WILHELMINASTRAAT WORDT DRUKKE
CULTUUR-AS

ACTIVEREN, TIJDELIJKE BESTEMMING!

Naast de Mainstreet zal ook de Wilhelminastraat een meer
leefbare straat worden. Zonder het drukke en vervuilende
autoverkeer en het warme asfalt, met meer groen, veel
schaduw en met veel meer ruimte wordt de straat een
cultuur-promenade.

Wilhelminastraat 7 krijgt een informatiezuil, zo wordt de
geschiedenis van het pand getoond. Hiermee wordt
waardering en besef gecreëerd voor het pand en zijn
historie. Dit zal als stimulans werken om ontwikkelaars,
eigenaren, Arubanen en toeristen te enthousiasmeren.

HERBESTEMMING
Als herbestemming voor dit pand zijn bestemmingen
gezocht die de wijk activeren en het historisch karakter van
het pand doen herleven. Huisvesting van bezoekers in de
vorm van een klein luxe cultuur-hotel, passend in het
monumentale pand. Vijf historische stijlkamers en lobby
met restaurant en terras, aangevuld met een nieuwbouw
met drie moderne kamers. De nieuwbouw krijgt een
wateropvang, groengevels en –dak en een pv-zonnedak
met zwembad en hot-tubs.

De hele wijk wordt geactiveerd door nieuwe
bestemmingen en meer cultuur. Meer accommodatie in de
vorm van appartementen en hotels in alle klassen zal
bezoekers en toeristen trekken, geïnteresseerd in de
historische binnenstad. Daarnaast zal door het toevoegen
van podia voor muziek op de Wilhelminastraat de
Arubaanse cultuur nog meer tot uiting komen. Zo wordt

de promenade een ontmoetingsplaats voor bewoners
en bezoekers waar de Arubaanse cultuur alom
tegenwoordig zal zijn.

Het masterplan behelst hotels en appartementen
voor verblijf bezoekers/toeristen, boven-woningen,
een nieuw museum voor moderne kunst, een kunstgalerie en –ateliers, muziek-clubs, restaurants, groen
in straat en parkjes, schaduw (bomen, zonnepaneeldaken), water voor koeling en kiss & ride plaatsen.
Ook is een roadmap ontwikkeld: een stappenplan voor de
ontwikkeling van dit plan in de komende jaren.

Daarnaast wordt een tijdelijke bestemming gezocht, zodat
er weer leven in het gebouw wordt gecreëerd: een ijscoshop, een muziekcafé en een tijdelijk feestterras voor
trouwfeesten e.d. Het gebouw wordt onderhouden,
verder verval wordt zo voorkomen. Tevens vormt het zo
weer een onderdeel van de stad.

Onder het hotel, op de begane grond kan een jazz-club de
verschillende facetten van de muziek-cultuur aanvullen op
de Wilhelminastraat. En aan de Schoolstraat komt een ‘ice
& candy store’ zoals vroeger ook in het pand aanwezig
was.

Het gerestaureerde pand met ‘Hotel Veneranda’, de
‘Briyechi jazz-club’ en ‘Lolita ice & candy store’.

