
 

Zo zien de plannen voor de Sallandsestraat, Friesestraat en 
Bentheimerstraat eruit 
Vanaf begin  dit jaar werken we aan de herinrichting van Sallandse-, Friese- en Bentheimerstraat in 
de binnenstad van Coevorden. Ruim 400 bewoners, winkeliers, eigenaren en inwoners dachten mee. 
Maandag 22 juni startte de Sallandse Wegenbouw met de werkzaamheden in de Friesestraat. Half 
oktober is de aannemer klaar. Op deze plaat ziet u wat er allemaal verandert.

Waarom werken we aan een uitnodigende binnenstad?
Het lukt ons niet goed om te concurreren met de steden om ons heen, er komen steeds minder 
mensen. Ook liggen er te veel winkelpanden aan een te groot voetgangersgebied. Dit alles zorgt 
voor leegstand. Daarom maken we de binnenstad compacter met de Markt als het centrale 
ontmoetingspunt. We willen dat de binnenstad een plek wordt waar inwoners en bezoekers kunnen 
genieten van historie, water en gezelligheid. Een plek waar het fijn wonen is én bezoekers zich thuis 
voelen en verrast worden door alles wat Coevorden te bieden heeft. 

Bouwen aan historie Bouwen aan historie 
Onder de naam Bouwen aan historie werken we aan de Toekomstvisie centrum Coevorden (2018). De drie Onder de naam Bouwen aan historie werken we aan de Toekomstvisie centrum Coevorden (2018). De drie 
centrumstraten spelen een belangrijke rol in het maken van een uitnodigende binnenstad. Dit is vastgelegd in de centrumstraten spelen een belangrijke rol in het maken van een uitnodigende binnenstad. Dit is vastgelegd in de 
positionering centrumstraten (2019). Bouwen aan historie is een samenwerking tussen Centrummanagement, positionering centrumstraten (2019). Bouwen aan historie is een samenwerking tussen Centrummanagement, 
Domesta en gemeente, waarbij veel ondernemers, organisaties en inwoners betrokken zijn. Dit alles wordt mede Domesta en gemeente, waarbij veel ondernemers, organisaties en inwoners betrokken zijn. Dit alles wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Binnenstadsfonds van de provincie Drenthe.mogelijk gemaakt door het Binnenstadsfonds van de provincie Drenthe.

Er is straks voldoende ruimte voor 
de auto, fiets en voetganger in de 

Friesestraat Noord.

De ruimte voor terrassen blijft 
overal gelijk. 

De Markt is het centrale 
plein en het hart van 
onze stad. Het is onze 

huiskamer. 

De Rijnsestraat sluiten we af voor 
doorgaand verkeer met zakpalen. Voor 
bewoners is de straat altijd bereikbaar.

De Bentheimerstraat 
blijft autovrij.

De auto mag niet harder 
dan 30 kilometer per uur.
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Auto’s mogen alleen tijdens 
winkeltijden door de Friesestraat 

Noord. Dit regelen we met 
zakpalen. 

Het stationsgebied en de Friesestraat Noord worden 
de uitnodigende entree voor de binnenstad. De 
ruimtelijke uitwerking maken we samen met 

stadsarchitect Shyam Khandekar en ondernemers, 
bewoners en bezoekers.

Er komen 7 parkeerplaatsen
 waar je kort mag parkeren.  

Entree 
Gansehof

Vanuit de Markt vormen 
de Friesestraat en de 

Bentheimerstraat dé assen voor 
het winkelend publiek. 

De Schoolstraat en de kruising 
met de Wilhelminasingel 
richten we opnieuw in.

Om sluipverkeer te voorkomen 
draaien we de rijrichting van de 

Bakkersteeg om.
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De straten worden veel groener met bomen en 
plantenbakken. De bomen zorgen voor meer 

schaduw en de regen wordt door het groen veel 
beter opgenomen.

De nieuwe inrichting 
voldoet aan de eisen 

voor mensen met 
een beperking. Voor 

mensen met een visuele 
beperking komen er 

blinden- 
geleidestroken.

De straten krijgen een historische en 
robuuste uitstraling met:

> Gebakken klinkers en zweeds graniet
> Robuuste bankjes en zitelementen
> Authentieke straatlantaarns, alle 
straten zijn ‘s avonds goed verlicht.

> Bloembakken & bomen

Vier panden laten we extra 
opvallen met een mooi 

mozaïek. Dat mozaïek vertelt 
een verhaal over de historie 

van dat pand. Zie kaart:

   Stadscafé Vancouver

    Het Geveltje  

Het voormalige raadhuis 

   Kapper & zo

We maken de binnenstad veel mooier!

Voor de bevoorrading 
van de winkels rijdt 
het vrachtverkeer 
vanaf de rotonde 
de binnenstad in 

en verlaat deze via 
de Kerkstraat of 
Bentheimerbrug.

Noord

Vragen?Vragen?
Stuur een e-mail naar binnenstad@coevorden.nlStuur een e-mail naar binnenstad@coevorden.nl

Meer lezen of volgen waar we allemaal aan werken in de binnenstad?Meer lezen of volgen waar we allemaal aan werken in de binnenstad?
www.coevorden.nl/binnenstad    //   www.facebook.com/bouwenaanhistorie    //   www.stadcoevorden.nl/stadsontwikkelingwww.coevorden.nl/binnenstad    //   www.facebook.com/bouwenaanhistorie    //   www.stadcoevorden.nl/stadsontwikkeling

De impressies geven u een goede indruk van hoe de straten er straks 
uit komen te zien. Het is geen precieze weergave van de werkelijkheid.

Waarom komt de auto Waarom komt de auto 
terug in de Friesestraat terug in de Friesestraat 
Noord?Noord?
Er is veel gediscussieerd over wel of Er is veel gediscussieerd over wel of 
niet auto’s in de Friesestraat Noord. niet auto’s in de Friesestraat Noord. 
Wat zijn de voordelen van het wel Wat zijn de voordelen van het wel 
toelaten van auto’s?toelaten van auto’s?
>>  Door de auto toe te laten,   Door de auto toe te laten, 

maken we het winkelgebied maken we het winkelgebied 
voor voetgangers compacter, voor voetgangers compacter, 
beter herkenbaar en beter herkenbaar en 
gemakkelijker te bezoeken.gemakkelijker te bezoeken.

>>  De ‘auto te gast’ in combinatie   De ‘auto te gast’ in combinatie 
met kort parkeren kan zorgen met kort parkeren kan zorgen 
voor nieuwe ondernemers. Zo voor nieuwe ondernemers. Zo 
komen er kansen om leegstand komen er kansen om leegstand 
tegen te gaan.tegen te gaan.

Het autoverkeer komt terug als Het autoverkeer komt terug als 
ook de aanpassingen voor de ook de aanpassingen voor de 
Wilhelminasingel, Bakkersteeg Wilhelminasingel, Bakkersteeg 
en Schoolstraat klaar zijn. We en Schoolstraat klaar zijn. We 
verwachten dat dit eind dit jaar is. verwachten dat dit eind dit jaar is. 

Impressie Bentheimerstraat

Impressie Sallandsestraat

Impressie Friesestraat Noord Impressie Friesestraat Midden

Robuuste bankjes

Bomen

Zweeds 
granietPlantenbakken

Authentieke 
straatlantaarns
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De Sallandsestraat wordt meer een 
woonstraat dan een winkelstraat.


