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1
DE OPGAVE
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We maken van de Markt een 

groene, aantrekkelijke, 

gezellige en prettige plek 

waar bewoners elkaar kunnen 

ontmoeten en graag willen 

verblijven. Zo wordt de Markt 

als nieuwe Groene huiskamer 

van Zelhem het visitekaartje 

van het dorp. Een plek waar 

de inwoners trots op zijn.

DE OPGAVE

Horeca en terras

Horeca en terras

Horeca en terras

Bibliotheek

Lambertikerk

Aldi
Markt
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2
HUIDIGE SITUATIE



MARKT EN KERK

Bus in twee richtingen over Markt

Smoks Hanne 

Leilindes historische waarde



Lijngoten zorgen voor ‘rechtstand’ 
voor auto en bus. Dit maakt het een 
straat op een plein in plaats van 
‘auto te gast’.

Zeer stenig pleinbeeld. Dit in 
verband met ruimte voor 
weekmarkt.

Nu weinig relatie tussen omgeving 
kerk en Markt. Muurtje hoeft niet 
(in zijn geheel) te blijven staan. 
Kansen voor meer verbinding? Boom en terrassen als kwaliteit

MARKT EN KERK



Auto en busverkeer rijdt rakelings langs weekmarkt.

MARKT EN KERK



Waterpomp

Schuine grijze lijnen hebben geen functie.

Lijngoten zorgen voor teveel dominantie van (auto)verkeer.

MARKT EN KERK



Autoverkeer rijdt te hard

Monument tweede wereldoorlog

Verbinding maken tussen Markt, Plantsoen en Park

Ruurloseweg gaat nu in rechte lijn Markt op. 
Graag afbuiging, zowel noord-zuid en oost-west.

Etagère beuk

KRUISPUNT HENGELOSEWEG – BURGEMEESTER RIJPSTRASTRAAT



Weinig ruimte voor voetgangers

Niet toegankelijk voor mensen met een beperking.

Fietser in tegenrichting zit ‘klem’ 
tussen auto’s en gaat vaak over 
stoep als dit kan.

Auto zeer dominant in 
winkel/verblijfsomgeving

Geparkeerde auto’s blokkeren zicht 
en beleving van winkels. 

Minimaal plaats voor groen, 
verblijven en ontmoeten.

SMIDSSTRAAT



HENGELOSEWEG

Zeer stenig wegbeeld. Asfalt straalt 
geen 30 km/h uit.

Brede weg met veel aandacht voor de auto

Geen groen of bomen aanwezig.

Rechtstand nodigt uit (te) hard te rijden.



Onduidelijk voor weggebruiker. Is 
dit een weg of een parkeerterrein?

Parkeerplaatsen om de hoek 
worden matig gebruikt.

KRUISPUNT SMIDSSTRAAT - MAGNOLIAWEG
Verkeer in 1 richtingHier worden extra parkeerplaatsen 

ontwikkeld.

Parkeren op ongewenste plekken.



Weg is erg breed, vanwege 
haaksparkeren.

Onveilige situatie door 
haaksparkeren, in- en uitsteken, 
auto- en fietsverkeer.

Weinig ruimte voor voetgangers en 
winkelend publiek voor winkels

Zeer stenig gebied. Weinig groen 
aanwezig.

KRUISPUNT SMIDSSTRAAT - MAGNOLIAWEG
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3
CENTRUMVISIE
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PLEINKARAKTER VERSTERKEN MET 5 LIJNEN

1   BETERE BELEVING VAN DE MARKT
• Aandacht voor alle functies en relaties rondom de Markt.

• Dankzij aantrekkelijkere gevels en nieuwbouw betere pleinbeleving: gezellig, 

uitnodigend, intiem en besloten.

• Aandacht voor elementen: auto te gast, groen, water, podium en kerkmuur. 

• Smoks Hanne als drager identiteit duidelijk aanwezig.

2   BETERE FUNCTIEMIX OP DE MARKT
• Meer ruimte voor wekelijkse markt en evenementen.

• Functie als verblijfs- en ontmoetingsplek versterken door (meer) 

onderscheidende horeca en terrasruimte.

• Functieverbreding door ontwikkeling noordzijde. 

• Markt: optimale aansluiting tussen Markt en plan Witte Paard.

3   HERINRICHTING NOORDZIJDE MARKT 

(KRUISPUNT RUURLOSEWEG)
• Aanpassen oost-west as Hengeloseweg-Burgemeester 

Rijpstrastraat, zodat autoverkeer wordt afgeremd.

• Nieuwe inrichting van deze as en noordzijde Markt, zodat 

doorgaand verkeer wordt ontmoedigd.

4   AANDACHT VOOR KLIMAAT
• Klimaatadaptatie: minder stenen en meer groen zorgen voor minder 

hittestress en meer waterinfitratie.

• Waterelementen en groen dragen bij aan verkoeling en ontspanning .

5   INVESTEREN LOKT NIEUWE 

INVESTERINGEN UIT
• Een goed ontwerp zal naar verwachting ook 

nieuwe investeringen uitlokken vanuit onder 

andere horeca en zal een nieuwe Kulturhuus-

ontwikkeling in/rond de huidige bibliotheek 

naar verwachting stimuleren.

• Het centrum van Zelhem wordt door de 

gecombineerde ingrepen niet alleen 

aantrekkelijker voor inwoners, maar zeker ook 

voor dagjesmensen en toeristen. 
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NIEUWE BALANS TUSSEN VERKEER EN VERBLIJVEN



VISIE: GROENE STRIK OM HET CENTRUM

LEGENDA
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4
AMBITIESCHETS 

MARKT EN OMGEVING
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Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, het 

plantsoen, het park en de kerkomgeving. Ieder 

gebied heeft zijn eigen karakter en zijn eigen 

identiteit. 
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Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, 

het plantsoen, het park en de kerkomgeving. 

Ieder gebied heeft zijn eigen karakter en zijn 

eigen identiteit. 

Markt
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Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, het 

plantsoen, het park en de kerkomgeving. Ieder 

gebied heeft zijn eigen karakter en zijn eigen 

identiteit. 

Markt

Plantsoen
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Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, het 

plantsoen, het park en de kerkomgeving. Ieder 

gebied heeft zijn eigen karakter en zijn eigen 

identiteit. 

Markt

Plantsoen Park
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Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, het 

plantsoen, het park en de kerkomgeving. 

Ieder gebied heeft zijn eigen karakter en zijn 

eigen identiteit. 

Markt

Plantsoen Park

Kerk

omgeving
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Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, het 

plantsoen, het park en de kerkomgeving. Ieder 

gebied heeft zijn eigen karakter en zijn eigen 

identiteit. 

Kerk

omgeving

ParkPlantsoen

Markt
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Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, het 

plantsoen, het park en de kerkomgeving. Ieder 

gebied heeft zijn eigen karakter en zijn eigen 

identiteit. 

Markt

• Ruimte voor verblijven, ontmoeten, 

boodschappen, de weekmarkt en 

terrassen. 

• We trekken het plein van de Markt over het 

kruispunt Hengeloseweg - Burgemeester 

Rijpstrastraat. 

• Zo is zowel het verkeer in noord-zuid als in 

oost-west richting hier even ‘te gast’ op 

het plein.
Markt
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Groene huiskamer van Zelhem
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Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, het 

plantsoen, het park en de kerkomgeving. Ieder 

gebied heeft zijn eigen karakter en zijn eigen 

identiteit. 

Plantsoen

• Historisch en meer formeel karakter. 

• Hier zien we de etagère-boom en het 

oorlogsmonument. 

Plantsoen
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Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, het 

plantsoen, het park en de kerkomgeving. Ieder 

gebied heeft zijn eigen karakter en zijn eigen 

identiteit. 

Park

• Nu wat verscholen en heeft nauwelijks 

aanleiding deze plek te bezoeken. 

• We maken hier een aantrekkelijk park, waar 

ruimte is voor natuurlijke speelplekken en 

voor jeu de boules. 

• Het Kulturhus kan met het theehuis een 

gezicht aan het park krijgen. 

• In de muziekkoepel kunnen culturele 

bijeenkomsten worden georganiseerd. Zo 

wordt het park een mooie groene plek om 

elkaar te ontmoeten.

Park
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Groene huiskamer van Zelhem
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Groene huiskamer van Zelhem
We maken een verbinding tussen de Markt, het 

plantsoen, het park en de kerkomgeving. Ieder 

gebied heeft zijn eigen karakter en zijn eigen 

identiteit. 

Kerktuin

• De kerktuin kan meer een intiem en 

kleinschalig karakter krijgen. 

• Hier is ruimte om samen de tuin aan te 

leggen of te onderhouden met 

bijvoorbeeld ouderen of kinderen. 

• Mogelijkheid om ‘rondje om de kerk’ te 

wandelen of om even op een bankje te 

zitten in het groen.
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Groene huiskamer van Zelhem
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Wandelroute zorgt voor

verbinding

• De wandelroute over het plein en door de 

groengebieden zorgt voor verbinding 

tussen deze deelgebieden. 

• Ook verbindt deze route de verschillende 

iconen van Zelhem met elkaar. Denk hierbij 

aan Smoks Hanne, de waterpomp, het 

drinkwaterpunt, de kerk, kulturhus, 

muziekkoepel, etagère beuk en het 

oorlogsmonument. 

• Mogelijk kunnen er ook andere nieuwe 

kunstobjecten een plek krijgen aan deze 

wandelroute.
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Groene eilanden begeleiden het 

verkeer

• De groene eilanden op het plein zorgen 

voor een begeleiding van het auto-, fiets-

en busverkeer. Deze blijven immers gebruik 

maken van deze verbinding. 

• Door de rechte lijn eruit te halen, kunnen 

de bus en auto niet meer met hoge 

snelheid over de Markt rijden. De auto en 

bus moeten dit met gepaste snelheid 

doen, het verkeer is hier ‘te gast’ in een 

groene pleinomgeving. Uiteraard wordt 

het ontwerp dusdanig uitgewerkt dat al 

het verkeer op de plekken kan komen waar 

het moet zijn.

• In de groene eilanden is ruimte voor 

bomen en beplanting. Op de randen 

maken we zitplekken, zodat er veel 

gelegenheid ontstaat om van al het groen 

te genieten. 

• Achter de groene eilanden creëren we 

beschutting van het verkeer voor de 

terrassen.
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Weekmarkt ‘onder de linden’

• Momenteel bestaat de Markt voor een 

groot deel uit verharding, omdat hier 

ruimte moet zijn voor de wekelijkse markt. 

• Het auto- en busverkeer rijdt hier rakelings 

langs, waardoor er onveilige situaties 

ontstaan. 

• We gaan op zoek naar een aantrekkelijke 

opstelling van de weekmarkt ‘onder de 

linden’. Door de kerkomgeving en de 

Markt met elkaar te verbinden ontstaan er 

kansen hier ruimte te maken om de 

weekmarkt onder de bomen langs de 

wandelroute te situeren. Zo kan de Markt 

zelf groener worden gemaakt. 

• De weekmarkt wordt zo onderdeel van de 

gehele wandelroute en staat zo mooi in 

verbinding met de kerk, Kulturhus, park en 

terrassen. 

• In de volgende fase van het ontwerpproces 

gaan we dit verder uitwerken en uiteraard 

in gesprek met de marktmeester om 

wensen en mogelijkheden met elkaar te 

bespreken. 
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5
HOE NU VERDER VAN 

AMBITIESCHETS NAAR 

ONTWERP?
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Vandaag horen we graag uw opmerkingen en wensen. Hierna werken 

we de ambitieschets voor de Markt uit tot een ontwerp. Later komen we 

bij u terug om het ontwerp met u te bespreken. Ook hier kunt u dan 

nog op reageren. Zo werken we samen aan een mooi en gedragen 

ontwerp voor de Markt als Groene Huiskamer van Zelhem.

Bedankt voor uw bijdrage namens de Werkgroep Vitale Kernen. 
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6
DOORKIJK ONTWERP 

SMIDSSTRAAT EN 

MAGNOLIAWEG
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Later dit voorjaar, na het ontwerp voor de Markt, gaan we samen een 

ontwerp opstellen voor de Smidsstraat en de Magnoliaweg. Hiervoor 

hebben we al enkele kansen in beeld gebracht. Vanaf april/mei zal dit 

ontwerpproces starten. Ook hierover kunt u later meedenken. 
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Wat een rommelige winkelomgeving. Ik kan 

hier niet eens fatsoenlijk lopen…

Ik word helemaal klem gereden tussen

de rijdende en geparkeerde auto’s.

Hoe kom ik hier langs? Ik moet alweer een 

stuk over de straat….

Pfffff. Volgende keer kom

ik wel met de auto….

SMIDSSTRAAT HUIDIG



46

Fijn dat ik hier in mijn rolstoel ook 

naar de winkels kan...

Volgende keer kom ik weer met de fiets. 

bevalt me goed. Lekker veel ruimte
Leuk winkelen hier. ik kan allerlei 

boodschappen zo prettig 

combineren.

Mooi en groen hier. Ik kom hier 

vaker boodschappen doen.

SMIDSSTRAAT STRAKS?



Wat een stenige weg is dit. Wat 

groen zou geen kwaad kunnen.

Wat rijden die auto’s hier hard zeg. 

Lastig oversteken zo.

HENGELOSEWEG HUIDIG



Wat een leuke en groene straat om hier te 

fietsen. Dat gaan we vaker doen.
Prettig dat de stoep nu breder is. 

Fijn dat auto’s hier niet zo hard rijden. 

Door de schuine banden kan ik ook 

gemakkelijk de straat oversteken.

HENGELOSEWEG STRAKS?



Wat rijden die auto’s hier toch hard...

Waar moet ik nu heen? Is dit een 

weg of een parkeerterrein?

Wat een onprettige omgeving voor 

een centrumgebied. Wat staan hier 

ook veel paaltjes...

KRUISPUNT MAGNOLIAWEG HUIDIG



Even zitten en bijkomen 

van de wandeling

Wat een fijne en groene plek

Ik rijd hier maar even met gepaste 

snelheid. Ik ben duidelijk in een 

verblijfsomgeving.Fijn fietsen hier. Dat ga ik 

vaker doen.

KRUISPUNT MAGNOLIAWEG STRAKS?



Rijd ik nu om het centrum of rijd ik een 

parkeerterrein op?

Levensgevaarlijk om hier over te 

steken met mijn boodschappen.

Als fietser is deze straat echt niet fijn 

met al die parkeerbewegingen van 

de auto’s die hier parkeren.

Snel doorlopen, anders beland ik 

onder een auto

ENTREE MAGNOLIAWEG HUIDIG



ENTREE MAGNOLIAWEG STRAKS?

Fijn dat ik mijn fiets nu tenminste 

voor de deur kan parkeren.

Nu durf ik hier tenminste met mijn kind 

over te steken. Ik kom nu ook bewust 

lopend naar de winkel.

Goede zaak dat er nu voldoende 

ruimte is om prettig langs de 

winkels te lopen.

Wat is het hier mooi en groen geworden.
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Vandaag horen we graag uw opmerkingen en wensen. Hierna werken 

we de ambitieschets voor de Markt uit tot een ontwerp. Later komen we 

bij u terug om het ontwerp met u te bespreken. Ook hier kunt u dan 

nog op reageren. Zo werken we samen aan een mooi en gedragen 

ontwerp voor de Markt als Groene Huiskamer van Zelhem.

Bedankt voor uw bijdrage namens de Werkgroep Vitale Kernen. 


