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Motie Toekomst Gasthuisplaats 

De raad, in vergadering bijeen op donderdag 28 maart 2019, 

Constaterende dat: 

De Projectgroep Gasthuisplaats in nauwe samenwerking met belangstellenden en 
belanghebbenden mogelijke kaders voor deze locatie in beeld heeft gebracht; 

Het college aan een plan werkt voor het verder autoluw ma ken van de binnenstad; 

Er in het zuidwestelijk deel van de binnenstad weinig groen is terwijl groen belangrijk is voor 
het woon- en leefklimaat en groen een belangrijke bijdrage levert aan de opvang van 
regenwater en het tegengaan van hittestress; 

Overwegende dat: 

De huidige inrichting van de Gasthuisplaats al decennia lang onrecht doet aan de ruimtelijke 
kwaliteit van onze binnenstad; 

Er een grate kans ligt om de ruimtelijke kwaliteit van de zuidelijke binnenstad te verbeteren 
met de ontwikkeling van het Arsenaal en het uitbreiden van het autoluwgebied, bijvoorbeeld 
met de Brabantse Turfmarkt, de Koornmarkt en de Gasthuisplaats; 

Het van belang is om dergelijke ingrepen in samenhang te bezien; 

Het maken van een afweging over het al dan niet ontwikkelen van vastgoed op de 
Gasthuisplaats tijd vraagt, maar dat 

dat geen reden mag zijn om te wachten met ingrepen die sowieso goed zijn; 

Verzoekt het college: 

Voorbereidingen te treffen om de bezoekersparkeerplaatsen van de Gasthuisplaats te 
verwijderen en de raad uiterlijk in het derde kwartaal van 2019 te informeren over de 
voortgang en mogelijkheid om het uiterlijk in het voorjaar van 2020 te realiseren; 

Te onderzoeken of het mogelijk is om het bewonersparkeren van de Gasthuisplaats te 
verwijderen en dit te betrekken in de integrale afweging rond het verder autoluw maken van 
de binnenstad (waaronder de Gasthuissteeg); 



ln samenwerking met belanghebbenden, waaronder de Projectgroep Gasthuisplaats, een 

plan uit te werken om de ruimte die ontstaat een mogelijk tijdelijke en liefst groene invulling 
te geven en 

Een visi e te formuleren hoe het college de ruimtelijke kwaliteit van de zuidelijke binnenstad 
wil verbeteren, met da a rin aandacht voor de toekomst van de Gasthuisplaats. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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