
Beantwoording van de vragen  

Activiteitencentrum en horeca in ‘de Strip’ 
 

Vraag B1 

Een lunchroom met (klein) terras op het plein ? Een kleine weekmarkt weer terug ? 

Tot hoe laat gaat die horeca openblijven? 

Wordt er rekening meegehouden  dat er geen dubbele horeca gelegenheden komen? Deze vraag 

omdat dit ten nadele kan zijn voor de horecaondernemers die ……… 

Antwoord B1 

Het concept voor de horeca op het plein moet nader uitgewerkt worden. We denken nu aan 

daghoreca (tot een uur of 6 in de middag) De verschillende horecaconcepten moeten elkaar 

daadwerkelijk aanvullen en niet gaan concurreren met elkaar. Dit is hetzelfde als bij nieuwe winkels, 

die elkaar ook moeten gaan aanvullen 

 

Vraag B2 

Blijft het wijkcentrum open gedurende deze bouwperiode? 

Antwoord B2 

We zijn nu met Surplus aan het kijken hoe we het activiteitencentrum open kunnen houden tijdens 

de werkzaamheden. Het is wel ons uitgangspunt om het activiteitencentrum open te houden. Dit 

heeft dan wel met een bepaalde bouwstroom te maken, waarbij we eerst “de strip” bouwen, zodat 

het activiteitencentrum verplaatst kan worden, en daarna het oude activiteitencentrum pas slopen. 

 

Vraag B3 

Blijft de bibliotheek in het activiteitencentrum? 

Meedenken over het activiteitencentrum kan behalve via de website ook bij het activiteitencentrum 

zelf. In gesprek met de coördinator Ilse Linsen. 

Antwoord B3 

Wij vinden het een goed idee als de gebruikers van het activiteitencentrum hun idee en wensen ook 

met de organisatie die het activiteitencentrum beheerd, Surplus, in gesprek gaan. Hierdoor kunnen 

zij de ideeën en meningen van mensen bundelen en dit aan ons terugkoppelen. 

Wat betreft de bibliotheek weten we het nu nog niet, dat is ook aan Surplus. Als de behoefte erg 

groot blijkt te zijn, dan zullen we met Surplus kijken of de bibliotheek ook in het nieuwe 

activiteitencentrum past. Dit vraagstuk past goed bij de discussie wat je precies wilt met het 

activiteitencentrum en wie in welke functies energie en tijd stopt. Het zou ook nog kunnen dat de 

bibliotheek elders in de omgeving opgevangen kan worden. 


