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Ter bespreking staan twee voorstellen van het bestuur van de FHBV. Het ene behelst de oprichting 
van een structureel overleg tussen project, bewoners, ondernemers. Het andere is een 
stappenplan voor de communicatie en participatie rond het alternatieve ontwerp dat wordt 
gemaakt voor het ter tafel liggende Voorlopig Ontwerp (VO) voor de herinrichting van de Frans 
Halsbuurt. 
 

1. Structureel Overleg Frans Hals Buurt 
 

Op hoofdlijnen wordt het voorstel van de FHBV voor een structureel overleg tussen bewoners en 
project positief gewaardeerd. Op grond van het voorstel besluit men het volgende: 
 

• Er wordt een structureel Overleg Frans Halsbuurt in het leven geroepen tussen de 
projectorganisatie, bewoners en ondernemers met als doel elkaar te informeren, mee te 
denken en te adviseren over de te doorlopen stappen in het participatieproces voor de 
herinrichting van de Frans Halsbuurt. 

• Het Overleg adviseert met name over het proces, inhoudelijke keuzes betreffende het 
ontwerp worden binnen het participatietraject altijd aan de buurt voorgelegd. 

• Het Overleg bestaat uit vier bewoners en twee ondernemers uit de buurt, plus de 
omgevingsmanager en projectleider van het herinrichtingsproject. Laatstgenoemde zit 
het overleg voor. 

• De bewoners nemen zitting in het overleg op voordracht van de FHBV, de ondernemers 
op voordracht van de BIZ Frans Halsbuurt. Zij zorgen voor een samenstelling waarin 
verschillende meningen zijn vertegenwoordigd. 

• In het Overleg delen Projectmanagement en bewoners/ondernemers in goed vertrouwen 
kennis met elkaar en vindt een onderlinge meningsuitwisseling plaats. Ook kan wederzijds 
advies worden gegeven en ingewonnen.  

• Het Overleg brengt advies uit aan het Projectmanagement. 
• Als men het binnen het Overleg oneens blijft, kan dit worden kenbaar gemaakt in een 

memorandum aan de verantwoordelijke portefeuillehouder, waarin de verschillende 
standpunten afzonderlijk worden weergegeven. Hij neemt, als vertegenwoordiger van de 
Stuurgroep van het project, hierover dan een besluit. 

• Het Overleg komt tweewekelijks bijeen. Het eerstvolgende overleg vindt plaats op 2 
november, van 14:00 tot 15:00 uur via MS Teams. 

• De FHBV zoekt bewoners en ondernemers die aan het Overleg willen deelnemen en 
nodigt hen hiervoor uit.  

 
2. Stappenplan voor de communicatie en participatie rond het alternatieve ontwerp 

 
Aangezien het voorgestelde stappenplan zich focust op de praktische communicatie en 
participatie bij het herinrichtingsproces voor de komende maanden, wordt besloten dit voorstel te 



bespreken in het eerstvolgende Participatieoverleg in november. Het resultaat daarvan kan dan 
worden voorgelegd voor ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming. 


