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Gedeelten uit de tekst zijn gebaseerd op het 
rapport "voetgangersdomeinen in Nederland" samen
gesteld door het "Economisch Instituut voor het 
Midden- en kleinbedrijf". Een rapport gebaseerd op 
een studie/enquête betreffende 73 gemeenten 
met 96 voetgangersdomeinen.

juli 1976.
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Ter inleiding,

Met de uitgave van dit boekje treedt de Vereniging 
"Vrienden van Ommen" in feite voor het eerst in 
de openbaarheid. Het doel van deze uitgave is de 
inwoners van Ommen te laten zien, dat met be
trekkelijk weinig middelen en op eenvoudige wijze 
de Ommer binnenstad kan worden verfraaid. Dat de 
leefbaarheid daardoor wordt verbeterd met behoud 
van de intimiteit waardoor dit Sallands stadje zo 
bekend is, behoeft geen betoog.

De in dit boekje opgenoman suggesties en wensen 
zijn tot ons genoegen reeds gedeeltelijk achter
haald. Immers, één van de wensen van de "vrienden 
van Ommen", de beplanting van het parkeerterrein 
aan de Ju1ianastraat is reeds een feit geworden. 
Tevens heeft men bij een tweetal straten te weten 
de Bermerstraat en de Varsenerstraat de borden 
éénrichtingsverkeer geplaatst. Hiervoor is onze 
welgemeende dank aan onze stadsbestuurders zeer 
zeker op zijn plaats.

De "Vrienden van Ommen" spreken de hoop en ver
wachting uit, dat de in dit boekje getoonde sug
gesties een leidraad mag zijn voor volgende plannen 
en besluiten van onze vroede vaderen.

-2-



Onze vereniging bestaat nog maar kort. Dat de 
oprichting een juist besluit is geweest bewijst 
wel, dat er in Ommen behoefte aan een dergelijke 
vereniging is, het toenemende ledental is hier
voor wel het bewijs. Het bestuur voelt zich daar
door gesteund om verder te gaan op de ingeslagen 
weg, n.1. zoals het reglement aangeeft: "het
ter bevoegder plaatse openbaren van gedachten 
en meningen".

De "Vrienden van Ommen" hebben meer plannen in 
voorbereiding, echter de steun van nog meer 
leden is daarbij van essentieel belang.

Het Bestuur.
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BINNENSTAD VAN OMMEN AUTOVRIJ?

De autovrije winkelstraat is het resultaat van 
een ingreep die veelal in stedelijke centra plaats
vindt met als doel om bepaalde - aan de stads
kern inherent geworden - problemen op te lossen.
Het voetgangersdomein is een mogelijkheid maar 
geen noodzakelijkheid om het veelzijdige leven in 
de binnenstad positief te beinvloeden. Voor de 
gemeentelijke instanties die de uitvoering van dit 
soort projecten ten slotte gaan verzorgen speelt 
een aantal factoren een rol bij het nemen van een 
besluit om een (winkel)-straat vrij van verkeer 
te gaan maken. De opvattingen omtrent enerzijds 
de gewenste functies van de binnenstad en de 
stadskern en anderzijds de wijze waarop men de 
stede lijke problemen het hoofd kan bieden zijn 
bepalend voor de omvang en aard van het ver
schijnsel voetgangersdomein. Daarom zal, voordat 
het tot stand komen van domeinen aan de orde komt 
overleg dienen plaats te vinden tussen overheid 
enerzijds en de andere belangengroepen, waar
onder de vereniging "Vrienden Van Ommen", ander
zijds .

Het kenmerkende van het voetgangersdomein is de 
mogelijkheid voor de voetganger om niet gehinderd
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door welk soort vervoermiddel dan ook, zijn 
eigen gang te gaan in de binnenstad. Het reser
veren van de straatruimte ten behoeve van de 
voetganger bevordert de veiligheid van deze voet
ganger, het vermindert lawaai en vervuiling en 
het biedt de mogelijkheid om het straatbeeld qua 
schaal en qua inrichting op de lopende mens te 
oriënteren. De winkelfunctie wordt volgens de 
VVO door het verkeersvrij maken van de straat ge
stimuleerd. De voetganger kan immers - meer dan 
voorheen - aandacht besteden aan winkelvoor
zieningen. De meubilereing van de straat is in 
weze het middel om de winkelfunctie te stimuleren, 
om de bezoeker positief te beïnvloeden tot het 
aandacht schenken aan de etalages van de aanwezige 
winkels. Dit betekent dat sfeer en intimiteit ge
waarborgd moeten zijn, dat de aandacht van de be
zoeker bewust op de winkelvoorzieningen moet 
worden gericht en dat, tenslotte- aan de bezoeker 
de gelegenheid moet worden geboden om te kunnen 
rusten of om "zo maar" te gaan zitten. Teneinde 
de sfeer in het domein te beïnvloeden zal een 
aantal maatregelen noodzakelijk zijn. In de eerste 
plaats zal, wanneer de straat in verhouding tot de 
hoogte van de begrenzende panden te breed is, op
vul ing van het straatbeeld moeten plaatsvinden. 
Deze opvulling kan geschieden door de aanleg van 
groenstroken en bloemperken of door de aanplanting 
van struiken of lage bomen.
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"Bouwstraat", een verantwoorde aanplanting van struiken en/ot rage b'men 
zal de „leefbaarheid als winkelstraat aanzienlijk verhogen. Tevons ka-n men 
hier zien dat nieuwbouw in oude stijl succesvol kan zijn.



VERKEERSREGELING.

De VVO is een groot voorstander van het een
richtingverkeer in de binnenstad, hetgeen echter 
van gemeentelijke zijde grote problemen oplevert, 
aangezien men eerst het in de maak zijnde "ver
keersplan" wil afwachten. De VVO heeft er bij 
de gemeente dan ook op aangedrongen een proefperiode 
te houden. De reden hiervan is dat men zodoende 
een enigszins representatief beeld krijgt van de 
problematiek.. De ervaringen in andere steden en 
dorpen zijn niet zodanig dat van grote problemen 
gesproken kan worden. Ook in Ommen behoeven geen 
ingrijpende wijzigingen te worden aangebracht in 
de huidige situatie, men lost er echter wel grote 
knelpunten in het verkeersstroom mee op. Ten 
aanzien van de proefperiode doet zich tevens de 
omstandigheid voor, dat twee doeleinden worden 
nagestreefd, te weten, het inspelen op een even
tueel definitief eenrichtingverkeer en het over
tuigen van het nut hiervan.
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tekening boven en onder: "tarsenerstraat", nieuwbouw met
een brede toevoerweg naar het Kerknlein, of restauratie? 
Voor het behoud van de oude binnenstad zal restauratie van 
de Varsenerstraat noodzakelijk zijn, tevens zal het sfeer-

verhogend werken, f-ezien het grote aantal verkeerson- 
stoppingen dat hier plaatsvindt, zal eenrichtingver
keer op zijn plaats zijn.



Ten aanzien van de verkeersveiligheid dienen, 
volgens de VVO,bij een aantal straten en pleinen 
zo spoedig mogelijk maatregelen genomen te worden, 
t e we t e n :
1. Varsenerstraat, dagelijks vinden hier dermate 

grote verkeersopstoppingen plaats, dat een
richtingverkeer noodzakelijk is.

2. Bermerstraat/Kerkstraat, stopverbod en een
richtingverkeer?

3. Brugstraat hoek Kruisstraat/Middenstraat, ook 
hier vinden dagelijks opstoppingen plaats 
doordat het verkeer van twee kanten komt en 
de straten daar te smal zijn.

4. Vechtbrug, hier dienen volgens de VVO ten 
spoedigste dusdanige maatregelen genomen te 
worden dat het rijwie1verkeer vanaf de 
Stationsweg op een veilige en verantwoorde 
kfl.nâ -si voorsorteren. De huidige situatie laat 
dit niet toe. Vooral voor schoolgaande kinderen 
is een extra veilige oversteek belangrijk.



I
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tekening boven en onder: plein bij de RABO BANK, een
goede groenvoorziening zou dit stukje Ommen aanzienlijk 
verfraaien.
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GEDEELTE VAN HET REGLEMENT

art. 2. Doel en middelen
Het doel van de vereniging is het in de
ruimste zin bevorderen van:

a. het behoud van het karakter van de 
kom van Ommen en de buurtschappen;

b. de leefbaarheid van Ommen en de buurt
schappen, met speciale aandacht voor 
bes temmi n gsplannen, beplantingen, 
verkeerssituaties en andere zaken van 
publiek belang.

De VVO tracht haar doel te bereiken lan^
wettige weg, en wel door:

1. het organiseren van vergaderingen, 
voorlichtingsbijeenkomsten en 
excur s i e s ;

2. het houden van enquêtes en het maken 
van studies;

3. het ter bevoegder plaatse openbaren 
van gedachten en meningen van de 
vereni ging;

4. al datgene te doen, dat kan dienen 
ter bevordering van het doel van de 
vereniging.
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De VVO zal zich niet op godsdienstig of 
politiek terrein bewegen en zich niet aansluiten 
bij een organisatie, die een ander dan het hier 
boven omschreven doel nastreeft.

Het bestuur van de VVO is a.v. samengesteld:

\za ca 4 u r e -

T j . Sterel 
H . van Aalderen

S. F. Visser

Sterel )

voorzitter
penningmeester/vice
voorzitter
secretaris

leden

Voor het verenigingsjaar 1976 bedraagt de con
tributie :

a. voor gewone leden : ƒ 10,—
b. voor huisgenootleden : ƒ 5,--

Aanmelding als lid kan geschieden door storting 
van de contributie op rek. nr. 3489.28.882 bij 
de RABO BANK Ommen, t.n.v. de Vereniging 
"Vrienden van Ommen" of bij de secretaris, Wolf
kuillaan 13, tel. 2680.






