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Het Wilhelminaplein zoals het moet
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Twee belangrijke Westlandse
pleinen - het Wilhelminaplein in
Naaldwijk en het Marktplein in 's-
Gravenzande - gaan op de schop.
Het worden horecapleinen,
geschikt voor kleine evenementen,
rijk aan bomen, en met pompen en
bankjes.

De nu gepresenteerde
pleinplannen zijn het gevolg van
overleg tussen burgerpanels en de
gemeente in samenwerking met
landschapsarchitecten. Geraamde
gezamenlijke kosten: 3 miljoen
euro. Naaldwijk moet in de tweede
helft volgend jaar gereed zijn, het
plein in 's-Gravenzande voorjaar
2018.

Eigenlijk is er nog maar één echt
heet hangijzer: het verkeer op het 's
Gravenzandse Marktplein. Zoals
het er nu uitziet zal het verkeer in
de Langestraat blijven, maar
onzeker is naar welke kant het
éénrichtingsverkeer gaat rijden.
Volop discussie is er nog of de
straat aan het Marktplein tussen
Langestraat en Vaartplein open zal
blijven voor verkeer.

Uitgangspunt is dat er op beide
pleinen een soort bomencarré
komt, met hoog opgekroonde
stadsbomen, zodat bezoekers
letterlijk het plein blijven zien. In 's
Gravenzande worden het vrijwel
zeker platanen.

Centraal komt een groenplek met
één of meer, andere eventueel

meerstammige bomen, in
combinatie met de 'oude' pompen
en zitplaatsen. In Naaldwijk komen
er daarnaast ook
speelvoorzieningen, de speelplek
naast het Marktplein in 's
Gravenzande wordt verbeterd.

Het Wilhelminaplein wordt een
terrassenlocatie, met aan de
randen jaarrondterrassen. In een
soort binnencirkel komen er, van
april tot september,
seizoensterrassen en als het in die
periode echt mooi weer is, zullen er
ook in het midden dagterrassen
komen. Die overigens 's nachts
worden afgebroken.

Weekmarkten

De weekmarkten blijven in de twee
kernen vooralsnog op dezelfde
locatie. Wel zullen er in Naaldwijk
proeven met andere opstellingen
en eventueel een 'lint' richting
Havenplein worden genomen. Daar
is afgelopen week al een begin
mee gemaakt. In 's Gravenzande
blijft qua markt alles bij het oude.
Door een andere indeling zal er wel
meer ruimte komen tussen
marktkramen en terrassen. Het
standbeeld van Gravin Machteld
moet echter verkassen naar een
andere locatie.

De herindeling heeft als gevolg dat
op beide plaatsen alleen ruimte is
voor kleinschalige evenementen.
Dat betekent dat in 's Gravenzande
veel activiteiten gehandhaafd
kunnen worden, in Naaldwijk zal
voor grote manifestaties een
andere locatie moeten worden
gezocht. Dat geldt eveneens voor
het vinden van ruimte waar
openbare toiletten komen.
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