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IDENTITEIT VAN DE LOCATIE
Het Leienplein is een plein aan de westkant van het winkelgebied van Apeldoorn dat zich, met dank aan de daar gevestigde
horeca, ontwikkeld heeft tot een bruisend en gezellig horecaplein met dag- en avondhoreca en terrassen. Het plein is qua
bebouwing cultuur-historisch gezien niet bijzonder, maar heeft een eigen, levendige sfeer ontwikkeld. Het plein grenst aan
straten die zich de laatste jaren ook goed ontwikkeld hebben zoals de Asselsestraat op food en vintage en de Korenstraat
als Apeldoornse ‘PC Hooftstraat’. Een aantal zijstraatjes van de Hoofdstraat, de voornaamste Apeldoornse winkelstraat,
en het Leienplein afficheren zich samen als ‘de vier straatjes en het plein’ naar analogie van de Amsterdamse
‘Negen straatjes’.

1.1 Ambitie
Het Leienplein is een plein met potentie. Onder meer
door dit plein ‘trekt’ de binnenstad wat meer naar het
westen. Het plein is vrij klein. Er kunnen een beperkt
aantal evenementen worden gehouden die bijdragen aan
verlevendiging van de binnenstad.

1.2 Gewenste programmering
Dit plein leent zich met name voor evenementen die
zich richten op een volwassen, breed (maatschappelijk)
geïnteresseerde doelgroep. Het gaat dan om gezelligheid
gecombineerd met goed eten en drinken en/of informatie.
Denk aan proeverijen, verkoop en promotie van
maatschappelijk verantwoorde producten, acties en
cross-selling. Ook leent het plein zich voor evenementen
voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, ouderen etc.

Voor het draagvlak en een goede toekomstige
ontwikkeling van het plein is het van belang dat
de programmering zoveel mogelijk aansluit bij de
interesses van de omwonenden en aan het plein gelegen
ondernemingen. Evenementen kunnen zowel overdag
als ’s avonds plaatsvinden. De locatie kan in beperkte
mate onderdeel zijn van stadsbrede evenementen.

1.3 Omgeving
Een klein plein aan de westkant van
het centrum omringd door:
•
Woningen
•
Horeca
•
Beperkt aantal winkels
•
In de directe omgeving van een
groot aanbod van winkels.

BEHEERSASPECTEN
2.1 Veiligheid
•
•

•

De netto oppervlakte van het plein is circa 628 m2
De maximale theoretische publiekscapaciteit is
bepaald op 2,4 personen per m2 zijnde 1.500 personen.
Afhankelijk van het evenement en het plaatsen van
objecten zoals podia e.d. dient dit maximale aantal
bezoekers naar beneden te worden bijgesteld.
Tijdens evenementen dient de Nieuwstraat en
Asselsestraat afgesloten te zijn voor motorvoertuigen
en openbaar vervoer. Taxi’s kunnen via de Nieuwstraat
aanrijden.

•
•
•
•

Er zijn voldoende vluchtmogelijkheden via de
Nieuwstraat en de Asselsestraat
Calamiteitenroutes voor de hulpdiensten lopen via de
Nieuwstraat.
Er is permanent cameratoezicht.
Op het plein zelf is weinig verlichting aanwezig. Aan de
aanliggende straten staan straatlantaarns.

2.2 Geluid
Het Leienplein is openbaar gebied. De locatie ligt in het stadscentrum. Het akoestische omgevingstype
kan worden aangemerkt als gemengd gebied met direct aangrenzend geluidgevoelige functies.
Voor evenementen op het Leienplein gelden de volgende normen/voorwaarden:

Evenement

Frequentie

Duur/eindtijd

Norm in
dB(A)/dB(C)***

Vr-za**

Zo-do*

Type I

15 (1)

24:00

23:00

75

Type I I

-

24:00

23:00

80/93

Type I I - speciaal

4 (1) stadsprogramma
2 (1)

24:00

23:00

85/98

I		
II		

I-evenement: (muziek)geluid is onderschikt
II-evenement: evenement met in hoofdzaak (muziek)geluid

()		
*		
		
**		
		
***		
		
		
		
		

Maximum aantal aaneengesloten dagen
Alleen op collectieve feestdagen of als er de daaropvolgende dag een feestdag is
(bijvoorbeeld de woensdag voor Hemelvaartsdag), geldt voor die dag de regeling van vrijdag en zaterdag;
er geldt voor maximaal drie dagen een eindtijd van 01:00 uur voor beide typen, mits deze dagen zijn opgenomen in de 		
evenementenkalender en dit geen aaneengesloten dagen betreft.
Toetsing vindt plaats door middel van geluidmetingen met een klasse 1 of 2 meter op 1,5 meter hoogte boven maaiveld en
op 2 meter voor de gevel van de dichtstbijzijnde woningen van derden; hierbij wordt het gemiddelde geluidsniveau bij een
meetduur van 1 minuut vastgesteld en worden er geen correcties toegepast; bij een geluidsevenement (buiten een inrichting)
van meer dan 4 uur en een eindtijd later dan 21:00 uur verricht de organisatie zelf ook geluidsmetingen om aan te tonen dat
wordt voldaan aan de voorschriften en rapporteert zij deze na afloop in de vorm van een korte rapportage.

2.3 Overige wetgeving
Natuurwetgeving

Bestemmingsplan

Het Leienplein ligt niet in een gebied waar effecten op de natuur
te verwachten zijn. Uiteraard dient de algemene zorgplicht van de
natuurwetgeving in acht te worden genomen.

Voor dit gebied wordt een nieuw bestemmingsplan/
omgevingsplan voorbereid maar vooralsnog geldt het
bestemmingsplan ‘Binnenstad-West’. Het plein heeft daarin
de bestemming ‘verblijfsgebied’ wat inhoudt dat markten en
ambulante handel zijn toegestaan.

FYSIEKE ASPECTEN
3.1 Parkeren en verkeer
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Op ongeveer 11 minuten loopafstand van het NS-Station
(circa 1 km)
Bushalte bevindt zich aan het plein
Op ongeveer 4 minuten loopafstand van de
parkeergarage Museumcentrum met 690 plaatsen
Op ongeveer 3 minuten loopafstand van parkeergarage
Oranjerie met 530 plaatsen
Op ongeveer 5 minuten loopafstand van parkeergarage
Marktplein met 660 plaatsen
Op ongeveer 5 minuten loopafstand van parkeergarage
Brinklaan met 240 plaatsen
Op ongeveer 13 minuten loopafstand van parkeergarage
Koningshaven met 500 plaatsen
Op ongeveer 4 minuten loopafstand van de gratis
toegankelijke, bewaakte fietsenstalling ACEC-gebouw
met 800 plaatsen
Op ongeveer 5 minuten loopafstand van de gratis
toegankelijke, bewaakte fietsenstalling Stadhuis met
559 plaatsen

Bij evenementen wordt de Nieuwstraat en Asselsestraat
afgesloten, waardoor er geen gebruik kan worden gemaakt
van de bushalte en het plein niet direct te bereiken is met de
auto.

3.2 Openbare ruimtes
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Verharde ondergrond
In geval van bevestiging van objecten aan bomen is
eerst overleg vereist met de (wijk)beheerder. Zo nodig
dienen beschermende maatregelen te worden genomen
om bomen te beschermen op de boomwortels tegen
beschadiging, vernieling of verdichting van boom en
bodem.
Bescherming bomen en boombunkers, straatwerk en
meubilair noodzakelijk
Er vindt voor- en naschouw plaats. Neem hiervoor
contact op met de wijkbeheerder telefoon 14 055.
Stroomvoorziening aanwezig in de diverse gebouwen
aan het Leienplein
Wateraansluiting aanwezig in de diverse gebouwen aan
het Leienplein
Sanitaire voorzieningen aanwezig in de diverse
gebouwen aan het Leienplein
Organisator is verantwoordelijk voor het schoon en
schadevrij opleveren van het terrein
(schoonmaak bijvoorbeeld via Circulus)

3.3 Overige aandachtspunten
Bewonersbelangen, overige belanghebbenden en
informatieverspreiding
Op donderdagochtend staat er een kleinschalige biologische
markt op het Leienplein. Deze wordt al op woensdagavond
opgebouwd en op donderdagmiddag weer afgebroken.
De organisatie van een evenement stuurt schriftelijk informatie
over het evenement aan de omwonenden en omringende
bedrijven. Dit gebeurt uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het
evenement en bevat de volgende gegevens: datum, tijden, soort
evenement en telefonische bereikbaarheid van de organisatie
voor, tijdens en na het evenement. De volgende straten
ontvangen deze informatie bij belastende evenementen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Leienplein
Nieuwstraat tussen Vosselmanstraat en Mariastraat
Mariastraat tussen Nieuwstraat en Trompstraat
Trompstraat tussen Mariastraat en Asselsestraat
Asselsestraat tussen Trompstraat en Nieuwstraat
Librije
Korenstraat
Korte Nieuwstraat

Tevens wordt deze informatie gestuurd naar de Wijkraad Centrum
en de buurtcommissies West, Noordwest, Centrum-Noord en
Midden.
Bij een niet-belastend evenement kan de informatieverspreiding
beperkt blijven tot het Leienplein, de Wijkraad Centrum en de
buurtcommissies West, Noordwest, Centrum-Noord en Midden.

Samenvatting instructies organisator
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorg ervoor dat het evenement plaatsvindt binnen alle kaders die zijn gesteld in de evenementenvergunning en dit
locatieprofiel.
Zorg voor voor- en naschouw van het evenemententerrein via de verantwoordelijke wijkbeheerder (telefoon 14 055).
Regel het opruimen van het terrein, bijvoorbeeld via Circulus.
Zorg voor communicatie vooraf met omwonenden.
Zorg voor optimale telefonische bereikbaarheid voor, tijdens en na het evenement.
Houd rekening met de maximale geluidsnormen bij het evenement.
Gebruik bij op- en afbouw de muziek niet als ‘arbeidsvitaminen’.
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