Nieuwsbrief Centrumplan Made – juli 2018
Volop activiteit in het centrum van Made!
In de vastgestelde visie Centrumplan Made in 2016 hebben we diverse projecten benoemd.
Een deel daarvan is al opgepakt. Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van
zaken en planning van de verschillende projecten.

Herinrichting openbare ruimte
Rotonde
De verkeerslichten op de kruising Godfried Schalckenstraat-Adelstraat-NieuwstraatMarktstraat zijn al vervangen door een rotonde. Het middenstuk wordt nog verfraaid met een
kunstwerk.
Raadhuisplein
De herinrichting van het Raadhuisplein is momenteel in volle gang. De aannemer verwacht
de werkzaamheden in september 2018 af te ronden. Daarna volgt een officiële opening.
Marktstraat, Molenplein en deel Kerkstraat
Na de zomer gaan we aan de slag met de uitwerking van de plannen voor de Marktstraat,
Molenplein en een deel van de Kerkstraat. Belangrijk onderdeel bij deze uitwerking vormen
de bomen en de verlichting in de Marktstraat. Zo nodig zal ook de gemeenteraad hier nog
een besluit over nemen.
Bij de uitwerking van de plannen nemen we de eerder ingebrachte reacties vanuit de
omgeving en de discussie over de bomen en verlichting mee. De tekeningen detailleren we
in afstemming met ondernemers en omwonenden verder. Tijdens een informatiebijeenkomst
lichten we de uitgewerkte plannen toe.

De datum voor start van de uitvoering in de Marktstraat is nog niet bekend. Dit zal niet eerder
zijn dan maart 2019. Zodra de planning concreter is, stemmen we dit met de bewoners,
ondernemers en organisaties van diverse evenementen af.
Kerkstraat
De inrichting van de Kerkstraat hangt voor een groot deel samen met de plannen voor het
sociaal-cultureel dorpshart (Bernarduskerk, Mayboom en omgeving).
Sociaal-cultureel dorpshart Made
Gemeente Drimmelen is een samenwerking aangegaan met Breda Bouw om te komen tot
een plan voor het versterken van het sociaal-cultureel dorpshart.
Om het draagvlak in beeld te brengen en te bepalen wat belanghebbenden van het nieuwe
sociaal-cultureel dorpshart verwachten, is een groot aantal partijen op verschillende
manieren benaderd en ondervraagd. Zo is bijvoorbeeld gevraagd of de verenigingen een
verplaatsing naar de Bernarduskerk zien zitten en welke ideeën ze daar bij hebben. Ook is
gesproken met een groep die behoud van het groen in het dorpshart als zeer belangrijk
benoemt. De gesprekken hebben veel praktische informatie opgeleverd.
De uitkomsten uit de verkenning hebben geleid tot kaders voor de invulling van het hele
projectgebied. Deze kaders gaan over onder meer het behoud van de monumenten, het
groen, verkeer, soort woningen en toegankelijkheid van het gebied.
Het bureau Oomen Architecten heeft de opdracht gekregen om aan de hand van de
gestelde kaders een plan te maken voor het hele projectgebied. Het bureau pakt dit op
een interactieve manier aan, waarbij verschillende ontwerpsessies met geïnteresseerde
partijen gaan plaatsvinden. De eerste ontwerpsessie vindt medio september plaats. Eind
augustus versturen we hiervoor de uitnodiging.
Uiteindelijk moet dit ontwerpproces leiden tot een realistisch ontwerp voor een
aantrekkelijk sociaal-cultureel dorpshart.

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
In februari en maart 2018 hebben de ondernemers in het BIZ-gebied een stem uit mogen
brengen tijdens de draagvlakmeting BIZ Centrum Made. De gemeente verrichtte op
maandagmiddag 26 maart 2018 de telling. Van de in totaal 103 uitgegeven stembiljetten
kwamen er 65 terug, waarvan 57 voorzien van een ‘voor’ stem.
Nu aan alle voorwaarden ruimschoots is voldaan is de BIZ Centrum Made met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 ingevoerd.
Onder begeleiding van adviesbureau Stad en Co hebben de ondernemers zelf de doelen van
de BIZ bepaald. Hét hoofddoel van het plan BIZ Centrum Made is het gezamenlijk en met
alle belanghebbenden structureel verbeteren van het ondernemers- en bezoekersklimaat in
het gebied, onder andere door het vergroten van de levendigheid en aantrekkelijkheid. U
kunt hierbij denken aan evenementen, activiteiten rondom de feestdagen, sfeerverlichting en
extra aankleding van de winkelstraten.
Kortom, de ondernemers zijn zeker van plan om er samen met de gemeente iets moois van
te maken. Met de uitvoering van de BIZ-plannen en de uitvoering van het Centrumplan Made
zal er de komende jaren veel gebeuren in het centrum van Made.

Fijne zomer toegewenst!

