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Opening avond door Godfried Fraters
Bij het welkom heten van de klankbordgroep worden de stand van zaken en hoe de avond er uit gaat zien
verteld. In verband met het voorziene onderhoudswerk is door B&W gevraagd om een inrichtingsplan voor het
gehele Munsterplein te maken dat kan dienen als kader voor besluiten over de uitvoering van het onderhoud.
Via overleg met betrokkenen en het klankbord zijn we gekomen tot een voorlopig inrichtingsschets. Deze is
voorafgaand aan deze avond aan het klankbord gestuurd. Op de avond zelf is de ontwikkelde inrichtingsschets
thematisch doorgenomen en besproken. Per thema worden de belangrijkste punten kort weergeven.
Thema’s inrichtingsschets Munsterplein
- Cultuurhistorie | identiteit
e
Het plein is midden 19 eeuw ontstaan met als belangrijk doel de Munsterkerk in beeld te brengen. In de
loop der tijd is het Munsterplein daarbij van een stadspark naar een veel meer stedelijk plein gegroeid. Ook
met zijn belangrijke schakelfunctie in de binnenstad vormt dit groene lommerrijke hart van de binnenstad
nog steeds een belangrijk rustpunt. De beleving en gebruikswaarde van het plein zijn op onderdelen laag.
- Voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp geeft het principe van de gewenste inrichting weer voor het totale Munsterplein. De
gewenste inrichting geeft het plein een duidelijke eenheid terwijl het ook recht doet aan de verschillende
functies van en op het plein. Het voorlopig ontwerp gaat niet in op detaillering. De verschillende
uitgangspunten van het voorlopig ontwerp worden apart doorgenomen.
- Groen
Het Munsterplein vormt nadrukkelijk een groen hart in de stad. Het uitgangspunt is dit te versterken door de
delen van het Munsterplein ten noorden en oosten (opnieuw) in te richten als stadspark met grotere
groenvlakken. De dubbele bomenrij op het plein blijft gehandhaafd. De huidige boomspiegels van deze
bomen kennen nog een (laagwaardige) onderbeplanting, in de nieuwe inrichting worden dit verharde
boomspiegels. Het voorlopig ontwerp bevat ook solitaire bomen op het pleindeel voor de Munsterkerk,
deze worden als belangrijk karakteristiek onderdeel gezien. Op dit plein stond een groepje van 3 bomen
waarvan er 2 ziek zijn en 1 al weggehaald is. In het plan blijft de gezonde boom staan. Optie zou kunnen
zijn om hier verlichting aan te brengen. Of dit verschil maakt zou moeten worden bekeken. Het vergroenen
van gevels is opgenomen in het project Vitale Stad en behoort niet bij het project Munsterplein.
Het groen in de Abdijtuin wordt geheel gereconstrueerd waarbij de boom in het midden van de tuin
gehandhaafd blijft. Via het verbreden van de trap moeten plein en Abdijtuin beter met elkaar worden
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verbonden. Met een hellingbaan willen we de Abdijtuin ook voor mindervalide beter toegankelijk maken.
Ook een eventueel waterelement in het midden van de Abdijtuin moet de aantrekkelijkheid vergroten.
- Verharding / straatmeubilair
Het te gebruiken verhardingsmateriaal moet zowel de eenheid als schakelfunctie van het Munsterplein
ondersteunen als het historische karakter laten behouden. Eenheid ontstaat door in het middendeel
eenvormige bestrating aan te brengen die wordt omgeven door een brede schuine band. Langs deze band
komt een brede strook van gebakken straatstenen die aansluit op dezelfde bestrating in de omliggende
winkelstraten. Langs de randen van het Munsterplein komen aparte natuurstenen vakken bij terrassen en
winkels.
Het plan gaat uit van het opschonen van de openbare ruimte onder andere door het aanpakken van
overbodig straatmeubilair en het herpositioneren van de fietsenstallingen. De fietsenstallingen worden in de
nieuwe situatie geplaatst langs de randen van het middendeel van het Munsterplein. In de verkeersfuncties
zijn geen wijzigingen voorzien, wel krijgt voetgangers op het gehele plein voorrang waarbij auto’s te gast
zijn. Op deze wijze krijgt het Munsterplein een duidelijk karakter met een verbeterde situatie in de
begaanbaarheid voor voetgangers en mindervaliden.
- Het verhaal van ‘Munster’
Gezocht wordt nog naar de juiste manier om het verhaal van ‘Munster’ te verbeelden. Een idee is om de
contouren van oude abdijgebouwen in de bestrating terug te laten komen. Een aanvullend of ander idee is
om in de buurt van de kiosk het verhaal van de Munsterabdij via een element te vertellen.
- Gebruik
In het gebruik van het plein wordt gezocht naar een goede verdeling van de verschillende gebruikswijzen
die recht doet aan de uitgangspunten. Terrassen binnen het evenementengedeelte en langs de randen van
het Munsterplein worden gezien als een gewenste functie. Deze sluit aan bij de omranding van het plein
waarin het ontmoeten centraal staat. Een duidelijke scheiding tussen dezen moet er zijn met de delen van
het plein bedoeld voor ontspanning. Nog nader gedefinieerd moet worden de gewenste zichtbaarheid en
aanwezigheid van de Munsterkerk.
- Openbare verlichting
Openbare verlichting moet zowel functioneel als ondersteunend zijn. De moderne verlichtingstechniek biedt
volop mogelijkheden hiertoe. Vooralsnog zijn geen werkzaamheden voorzien aan de openbare verlichting
en vormt het geen onderdeel van de planvorming. Het zichtbaar maken van monumenten is opgenomen in
het project Vitale Stad, er is geen budget voor het wijzigen van het aanlichten van de Munsterkerk.
Vervolg
De inbreng van het klankbord in de vorm van opmerkingen en vragen wordt gebruikt om het plan verder te
voltooien. Daarna wordt het inrichtingsplan, inclusief uitvoeringsplan voor het onderhoud voorgelegd aan B&W.
De beschikbare middelen zijn niet bedoeld voor en ook niet toereikend om het schetsinrichtingsplan voor het
hele Munsterplein uit te voeren. Het uitvoeringsplan voor het onderhoud is gericht op het opknappen van het
centrale deel van het plein en het groen. Dit zijn ook de delen waarvoor het geld is gereserveerd. Enkele
openstaande punten betroffen de keuzes met de verhardingen, het zichtbaar maken van de historie en wat we
willen en kunnen met de Abdijtuin.
Vragen en opmerkingen
Gedurende de avond zijn door de klankbordleden zoals bedoeld, opmerkingen gemaakt en vragen gesteld.
Hieronder volgt een overzicht ervan.
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Vraag:
Is het plan in 2020 klaar?
Antwoord:
Er is alleen zicht op uitvoering van een deel, het totaalplan is 2020 zeker niet helemaal klaar.
Afhankelijk van wat we klaar kunnen en willen hebben blijft het voor de rest onzeker.
Vraag:
Gaan we nu iets uitvoeren en de rest vergeten.
Antwoord:
Het is lastig om hier iets over te zeggen. Het bestuur heeft gevraagd om een totaalplan om
daarbinnen keuzes te kunnen maken. Daarom ligt er dit voorlopig ontwerp. Het besluit hoe verder te
gaan is aan het bestuur.
Vraag:
Wordt er ook gekeken naar de toestand van het riool dus niet alleen naar de afwatering?
Antwoord:
Ook het riool is met de beheerders besproken. Goede afwatering en water voor de bomen zijn ook
redenen waarom we de voegen open willen houden.
Vraag:
Zijn er veel bezwaren van omwonenden om langer open te zijn?
Antwoord:
Ja, er zijn bezwaren van omwonende bekend die dit niet willen.
Vraag:
Blijft de woensdagmarkt gehandhaafd?
Antwoord:
Ja, de woensdagmarkt blijft gehandhaafd. Het project Vitaal Munsterplein richt zich op de inrichting
van de openbare ruimte, niet op de regulering van het gebruik ervan.
Vraag:
Wordt de horeca tijdig geïnformeerd?
Antwoord:
Op het moment dat het bestuur groen licht geeft wordt een informatieavond georganiseerd. Richting
de uitvoering gaan we met de betreffende partijen in gesprek.
Vraag:
Moet het plein er helemaal uit?
Antwoord:
Ja, de kinderkoppen in het midden van het plein moeten er helemaal uit. Dit is nodig om de
onregelmatigheden die er nu zijn eruit te halen.
Vraag:
Wat is goedkoper, hergebruik van de stenen of nieuw?
Antwoord:
Dat is niet eenvoudig vast te stellen. Belangrijk is ook wat willen we? Uiteindelijk moeten we het
uitvoeren binnen het beschikbare budget.
Vraag:
Worden mindervaliden geacht alleen langs de randen van het plein te lopen?
Antwoord:
Nee, er zijn meerdere looplijnen die ook gebruikt worden. Er wordt gezocht naar de juiste
mogelijkheid de toegankelijkheid te verbeteren.
Vraag:
Wordt de bestrating van de Abdijhof meegenomen?
Antwoord:
Het voorlopig ontwerp omvat ook de Abdijhof tot aan de Hamstraat. Nu kan nog niet gezegd worden
wat echt in uitvoering gaat komen.
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Vraag:
Kan het Abdijhof voor leuke functies ingevuld worden? Het plein moet een voorbeeld worden, noem
het zeker geen verloren plein. Kan er horeca op dit plein komen (deze is er al)? Abdijhof moet een
kleine permanente functie krijgen.
Antwoord:
Het voorlopig ontwerp beoogt de openbare ruimte flexibel in te richten. De Abdijhof hoort hierin bij
het ontmoeten en het ontspannen en kan een verbinding maken.
Vraag:
Hoe groot is het niveauverschil tussen het plein en de abdijtuin?
Antwoord:
Het hoogteverschil tussen het plein en de abdijtuin is circa 1 meter.
Vraag:
Wordt de Abdijtuin rolstoeltoegankelijk?
Antwoord:
Het wordt serieus bekeken, een is optie opgenomen voor een hellingbaan aan de zijde
Munsterkerk. De hellingbaan moet sowieso geïntegreerd worden in de Abdijtuin, als dat lukt. Verder
moet er rekening mee gehouden worden dat het behoord tot een Rijksmonument en er dus
vergunning voor verkregen moet worden.
Vraag:
Hoe hoog wordt de omranding van de bomen?
Antwoord: RD
Plusminus 20 cm hoog. Niet zo hoog dat er fietsen tegen gezet kunnen worden en niet zo laag dat
er gemakkelijk overheen gereden kan worden.
Vraag:
Kan er spotverlichting aangebracht worden om de kerk aan te lichten?
Antwoord:
De Munsterkerk wordt aangelicht. Het wijzigen van het aanlichten zou door een lichtarchitect
onderzocht moeten worden. De stichting Ruimte is ook bezig met het verlichten van panden.
Vraag:
Hoe is de stand van zaken van de zuidrand? (gevel V&D) Hoe kan er verbinding met het plein
worden gemaakt.
Antwoord:
Dit is in ontwikkeling. De zonrichting is hier niet optimaal. Er is fysiek minder ruimte voor een terras.
Optie is misschien op de hoek een terras.
Vraag:
Is er over nagedacht om de zuidrand aantrekkelijker te maken
Antwoord:
Het is meegenomen als onderdeel van het totaal. Het daglicht is hier beperkt. De bomen zullen wel
als onderhoud gesnoeid worden maar dan nog.
Vraag:
Wat wordt er vanaf de openbare ruimte gedaan om de zuidrand meer bij het plein te betrekken
Antwoord:
Dit gebeurt op gelijke wijze als de noord en westrand. Omdat de gevelwand dichter op het plein
staat komt dat hier beperkter over. Misschien dat kleurgebruik of verlichting mogelijkheden bieden.
Wat betreft openbare verlichting is dit het niveau wat is voorgeschreven.
Vraag:
Verlichting: Waar zou je winst kunnen behalen bij pand V&D?
Antwoord:
In de openbare verlichting zijn geen werkzaamheden voorzien. Verlichting van panden is een apart
traject.
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Overige opmerkingen gemaakt tijdens de bijeenkomst
 Abdijhof: Deken heeft last van de activiteiten die er gehouden worden.
 Verlichting: Er voor zorgen dat er elektriciteit aangelegd wordt om bv. kerk aan te lichten.
 Beloopbaarheid: Het is belangrijk hoe er wordt gestraat en hoe er wordt gevoegd
 Beloopbaarheid is door ouderen getest en de grootste hinder zijn de bobbels/onregelmatige in de
keien. Houdt hier rekening mee.
 Beloopbaarheid: Laat bewoners een stukje Munsterplein kopen om de kosten te dekken.
 Beloopbaarheid: Mensen moeten op alle plekken kunnen lopen. Er moet een geode verbinding zijn met
bv. horeca.
 Zuidkant: Dit is bij de avondsituatie het donkerste gedeelte van het plein.
 Zuidkant: Duurzame energie graag bespreken.
 Terrassen: Opmerking ook vorige vergadering gemaakt. Ten behoeve van avondopenstelling horeca
als idee parasols met punten voor verwarming, is duurzaam en maakt het aantrekkelijker om het plein
te “bezoeken” dus ook meer beleving (zie Maastricht als voorbeeld).
 Terrassen: ‘s avonds is het een dooie boel. Geen gezellig plein. Mogelijkheden om het ‘s avonds
gezellig te maken, willen de aanliggende bewoners niet. Het is bekend dat het publiek in de avond niet
kiest voor het Munsterplein maar voor Stationsplein en Roerkade. Het blijft een uitdaging om het plein
in de avonduren leefbaar te maken.
 Er zijn verschillende meningen over wat er wel of niet acceptabel is voor het Munsterplein
 Stichting Ruimte geeft aan dat het fundament is gelegd. Het er goed uit ziet. Ga zo door en de rest
komt vanzelf.
 Ondernemers dienen de koppen bij elkaar te steken en ook zelf actie te ondernemen.

Iedereen wordt bedankt voor de inbreng. We gaan dit verder uitwerken en houden u op de hoogte.
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