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Om de straat aantrekkelijker te maken en de Heurne meer
geschikt te maken om te verblijven is herinrichting van de
openbare ruimte een belangrijke maatregel. Elementen die
hier goed toegepast kunnen worden, zijn meer kleur in de
straat, zithoeken, speelobjecten en het plaatsen van een
podium en marktkramen.
Een straat met veel beplanting kan de Heurne onderscheiden en het verblijf aangenamer te maken. Op korte termijn
kan dit door het plaatsen van plantenbakken op de straat
en aan de gevels. Op langere termijn zou dit uitgebreid
kunnen worden tot volledig beplante gevels het vervangen
van verharding door gazon en bloemen.

KIOSK

Door zijn ligging aan het begin van de Heurne, aan de
Oldenzaalsestraat, heeft de kiosk de potentie de potentie
om de aandacht op de straat te vestigen. Daartoe is het wel
noodzakelijk om het uiterlijk drastisch te wijzigen en van de
kiosk een opvallend element te maken. Kleuren en architectuur werken hierin het best samen.
Een publieke functie versterkt de positie als toegangspoort.
Zo kan het bijvoorbeeld veranderen in een éénkamerhotel,
waar toeristen kunnen overnachten. De begane grond biedt
plaats aan een openbaar toilet en lockers. De wanden van
de kiosk kunnen bovendien worden gebruikt om te exposeren.
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Elk veranderingsproces
heeft voorvechters nodig.
In een winkelgebied zijn dat
meestal de ondernemers
zelf. Zij denken na over de
toekomst, spreken hierover
met elkaar en met hun klanten, organiseren activiteiten.

GEVELS & GEBOUWEN

EVENEMENTEN

Om mensen naar de straat
te trekken kunnen allerlei
evenementen worden georganiseerd. De evenementen
worden bij voorkeur georganiseerd door de ondernemers zelf. Mogelijke evenementen die bij de Heurne
passen zijn: kunstfestivals,
streekmarkt met eten en
drinken en evt. live muziek,
bierproeverijen, plantdagen.

De zichtbaarheid (van grote
afstand) en de herkenbaarheid van de Heurne kunnen
vergroot worden door het
ophangen van grote textiele
zeilen boven de straat. De
mogelijkheden om het uiterlijk van de zeilen te veranderen houdt de straat dynamisch en aantrekkelijk.

Leegstaande ruimtes hebben
een negatief eﬀect op de uitstraling en de economie van
de straat. In de lege winkels
kan standaard meubilair geplaatst worden. Nieuwe ondernemers kunnen er dan zo
in.
Lege winkels kunnen bovendien een ander gebruik
krijgen dat bijdraagt aan de
levendigheid van de straat.
Er zijn voldoende initiatiefnemers met goede ideeën voor
nieuwe functies.

ENERGIE

AANBEVELINGEN

Energiezuinigheid is een
belangrijke voorwaarde voor
een rendabele exploitatie
van de panden. Door betere
isolatie en het vervangen
van verlichting en apparatuur
door duurzame versies kan
het energieverbruik sterk
omlaag gaan.
Voor meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp
zijn er een brochure en een
lijst met subsidiemogelijkheden ontwikkeld.
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De voorgevels van de gebouwen zijn in veel gevallen
aan verbetering toe. Etalages, luifels en reclame
kunnen worden aangepast,
met als gevolg een fraaier en
meer hedendaags uiterlijk.
Bijkomend voordeel van de
renovatie is dat er tegelijkertijd maatregelen genomen
kunnen worden om het energiegebruik te verminderen
en de gebouwen te verduurzamen.

Op de knooppunten kunnen
interactieve schermen geplaatst worden, waarop informatie over de straat en activiteiten, maar ook reclame
en aanbiedingen getoond
worden. Op de hoeken van
de straat kunnen wegwijzers
komen die verwijzen naar de
winkels en voorzieningen in
de Heurne. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er
ook naar andere duurzame
en artistieke voorzieningen
in de stad gewezen wordt.

Start pas wanneer het vraagstuk erkend wordt en men dit wil oplossen
Zoek de voorlopers in het gebied en wat hen verbindt
Laat ondernemers en eigenaren uit het gebied zelf het initiatief nemen en promoten
Maak (tijdelijk) hergebruik van leegstaande ruimtes makkelijk door een standaard inrichting met kleine modules
Nodig startende ondernemers uit om zich hier te vestigen
Verlaag de huur tijdelijk
Verbeter de inrichting van de openbare ruimte
Vergroot de verblijfskwaliteit
Vergroot de aantrekkingskracht door verrassing, dynamiek en beweging – een steeds
veranderend uiterlijk
Vestig één of meerdere trekkers in het gebied, waarvan het gebruik uitstraalt naar de
omgeving
Organiseer evenementen om mensen naar het gebied/de straat te trekken
Versterk en formaliseer de samenwerking tussen ondernemers en eigenaren
Ga op zoek naar stimulerings- en investeringsmogelijkheden
Zoek de publiciteit en vergroot hiermee het draagvlak
Toon de ideeën en initiatieven in de straat d.m.v. billboards en beeldschermen

