in de binnenstad is afgelopen
decennia verdubbeld, van 1.588 in 1971 tot 3.115 in
2015, terwijl de binnenstad niet groter is geworden.
Het aantal inwoners bleef in die periode gelijk circa
5.450 (1971: 5.450; 1998: 4.253; 2015: 5.459).

Recreatief heeft Hoorn nog veel te winnen door de
wandelroute langs het water te verbeteren. De
ontwikkeling van de wandelroute langs het nieuwe
stadsstrand is een aanwinst. Een veerpontje, zodat
het rondje Visserseiland -Oostereiland gelopen kan
worden, heeft ook een duidelijk attractieve waarde.
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10 - Duurzaam
De aantrekkelijkheid van historische binnensteden
wint als de stedelijke ontwikkeling verduurzaamd
wordt. Het voorkomen van het aantasten van
bestaande kwaliteiten en het beperken van
negatieve effecten zijn daarbij de sleutelbegrippen.
Dat betekent minder CO 2 , minder auto’s, een
duurzame distributie en versterking van de
fietsinfrastructuur.

Wonen in binnensteden is in trek. De vraag naar
zelfstandige woningen en appartementen blijft
onveranderd groot, vooral bij jongeren. Verdere
toename van de woonfunctie in de binnenstad
bevordert de leefbaarheid en is ook in economisch
opzicht van belang. Na verplaatsing van de

Bij het verduurzamen van de binnenstad past het
gebruik van hoogwaardige en herbruikbare materialen. In de openbare ruimte kan vaker hardsteen
worden toegepast in plaats van armoedige betonsoorten. Duurzaamheid kost soms wat meer maar
levert extra kwaliteit. Qua kosten maakt het
overigens niet eens zoveel uit. Denk aan chinees
hardsteen. Ten opzichte van de totale investering van
bijvoorbeeld een kademuur, zoals bij Onder de
Boompjes, bedragen de extra kosten slechts een paar
duizend euro.

Transities van kaaspakhuis naar museum naar creatieve broedplaats

Van oudsher worden in de binnenstad bij transities,
renovaties en restauraties regelmatig gebruikte
bouwmaterialen toegepast. Helaas zien wij soms ook
dat volledige daken met prachtige oud Hollandse
pannen in de puincontainer terechtkomen.
bibliotheek naar de Noorderkerk ontstaat rond de
Wisselstraat een nieuw ontwikkelingsgebied.
Tegelijk kan dan de herstructurering voor het
Kerkplein in relatie tot het kerkgebouw vorm krijgen.
Winkels in de kansloze/arme winkelstraten kunnen
getransformeerd worden naar woningen. De overheid kan daarin een net zo stimulerende rol vervullen
als indertijd bij het Wonen boven winkels.

Inzetten op duurzaamheid komt zowel de bewoners
van de binnenstad als de bevolking van de stad en de
bezoekers ten goede.
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