
Actielijst Participatieoverleg 17 november 2020 
Aanw: Astrid Jelierse, Jacques Neeven (projectteam), Hanneke de Feijter (biz), Frank van Dorp, 
Joris Gallé, Sophie Konijnenbelt (FHB) 
 

• Nav de wens van FHB om het ontwerp en andere stukken gelijktijdig met projectteam 
te ontvangen —> Astrid komt hierop terug 

• Sessies Ruimtegebruik en Klimaat & Groen vóór CVC/Puccini —> Astrid komt hier voor 
het weekend op terug 

• Nav opmerkingen bij NvU* —> projectteam neemt deze adviezen mee  
• Inzage in het kader (opdrachtformulering) van alternatief ontwerp —> Astrid 
• Overleg met Beheer over proef met extra prullenbakken tijdens tijdelijke herinrichting 

—> Astrid / Jacques 
• aanleveren namen deelnemers voor sessies Groen, en Ruimtegebruik —> FHB / Biz 
• Overleg over verslag Rocco/Jacques/FHB —> Jacques 
• Uitnodiging laten versturen voor 2 wekelijks overleg op woensdag 11.00 - 12.15, eerste 

datum is 2 dec —> Astrid/Jacques 
 
 
 
* Nav Astrids verzoek om de Nota van Uitgangspunten te screenen op punten die tot 
misinterpretatie kunnen leiden:  

• Bij de ’Spelregels' van de buurtparticipatie’, pag. 10 punt 2A wordt (ihkv de gebieden 
die verder gaan dan alleen straatbelang) gemeld dat de hele buurt ideeën mag 
inbrengen over de Ruysdaelkade: Let op dat bewoners uit andere straten zich vaak maak 
minder bewust zijn van de mogelijke overlast op de RDK, dus bouw daarvoor een goede 
check in samen met de straatbewoners. Het is een fijne buitenplek voor (inderdaad) 
meer mensen dan alleen de bewoners vd straat, maar de omwonenden zullen 
waarschijnlijk willen voorkomen dat het een tweede Weesperzijde wordt.  

• Bij de Buurtkaders (2.2.): Vriendelijk verzoek om aan de buurtenquête geen harde 
conclusies te verbinden. Kernvraag is of men ten tijde van de Mentimeterstemming 
voldoende voor ogen had wat de implicatie ervan zou zijn en de vragen waren multi-
interpretabel en gaven geen mogelijkheid tot enig voorbehoud. Zie bijv. de vraag over 
woonprofiel op 1 niveau, en de vraag over 'omkadering van de grijze voorzieningen’. Er 
was op de Mentimeter verder geen beperking van het aantal stemmen per persoon, of 
een afscherming voor mensen die niet bij de participatiedoelgroep horen. 

• Bij 1.10, Stedenbouwkundige studie, kopje Ruimtegebruik (pag. 13): “De openbare 
ruimte beslaat 33%. Daarvan bestaat meer dan de helft uit stoep en een kwart uit straat 
en een kwart uit autoparkeerplaatsen. Er is dus veel trottoirruimte. Deze zou leeg 
gemaakt moeten worden en waar mogelijk nog vergroot worden.” Let op: een 
aanzienlijk deel van die stoepruimte is fietsparkeerruimte en geen loopruimte 
(fietsparkeerruimte = dat deel van de oppervlakte die wordt bezet door fietsrekken en 
rondslingerende fietsen). 

• Bij Uitkomsten, pag. 17 punt 8: Zie 1e punt over de Ruysdaelkade. 


