
 

 
 
 
Samenvatting Ontwerpuitgangspunten en wensen voor Kerkplein Olst 
 
Op basis van eisen/ wensen vanuit de initiatiefgroep, gebruikers van het Kerkplein, 
belanghebbenden en gemeente Olst-Wijhe.  
 
 
Groen 

• Minimaal: bestaande zieke en aangetaste Kastanjes vervangen; 

• Om de biodiversiteit te vergroten en ook groen over te houden als zich een ziekte in een soort 
voordoet willen we meerdere typen bomen en groen op het plein; 

• Groen gebruiken als alternatief voor de huidige paaltjes; 

• Waar mogelijk groen gebruiken om regenwater te infiltreren; 

• Beplantingsplan / soorten in volgende fase te bepalen 

• Mogelijk geveltuintjes toevoegen. 

• Eetbaar groen zoeken we in de lagere beplanting / hagen / borders 
 
Riolering / verharding 

• Bestaande rioolstrengen vervangen; 

• Afkoppelen: Regen dat op het plein valt niet afvoeren maar ter plaatse infiltreren; 

• Bestaande gebakken materiaal vanwege duurzaamheid en beeldkwaliteit zo veel mogelijk 
hergebruiken 

 
Kermis 

• Er lijkt niet meteen een voor de hand liggende meer geschikte locatie te zijn. Bijkomend nadeel 
van het verplaatsen van de kermis kan zijn overlast voor omwonenden of minder inkomsten 
voor de kermis. De huidige locatie is al jaren in gebruik als kermis; 

• De insteek voor het nieuwe ontwerp van het plein is te vergroenen waarbij ook de kermis op het 
plein geëxploiteerd/ gevierd kan worden; 

• Aanwezige elektra potten op het plein zijn ooit aangelegd voor de markt die inmiddels 
verplaatst is. Voor de kermis niet nodig om te handhaven. Kan vervallen 

 
Kerk 

• Kerstviering, rouw- en trouw hebben de meeste bezoekers. Ruimte bij entree beschikbaar 
houden voor rouw- en trouw 

• Staat open voor samenwerking / verhuur van kerk en Bastiaan voor diverse activiteiten 
 
Parkeren 

• Uit parkeeronderzoek en beschikbare plekken in de omgeving blijkt dat vermindering aantal 
plekken mogelijk is maar niet gewenst; 

• Er is veel ruimte aanwezig op het plein om naast vergroening ook bestaande minimaal 20 
verharde parkeerplekken terug te realiseren 

 
Fietsen 

• 1 uniform systeem voor gebruikers kerk, Bastiaan, Bureau Hoogstraat, Kermis en bezoekers. 
Steeds meer afwijkende vormen fietsen. Bijvoorbeeld “fietsnietje” 

• Mogelijkheid sluiproute achter de kerk langs insteek op dit moment in stand houden in 
afwachting onderzoek masterplan fiets 

 
Objecten / Kunst 

• Kunstwerken ‘Vorm van Geest’ en symbool ‘gelijkheid, gerechtigheid en solidariteit’ terug laten 
komen; 

• Grote bank is een gift van ondernemers wordt mogelijk vergroend plek geven op het plein; 

• Tip panelen met fietsroutes en toeristische info een plek op het plein geven. 
 
Samenwerking / Verlevendigen 

• Nieuwe beweegbank in overleg Fysiotherapie Olst plek op het plein geven; 

• Zitplekken toevoegen; 

• Inwoners kunnen wellicht helpen met beplanting en/of metselwerk muurtjes 

• Waterdrinkpunt toevoegen 


