SAMENVATTING STADSGESPREK OP DE VESTINGSTAD GRAVE
Betreft: Samenvatting stadsgesprek
Details stadsgesprek: 02/11/2017 @ 19:30u Generaal de Bonskazerne 1, 5363 ST Velp
Datum samenvatting: 03/11/2017
Opgemaakt door: West 8

Dit is een samenvatting van de vragen, opmerkingen, antwoorden en aanbevelingen die in
het stadsgesprek op 02 november aan bod kwamen. Misschien zijn we nog onderwerpen
vergeten, of misschien heeft u nog aanvullingen, toevoegingen en of correcties? We zouden
via deze weg ook graag mensen hartelijk willen uitnodigen om mee te denken over de visie
vestingsstad Grave.
VRAGEN EN OPMERKINGEN

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is uw mening over het tracé van de N321 tegen de binnenstad?
Hoe nemen jullie de ''Heilige - 3 - Eenheid'' mee in de visie en het verhaal?
Kunnen we van het visioterrein geen landschapspark maken?
Hoe zit de Peel/raamstellig in het verhaal/visie? hoe kunnen we die terug
brengen/benadrukken?
Hoe gaat de gemeente dit bekostigen?
Hoe kunnen we de jeugd betrekken bij het nadenken over de toekomst van hun stad?
De visie lijkt niet heel concreet?
Hoe kunnen we quickwins realiseren? en hoe gaat deze visie worden
geconcretiseerd?
Welke keuzes kunnen de bewoners maken?

AANBEVELINGEN

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De 4 kazematten op visioterrein meenemen in visie.
Combinatie van het terugbrengen van de eerste stadsmuur (van voor de periode van
de vestingswal) met ontwikkeling van nieuwe woningen. (Zuidkant van de St.
Elisabethstraat)
Grave als uitvalsbasis voor fietstoerisme door de strategische ligging.
Entree naar stad is belangrijk (hampoort en maasfront of loswal) vooral dit gebied
aan de Maas heeft ook veel potentie voor activiteiten etc.
Geef een plek voor de camper.
Haal lokaal talent op en voeg ze in een groep om mee te denken over de visie.
Goed toegangkelijke en bereikbare woningbouw voor ouderen.
Aandacht voor duurzaamheid.
Jogeren in het project betrekken, hierbij wil de provincie helpen.
Grave is geen dorp maar een stad.
waterkrachtcentrale in de maas-stuw.
Interesse vanuit middelbare school om mee te gaan denken met de jongeren over
hun stad.

ENKELE ANTWOORDEN

•

•

•

De burgemeester gaf uitleg over het feit dat de stad een lange termijnvisie voor ogen
heeft die niet vandaag op morgen kan worden gerealiseerd, het gaat om meer dan
enkel zwarte cijfers aan het einde van het project, het gaat zeker ook om
opbrengsten op andere niveaus.
De visie is al vrij gedetailleerd, dit kan echter niet worden toegelicht in de korte tijd
van de presentatie, hier hebben we getracht de hoofdlijnen van de visie mee te
geven, op gebied van de verkeersontsluiting van de N321 ontbreekt inderdaad
resolutie.
De visie heeft ook voor ogen om woningen te combineren met het terugbrengen van
de fortificatiewerken van het bastion aan de St. Elisabethstraat.

