
Participatieoverleg FHB 2 december 2020: Astrid/Jacques (Project team), Femke, 
Sophie, Frank en Joris (FHB) 
 
Agenda: 
1. voorstelrondje  
2. actielijst 17 nov 
3. nav mail Astrid 30 nov (over volgorde sessies Groen en Ruimtegebruik, dec of jan) 
4. participatieproces klimaat & groen  
5. participatieproces ruimtegebruik 
6. E-hubs 
7. rondvraag 
  
2) 
Actielijst 17 november 

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

> Positie toegelicht, aangegeven dat het zonder stukken geen nut heeft 
Groen/Ruimtegebruiksessies te houden, voorstel die in januari te houden 

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

> Zie pt. A 
c. Nav opmerkingen bij NvU —> projectteam neemt deze adviezen mee 

> Gedaan 
d. Inzage in het kader (opdrachtformulering) van alternatief ontwerp —> Astrid 

> Krijgen we samen met het ontwerp in januari 
e. Overleg met Beheer over proef met extra prullenbakken tijdens tijdelijke herinrichting 

—> Astrid / Jacques 
> Vraag staat uit, hebben ze nog niets op teruggehoord 

f. aanleveren namen deelnemers voor sessies Groen, en Ruimtegebruik —> FHB / Biz 
> Gedaan 

g. Overleg over verslag Rocco/Jacques/FHB —> Jacques 
> Jacques heeft terugkoppeling van Rocco, ging om wel/niet noemen van Stuurgroep als 
ultiem escalatiepunt. Wordt nu verwoord als ‘De portefeuille houder verantwoordelijke voor 
de stuurgroep’ 

h. Uitnodiging laten versturen voor 2 wekelijks overleg op woensdag 11.00 - 12.15, 
eerste datum is 2 dec —> Astrid/Jacques 

> Gedaan. 
  
3) 
Volgorde ontwerptraject: 
- 10-dec consult CVC/Pucinni 
- Feedback verwerken door ontwerper 
- Eerste helft januari sessie Groen + Ruimtegebruik 
- Tweede helft januari potentiële tweede sessie voor Groen + Ruimtegebruik 
- Eerste helft februari informatieavond voor buurt 
- Daarna straatsessies 
  
4+5) 
Werkgroepen: 
- Vooraf stukken van de Gemeente verstrekken, omtrent Pucinni handboek groen etc. 
- Vooraf ophalen welke punten leven in buurt, FHB initieert en communiceert met project 
team 
- Vooraf het ontwerp delen dat besproken wordt 



- Astrid voorzitter groensessie, Jacques notuleert 
- Jacques is contactpersoon voor organisatie, Sophie informeert hem wie per sessie het 
aanspreekpunt is 
- Actielijst wordt na de sessie gedeeld, voorafgaand aan de buurt informatieavond 
- Vrijdag 4-dec komen Astrid & Jacques met een tijdslijn 
  
6) 
E-hubs: 
- Fietsen komen volgende week / loop van december 
- VVD heeft vraag gesteld over participatiegraad bij deze proef, die Jacques moet 
beantwoorden. Antwoord is Nee. 
- Innovatieteam gaat het gebruik monitoren 
  
7) 
Rondvraag: 
- Bestuurlijk overleg omtrent AVO, Astrid heeft nog geen duidelijkheid daarover. Rocco heeft 
contact gehad met directielid VOR (Iris Scheppingen). FHB informeert Rocco dat besluit 
omtrent VO voor 1 jan moet vallen, Dijksma heeft 17 dec haar laatste dag. 
- tekst projectwebsite Gemeente iets te positief, gaat Jacques bekijken 
- voor nu geen additionele/nieuwe fietstelling, vragen aan Davey staan nog open 
- Project team akkoord met publiceren actielijst op FHB website, mitsdien vooraf 
aangeboden voor opmerkingen aan projectteam 
- Jacques doet navraag bij stadsdeel over de afhandeling van het WOB-verzoek 
 


