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0.1 Inleiding

De gemeente Bronckhorst heeft op 31 mei 2017 het project Vitale 

kernen Bronckhorst opgestart. De bedoeling is de samenleving van de 

vier hoofdkernen, waaronder Zelhem, via participatie te betrekken bij de 

oplossingen voor problemen die zich voordoen. Aanleiding voor het 

starten van het proces is deels van demografische aard (vergrijzing) , 

deels van ruimtelijk-economische aard en gericht op de centra van de 

dorpen Vorden, Zelhem, Hengelo en Steenderen. 

Hoewel vitaliteit een ruime betekenis heeft, is de focus van het proces 

en daarmee de uitwerking van de doelen en resultaten, gericht op het 

functioneren van het centrumgebied.  Een centrum met de daar 

geboden voorzieningen bepaalt immers in sterke mate de vitaliteit van 

de hele kern. Een goede mix van commerciële, maatschappelijke en 

culturele voorzieningen is bepalend voor de vitaliteit van een kern en 

staat daarom centraal binnen het project om van Zelhem een vitale kern 

te maken. 
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01
Stappen op weg 
naar een top 10
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1.1 Panelonderzoek

De werkgroep is begonnen met het 

achterhalen van de mening van inwoners over 

voorzieningen in de diverse kernen. Daartoe is 

door onderzoeksbureau Moventem een 

vragenlijst uitgezet onder het inwonerspanel 

van de gemeente Bronckhorst. De respons 

bedroeg 52,9%, wat duidt op een aanzienlijke 

mate van betrokkenheid. De leefomgeving van 

de inwoners van Bronckhorst wordt met een 

7,9 beoordeeld, als bepalende kenmerken voor 

de kwaliteit van de leefomgeving worden 

genoemd wonen, sociale contacten, 

voorzieningenaanbod en veiligheid. Voor 75% 

van de inwoners van Bronkchorst wordt de 

levendigheid van het dorp bepaald door de 

aanwezige voorzieningen. 

Specifiek voor de kern Zelhem geldt:

• De vraag of men in het centrumgebied alle 

voorzieningen treft die je van een 

dorpscentrum verwacht, wordt door 77% 

van de Zelhemmers positief beantwoord;

• Het centrum van Zelhem is voor ca 40% van 

de Zelhemmers ook een ontmoetings- en 

verblijfsplaats ;

• Zelhemmers zijn overwegend positief over 

het centrum van Zelhem. Driekwart van de 

Zelhemmers is trots op het dorp;

• Meest genoemde associaties zijn de 

voorzieningen die er zijn, de gezelligheid 

en dat het een mooi en leuk dorp is;

• Men komt naar Zelhem voor 

boodschappen, maar ook om te winkelen, 

horeca, de bibliotheek en /of 

sportfaciliteiten te bezoeken. 

Tegelijk maakt men zich ook zorgen: 

• 86% van de Zelhemmers verwacht dat in 

de toekomst vergrijzing en toename 

online winkelen in sterke mate invloed 

zullen hebben op het voorzieningen-

aanbod en daarmee de leefbaarheid en 

vitaliteit van de kern; 

• Daarnaast maakt men zich zorgen over de 

verkeersveiligheid in het dorp, tweederde

vindt het centrum op punten gevaarlijk 

voor langzaam verkeer.

Alle uitkomsten van het panelonderzoek 

staan in bijlage 3.

De Zelhemmer is 
tevreden over zijn dorp, 
maar maakt zich ook 
zorgen over de toekomst
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1.2 De werkgroep vitale kernen
De werkgroep

Vanaf november 2017 is in Zelhem een werkgroep met actieve 

representanten van de commerciële, maatschappelijke en culturele 

sectoren aan de slag gegaan met als doel een visie op te stellen gericht 

op  het verbeteren van de vitaliteit van de dorpskernen binnen de 

gemeente, met een focus op centrumgebieden. De werkgroep Vitale 

kernen heeft gewerkt volgens het model dat is beschreven in het 

startdocument: na eerste verkennende gesprekken over de opgave, is er 

een gezamenlijke schouw georganiseerd en zijn toekomstbeelden 

(dromen over Zelhem) met elkaar gedeeld.

Het centrum wordt door de werkgroep op belangrijke aspecten positief 

beoordeeld: men vindt het centrum gezellig en gevarieerd, de kerk is 

een markant middelpunt, er is redelijk wat horeca en men vindt het 

winkelaanbod goed voor een plaats van deze omvang. Het gratis 

parkeren vindt men een sterk en te behouden punt.  Als pareltjes binnen 

de gemeente worden genoemd de Lambertikerk, de Markt, de 

aanwezige oude panden, zoals de bibliotheek (oude stadsboerderij), 

pand Hassink, Ellens restaurant.  

De werkgroep en het onderzoek signaleren dat inwoners  ‘trots’ zijn op 

Zelhem, hoewel men ook ziet dat er in het verleden veel moois is 

vervangen door karakterloze nieuwe panden.

Aandachtspunten

Er zijn niettemin ook volgens  de werkgroep de nodige aandachtspunten. 

De Markt heeft niet de allure van een marktplein, de uitstraling van het 

openbaar gebied is veelal matig en het winkelgebied is ruimtelijk nogal 

versnipperd, wat ten koste gaat van kracht. Ook zijn er binnen het 

centrum gebieden met een onduidelijke functie, vooral betreft dit het 

Stationsplein waar De Brink is gesitueerd, een combinatie van zwembad, 

cultureel centrum en theater. Het Stationsplein is een karakteristiek plein 

maar de potenties worden niet uitgenut. De verkeersafwikkeling binnen 

het centrum is niet helder en leidt bovendien op meerdere plekken tot 

gevaarlijke situaties.

Op een centrale plek in het dorp, in een historisch pand bevindt zich de 

bibliotheek. Gemeente ziet de bibliotheek niet langer als een autonome 

en solitaire functie en heeft plannen voor woningbouw tbv. senioren in 

het pand. Dit leidt tot protest binnen het dorp, de stichting vrienden van 

de bibliotheek heeft een petitie aangeboden aan de gemeente waarin zij 

pleit voor behoud van de bibliotheek. Wellicht staat de petitie wel 

symbool voor de betrokkenheid van de Zelhemmers bij het eigen dorp; 

men wil niet dat er nog meer kostbaars verloren gaat. 

Het wordt tijd voor een nieuw plan voor de kern, met aandacht voor 

herstel of optimalisatie van karakteristieke centrumdelen, waarbij sterker 

benadrukt moet worden wat typisch Zelhems is. 
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1.3 De top 5 van de werkgroep

De werkgroep heeft de volgende top 5 van aandachtspunten gedefinieerd:

1. Het behouden en uitbouwen van de in Zelhem aanwezige mix van voorzieningen, 

cultuur, welzijn, recreatie, sport, wonen, werken en winkelen

2. Een plek creëren waar meerdere voorzieningen onder één dak gebracht worden, een 

plek waar het dorpsleven zich afspeelt: een Kulturhus achtig concept

3. Op de markt gebeurt het (niet): de Markt is het hart van Zelhem maar de kwaliteiten 

van het gebied zijn niet voldoende uitgenut; het moet de huiskamer van Zelhem 

worden, het centrale en karakteristieke ontmoetingspunt in Zelhem

4. Een compacter winkelgebied met duidelijke afbakeningen, waarbij de kracht van alle 

winkels ten volle wordt benut

5. Een centrumgebied met een duidelijke verkeersstructuur, waarin auto’s en langzaam 

verkeer niet conflicteren.

Nadeel van deze top 5 is dat zij deels op thema’s, deels op gebieden betrekking heeft. 

Wellicht nog belangrijker is de vraag of deze top 5 ook wordt herkend door de inwoners 

van Zelhem.  Om dat scherp te krijgen heeft de werkgroep contact gezocht met de 

inwoners tijdens de manifestatie Moet Zelhem op de schop?

De top 5 is door de 
werkgroep opgesteld; 
maar ziet de 
Zelhemmer dezelfde 
aandachts-punten? 
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1.4 Manifestatie ‘Moet Zelhem op de 
schop?’

Als werkgroep hebben onze top 5 voorgelegd aan de inwoners van Zelhem. Op 

zaterdag 30 juni 2018 heeft de werkgroep een manifestatie gehouden op de Markt in 

Zelhem.  Daarbij is de Zelhemmers gevraagd hoe zij tegen de top 5 aankijken en hoe 

men die zou vertalen naar drie belangrijke lokaties in het centrum van Zelhem: de 

Magnoliaweg, de Markt en het Stationsplein. Ook zijn enkele woonlokaties voorgelegd. 

De kracht van Zelhem wordt gezien in gezelligheid/gezellig centrum en de aanwezige 

voorzieningen, vooral winkels en horeca worden veel genoemd. Daarnaast de 

kleinschaligheid, alles is er binnen loopafstand. Bereikbaarheid en (gratis) parkeren 

worden ook genoemd. Voorts worden de ruimte en de natuur en tegelijk de nabijheid 

van de stad Doetinchem en de A18 als kracht genoemd. Tot slot worden zaken als 

betrokkenheid, levendigheid en het  ‘ons kent ons’ gevoel meermalen genoemd. 

Op de vraag of men het eens is met de top 5 zoals door de werkgroep opgesteld, geven 

de meesten aan zich goed  te herkennen in de punten. Er zijn drie zaken die als 

aanvulling worden genoemd:

- Expliciet aandacht voor woningen, zodat inwoners Zelhem niet hoeven te verlaten bij 

gebrek aan betaalbare woningen;

- Aanvullend op de pleinen, ook graag aandacht voor Smidsstraat en Stationsstraat;

- Is een Kulturhus wel nodig?                                                                                          

88



1.5 Tekst

Tekst

Tekst

9



02
Thema wonen boven 
aan de agenda!
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Realisatie van woningen 
is cruciaal voor de 
vitaliteit van Zelhem

2.1 Wonen

Wonen is het thema wat in sterke mate terugkomt, het leeft bij de 

inwoners van Zelhem en ook binnen de werkgroep. Er is jarenlang niet 

gebouwd in Zelhem, Dat heeft ertoe geleid dat er een tekort is aan 

betaalbare woningen voor oa. starters. Deze groepen moeten nu 

noodgedwongen uitwijken naar bijvoorbeeld Doetinchem.  Ook is er 

een tekort aan seniorenwoningen alsmede betaalbare woningen voor 

middengroepen. Dit belemmert de doorstroming. 

De realisatie van nieuwe woningen is tevens cruciaal voor de vitaliteit 

van Zelhem. Immers voorzieningen dreigen te verdwijnen wanneer het 

bevolkingsdraagvlak terugloopt.

Vanuit de werkgroep Vitale kernen zien wij het als onze taak het thema 

wonen in de volle breedte krachtig onder de aandacht te brengen. Er is 

behoefte aan grotere lokaties zoals de gemeentewerf. Maar ook zouden 

wij het wonen in het centrumgebied willen intensiveren door 

herontwikkeling van panden en wonen boven winkels te stimuleren. 
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Gebied 
Magnoliaweg
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3.1 Gebied Magnoliaweg

De Magnoliaweg is bij de meeste Zelhemmers beter bekend als het gebied 

bij de Jumbo. Het is hier meestal druk met auto’s, fietsers en voetgangers. Dit 

gebied wordt door grote groepen inwoners beleefd als te druk, rommelig, 

onveilig, gevaarlijk en zelfs chaotisch.  Kort samengevat is er een groot 

conflict tussen doorgaande weg en parkeerplaatsen, winkels, en een druk 

bezochte supermarkt. 

Door inwoners worden tal van suggesties gedaan om dit gebied beter in te 

richten:

- Eénrichting-verkeer in gehele Magnoliaweg

- Verbreden laatste stuk Magnoliaweg en invoeren tweerichting-verkeer

- Meer doen voor voetgangers en fietsers (zebrapad, verkeersdrempels)

- Maak extra parkeerplaatsen  naast de Jumbo (parkeerdek?)

- Maak schuine parkeervakken

- Eenrichting-verkeer Smidstraat in andere richting

- Betere spreiding van winkels over gehele centrum

Hoewel het een druk bezocht gebied is binnen Zelhem, zien inwoners dit 

gebied niet als een te ontwikkelen (verblijfs)gebied.  Wel wordt opgemerkt 

dat iets meer balans in het centrum een goede zaak zou zijn, dit zou een 

oplossing kunnen zijn voor de te grote verkeersdruk op dit deel van het 

centrum met alle negatieve gevolgen voor de veiligheid. 
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Gebied Markt
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4.1 Gebied Markt

Veel potentie

De inwoners van Zelhem zien de Markt als 

meest sfeervolle en gezellige plein in Zelhem, 

het kloppend hart. Tegelijk vindt een grote 

groep dat de inrichting van de markt verbeterd 

moet worden en wordt de marktwand door 

inwoners  als kil en ongezellig gezien. 

Tweederde vindt dat er meer acties en 

evenementen op het plein georganiseerd 

mogen worden. 

De werkgroep ziet een uiterst belangrijke rol 

weggelegd voor de Markt met aan de ene 

kant de Lambertikerk en aan de andere kant 

een aantrekkelijke marktwand. Op deze plek 

ligt de ziel van Zelhem, wordt al eeuwen 

handel gedreven, met elkaar gesproken bij de 

dorpspomp, de kerk bezocht,  een plek waar 

men elkaar op een natuurlijke manier ontmoet, 

een plek waar verleden en heden elkaar 

ontmoeten, maar … dat wordt op dit moment 

onvoldoende zo ervaren.

Eén groot marktplein

De Lambertikerk is een monumentale historische 

kerk, maar staat teveel los van de markt, wordt 

ervan gescheiden door het lage muurtje en het 

omliggende grasveld. In onze optiek dient te 

worden onderzocht of er één groot marktplein 

kan worden gemaakt wat doorloopt tot aan de 

kerk. Met betrekking tot de kerk zelf is de 

verwachting dat richting toekomst meer 

activiteiten mogelijk  zullen worden, door de 

verdere terugloop van het aantal kerkgangers.

De Markt zelf is op dit moment geen duidelijk 

afgebakend gebied. Middels nieuwe bestrating 

zou het plein kunnen worden opgerekt in zowel 

noordelijke als zuidelijke richting. De inrichting 

van het openbaar gebied moet aantrekkelijker en 

uitnodigen tot verblijf en ontmoeting. Mogelijk 

kan de Markt verkeersluw worden gemaakt, zodat 

de verblijfsfunctie nog verder wordt verbeterd. De 

meningen van de inwoners zijn verdeeld, 

Ondernemers zijn hier meest tegen. 
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4.2 Gebied Markt

Marktwand

De marktwand wordt nu grotendeels ingenomen door Aldi supermarkt, welke in een 

anoniem bouwblok is gesitueerd. Links hiervan treffen we nog een pand aan uit 

dezelfde periode. Met de inwoners is de werkgroep is van mening dat daarmee de 

marktwand van onvoldoende kwaliteit is en dat hier historische fouten zijn gemaakt, die 

waar mogelijk moeten worden hersteld. Mogelijkheden moeten worden onderzocht 

naar een beter/aantrekkelijker aanzicht van de Marktwand. De ideaalsituatie is een 

stedebouwkundig aantrekkelijker marktwand die plek biedt aan meerdere uitnodigende 

horeca-concepten, welke uitkijken op de historische Lambertikerk en op evenementen 

die op de Markt worden gehouden. Overigens zien wij eerder mogelijkheid voor het 

verplaatsen dan voor nieuw toevoegen van horeca.. Een functie die in het gebied rond 

de Markt zou kunnen worden ingevoegd is een kleinschalig hotel, wat thans in Zelhem 

niet aanwezig is. Tot slot verdient een betere samenhang tussen Markt, kerk, het park 

alsmede het plantsoen de aandacht, met als doel dat dit hele gebied meer als eenheid 

wordt ervaren.

DNA Zelhem

Op en rond de Markt moet het DNA van Zelhem zichtbaar en voelbaar zijn. Smoks

Hanne hoort bij Zelhem en zou een mooi aanknopingspunt kunnen zijn, maar moet dan 

veel verder worden uitgewerkt. Nu is er alleen een beeld wat bovendien niet echt opvalt, 

het verhaal rondom Smoks Hanne moet in het centrum van Zelhem zichtbaar en 

voelbaar worden. 

Op en rond de Markt moet 
het DNA van Zelhem 
duidelijk voelbaar zijn
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4.3 Tekst

Tekst

Tekst
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Gebied 
Stationsplein 
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5.1 Gebied Stationsplein 
Stationsplein

Het Stationsplein ligt enigszins los van het centrum en vervult in de huidige situatie geen 

verblijfsfunctie; het Stationsplein is bij Zelhemmers vooral bekend omdat de Brink er ligt. 

Het plein wordt gebruikt als parkeerterrein, met aan weerszijden een weg erlangs. Er zijn 

rond dit plein bijna geen winkels of horeca. De vraag is: wat zou er met dit plein moeten 

gebeuren? Is het een goede plek voor een Kulturhus? Zouden er meer winkels moeten 

komen en wat te doen met de parkeerplaatsen? 

Breed leeft het idee dat uit dit plein méér gehaald kan worden dan alleen de parkeer-

functie die het thans vervult. Rond het plein staan diverse mooie oude panden waaronder 

het oude stationsgebouw. De werkgroep acht het van belang dat het Stationsplein een 

duidelijker profiel krijgt, wellicht in de richting van versterking van de culturele en 

welzijnsfuncties. Maar wellicht ook versterking van de toeristische functie, waarbij 

voortgebouwd kan worden op het hier gesitueerde TOP (toeristisch overstappunt). Men 

ziet wel meer mogelijkheden, zoals gebruiken voor evenementen, kermis, horeca/winkels. 

De parkeerfunctie moet volgens velen gehandhaafd blijven maar een herinrichting is nodig, 

waarbij de weg vlak voor De Brink kan vervallen.

Kulturhus/Zelhemhus

Een clustering van culturele functies onder één dak zien veel Zelhemmers wel zitten. 

Hiervoor zou De Brink een goede locatie zijn, die mogelijk kan worden uitgebreid tot 

Kulturhus / cultuurcentrum. Nader bekeken moet dan worden in hoeverre de hier 

gesitueerde sportvoorzieningen en een Kulturhus samengaan.  

Stationsplein als 
cultuurplein?
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5.2 Tekst

Tekst Tekst
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Smidsstraat/
Stationsstraat
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6.1 Smidsstraat/Stationsstraat

Een langgerekt winkelgebied

De inwoners zijn tevreden over Zelhem-centrum maar het is wel van belang 

dat dat zo blijft. Er zal duidelijkheid moeten komen over de gewenste omvang 

van het toekomstige winkelgebied van Zelhem. Er zal een duidelijker 

onderscheid moeten komen tussen kerngebied en aanloopgebied. Wanneer 

ingezet wordt op een compacter kerngebied is de vraag welke functie de 

Stationsstraat zou moeten innemen. Hetzelfde geldt voor de overige winkels 

die zijn gelegen aan de Doetinchemseweg en aan het Stationsplein. 

De commerciële voorzieningen (winkels, horeca, diensten) zijn verspreid 

gelegen over Smidsstraat, Stationsstraat, Markt en (kop van de) 

Doetinchemseweg. Ook liggen er nog winkels aan het Stationsplein. Wat 

bovendien opvalt is dat het winkelfront op veel plaatsen wordt onderbroken 

door woningen. Daarmee is sprake van een langgerekt en niet doorlopend 

winkelgebied met aanzienlijke loopafstanden.

Daarnaast valt op dat enkele belangrijke trekkers buiten het directe zicht zijn 

gelegen en daardoor onvoldoende  ‘doen’ (geen meerwaarde hebben) voor 

het winkelgebied. De Aldi ligt daarentegen op een wel heel centrale plek 

binnen  het centrum en kampt met een parkeerprobleem. 

Onbalans

Opvallend is dat het zwaartepunt van bewinkeling in sterke mate ligt aan 

de westkant (Jumbo): deze winkel en het daar gelegen parkeerterrein 

trekken een grote stroom consumenten, die op piekuren leidt tot 

congestie. Kortom, het Zelhemse centrum is niet ‘in balans’.

Herontwikkelen van het voormalige ABN-AMRO pand en daar een trekker 

plaatsen, zou een tweede pool aan de oostzijde kunnen opleveren en 

daarmee een krachtiger winkelgebied. Ook dient te worden onderzocht in 

hoeverre woningen die middenin het winkelgebied liggen, kunnen 

worden herontwikkeld tot winkels. 

Hoewel de winkelleegstand in het centrum van Zelhem op dit moment 

beperkt is, is er geen garantie dat dit zo blijft. Centra van kleine plaatsen 

zijn in het algemeen kwetsbaar. Zeker in het geval van filiaalbedrijf  

worden beslissingen over al dan niet sluiten van een filiaal op grote 

afstand genomen. Een compact winkelgebied met heldere afbakeningen 

ontbreekt. Op termijn is dit geen houdbare situatie. Ingrepen zijn nodig 

om een toekomstbestendig winkelgebied te creëren. 
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Samengevat
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7.1 Aanbeveling: integrale visie

Integrale visie Zelhem 2030

Op dit punt aanbeland willen wij nog een aanbeveling toevoegen. De hele werkwijze van VK 

Zelhem is  te kenschetsen als bottom up, vanuit de lokale gemeenschap zijn mensen aan het 

werk gegaan en hebben vanuit hun eigen kennis, vanuit de praktijk en als bewoners naar 

Zelhem gekeken. Tegelijkertijd zijn de inwoners geconsulteerd.

De daaruit voortgekomen top 10 geeft de punten weer waar VK Zelhem van mening is dat er 

iets moet gebeuren. Veel actiepunten hebben met elkaar te maken en grijpen op elkaar in. De 

keuze voor een bepaalde voorziening op een locatie sluit een andere voorziening op die plek  

uit. Sommige actiepunten hebben een lange doorlooptijd terwijl de omgeving in steeds 

sneller tempo verandert. Sommige behoeftes zijn nu acuut maar nemen in de verdere 

toekomst ook weer af. Sommige concepten of voorzieningen bestaan vandaag in een 

bepaalde vorm, maar richting toekomst kunnen wijzigende behoeften leiden tot andere, 

nieuwe vormen.

De vraag is dan: waar willen we als samenleving en gemeente naar toe met Zelhem richting 

2030. Het verdient in onze optiek aanbeveling om een strategische integrale visie Zelhem 

2030 op te stellen met als onderligger onze visie. In tegenstelling tot onze bottom up 

werkwijze zou de integrale visie juist een overall-benadering moeten hanteren, waarbij macro-

trends en beleid vanuit de provincie, het rijk of Europa worden vertaald naar kansen en 

mogelijkheden voor Zelhem. In onze optiek zou  hier de gemeente in de lead moeten zijn 

vanwege kennis, processnelheid en overzicht over relevante beleidsterreinen. VK Zelhem kan in 

dit proces telkens de brug slaan naar de lokale  samenleving.
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Opstellen integrale visie 2030 op basis van deze top 10 

prioriteiten met  aandacht hoe trends en beleid van hogere 

overheden doorwerken in Zelhem en waar toekomstige 

kansen en behoeftes liggen.

Wonen als topprioriteit op de agenda! Woningen bepalen de 

vitaliteit van Zelhem en vormen de brandstof voor alle 

voorzieningen. Zowel een grotere woningbouwlokatie

aanwijzen als zoeken naar herontwikkeling  van bestaande 

panden. Meer wonen in het centrum. Accent op starters en 

senioren.

Een betere verkeerscirculatie in het centrumgebied. Rond 

Magnoliaplein ligt de nadruk op verbeteren veiligheid en de 

verbinding met de Hengeloseweg. Op de Markt is de 

verblijfskwaliteit in het geding, wellicht autoluw maken. Op 

Stationsplein keuze voor één weg. 

Borgen dat culturele voorzieningen theater De Brink en 

bibliotheek niet verdwijnen. Verder studeren op mogelijke 

komst Kulturhus en locatie (plek bibliotheek of bij De Brink). 

Partners zoeken bij bibliotheek. Bezien of hier ook welzijn, 

maatschap-pelijke organisaties en verenigingen een plaats 

kunnen krijgen.

Actieplan 0

1

2

0.    Visie 2030

1. Wonen

2. Verkeercirculatie

3. Cultuur
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Scholen/ onderwijs: nieuwe locatie 

gefuseerde scholen nabij centrum, 

mogelijk combinatie scholen, 

kinderopvang en sportvoorzieningen

Sport: renovatie of nieuwe sporthal met 

ruimte voor meer sporten, sportterreinen 

clusteren/herindelen

Winkelen/horeca: zorgen dat trekkers als 

een betere locatie krijgen, onbalans 

herstellen door tweede ‘halter’ als 

tegenpool Jumbo supermarkt

Gebied Markt: slag maken naar 

aantrekkelijk verblijfsgebied, met 

aandacht voor kerk, marktwand, park, 

evenementen,  maar ook inrichting en 

verkeer. Smoks Hanne als symbool voor 

Zelhem verder laden. 

Actieplan 4

6

5

4. Scholen/onderwijs

5. Sport

6. Winkelen/horeca

7. Gebied Markt

7
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Gebied Stationsplein: slag maken naar 

heringericht plein met helder 

functieprofiel, deels parkeren deels 

cultuur. Nadere verkenning Zelhemhus .

Gebied Magnoliaweg: opheffen congestie 

en onveilige situatie, goede oplossing 

voor conflict doorgaande weg, parkeren, 

expeditie, auto, fiets, voetganger

As Smidsstraat/Stationsstraat:

intensiveren winkelfunctie, compacter 

maken, helder profiel beide straten, 

herinrichten met aandacht voor 

verkeersveiligheid

Actieplan 8

10

9

8.   Gebied Stationsplein

9. Gebied Magnoliaweg 

10. Gebied Smidsstraat/                   

Stationstraat
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BIJLAGEN

- Startdocument gemeente Bronckhorst

- Verslag schouw werkgroep Vitale kernen 

- Enquête inwonerspanel Moventem

- Zelhem, een top 5 van aandachtspunten

- Moet Zelhem op de schop, uitkomsten manifestatie 30-6-2018

- Overzicht  VK Zelhem werkgroepleden


