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Hett  verkeer  vanufitt  de  Westtflufidensesttraatt  kan  gesttfimufleerd 

worden  om  vfia  de  Koornmarktt  en  Amfbttmansttraatt  tte  rfifjden. 

Voor de Gastthufissttraatt komtt er één wegprotffiefl, waarfbfifj tffiettsers 

en  autto’s  de  weg  deflen.  In  hett  nfieuwe  wegprotffiefl  fis  hett  aan 

tte  fbeveflen  om  de  parkeerpflaattsen  tte  verpflaattsen  naar  de 

schaduwzfifjde,  zodatt  de  zonnfige  kantt  groener  fingerfichtt  kan 

worden en afls een verfbflfifjtfspflek kan dfienen. Bewoners kunnen 

fbfifjvoorfbeefld een fbankfje voor de gevefl pflaattsen om van de zon 

tte  genfietten.  Autto’s  zfifjn  fin  de  ttoekomstt  tte  gastt  fin  dfitt  gefbfied. 

Hett finvoeren van vastte dfisttrfifbuttfiepuntten fbufitten de fbfinnensttad 

fbfiedtt veefl kansen voor de Gastthufissttraatt. Hett expedfittfieverkeer 

zafl  daardoor  stterk  atfnemen  en  nfiett  domfinantt  zfifjn  fin  hett 

sttraattfbeefld. Dfitt wordtt nader onderzochtt.

Hett westteflfifjke deefl van de Gastthufissttraatt vormtt een fbeflangrfifjke 

schakefl  ttussen  hett  wfinkeflkwarttfier  en  hett  groenkwarttfier.  Op 

dfitt puntt flfigtt een onttwerpopgave om de verfbfindfing ttussen hett 

wfinkeflkwarttfier, woonkwarttfier en groenkwarttfier tte verfbetteren. 

In de paragraatf wfinkeflkwarttfier fis hfier dfieper op fin gegaan.

WOONKWARTIER

In hett woonkwarttfier fis hett doefl de woonkwaflfittefitt tte verstterken. 

Op  de  flege  pflek  aan  de  Bfinnenmoflensttraatt  fis  rufimtte  voor 

grondgefbonden  wonfingen,  zodatt  er  weer  een  gesflotten 

sttraattfbeefld onttsttaatt. De sflechtt onderhouden wonfingen fin hett 

woonkwarttfier  zouden  aangepaktt  moetten  worden,  zodatt  de 

aanttrekkeflfifjkhefid van de sttratten verfbetterd wordtt tten fbehoeve 

van hett woongenott. Ter onderstteunfing van de woonkwaflfittefitt fis 

hett woonkwarttfier een geschfiktt gefbfied om een pflek fin tte rfichtten 

waar een speeflaanflefidfing otf een aanttrekkeflfifjke verfbflfifjtfsrufimtte 

fis.  Hett  Domfinficushotf  otf  de  groene  rufimtte  aan  de  Kromme 

Eflflefboog  zfifjn  hfier  geschfiktte  flocattfies  voor.  Hett  fbehouden  van 

de groene rufimtte aan de Kromme Eflflefboog fis een kans om tte 

kunnen  stturen  op  de  kwaflfittefitt  vanufitt  de  hfisttorfie.  Indfien  op 

deze pflek sprake zou zfifjn van wonfingfbouw, dan verefistt dfitt een 

zorgvufldfige  finpassfing,  zodatt  de  kwaflfittefitt  gewaarfborgd  fbflfifjtftt. 

Groene  rufimttes  fin  de  fbfinnensttad  zfifjn  unfiek  en  zfifjn  flasttfiger 

tterug tte fbrengen findfien er eenmaafl gefbouwd fis.

In  de  Gastthufissttraatt  fis  hett  sttraattfbeefld  afl  stterk  verfbetterd 

door  meerdere  geveflttufinen  aan  tte  fbrengen.  Ter  fbevorderfing 

van  de  woonkwaflfittefitt  fis  hett  wenseflfifjk  om  hett  ttoepassen  van 

geveflttufinen  verder  tte  sttfimufleren.  Ook  andere  vormen  van 

groen  otf  kflefinschaflfige  sttadsflandfbouw  fin  hett  sttraattfbeefld  zfifjn 

weflkom. Hett aanpassen van de verkeerscfircuflattfie fin dfitt gefbfied 

draagtt fbfifj aan hett verfbetteren van hett woongenott.

Onttwfikkeflfingsrfichfingen: 

• Auttoverkeer tterugdrfingen

• Lege pflekken fin woonsttratten fbefbouwen aansflufittend op 

omgevfing

• Rufimtte voor een speeflaanflefidfing en/otf verfbflfifjtfspflekken 

• Hett groene karaktter fbehouden en verstterken 

• Woonkwaflfittefitt fbehouden en verstterken

• Eén wegprofiefl voor de Gastthufissttraatt
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