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1. Nav de werkgroepsessies Ruimtegebruik en Klimaat & Groen 
 
De deelnemers zijn goed te spreken over de sessies. Voor thema Ruimtegebruik moet een aantal punten 
worden uitgezocht en verwerkt in het ontwerp vóór de buurtpresentatie. De projectleider zorgt dat de 
afspraken met alle betrokkenen uiterlijk morgen worden ingepland (voor terrassen en voor 
fietscapaciteit). De uitzoekpunten voor Klimaat & Groen komen overwegend pas na de buurtpresentatie 
aan de orde.  
Thema-overstijgende vraag is de afweging tussen ruimte voor Groen en Fietsen. Hier wordt in de 
werkgroep Ruimtegebruik een voorzet voor gedaan. Beide werkgroepen komen in de week van 22 maart 
nog eens samen om naar de uitwerkingen te kijken en laatste input te geven voor de buurtpresentatie.  
Het projectteam had eerder aangekondigd om de verkeerscirculatie in de Fhbuurt te inventariseren, maar 
dit blijkt een buurtoverstijgende kwestie en nu wordt de verkeerscirculatie van de hele noord-Pijp in kaart 
gebracht.  
 
2. Buurtpresentatie en vervolgstappen 
 
Deze is verzet naar zaterdag 27 maart 14:30 - 16:00. De straatsessies zijn op 1 April straatsessie parallel (8 
straten op 1 avond in twee groepen met Harmen/Quirijn tussen 18.00 – 22.00; 45min per straat). De 
buurt ontvangt hierover deze week bericht via hah-brief en site. 
Het projectteam had beloofd om vorige week tekeningen met gedetailleerde maatvoering en de 
powerpoint online te plaatsen. Dit is nog niet gebeurd.  

- FHBV adviseert om goed te anticiperen op vragen waarom bepaalde verzoeken vanuit de buurt 
die in het oude ontwerp waren opgenomen niet zijn overgenomen in het nieuwe, bijv. de 
situering van l/l-plekken.  

- Een aantal afvalcontainers is in het nieuwe ontwerp verplaatst terwijl de buurt altijd te horen had 
gekregen dat daar niet aan te turnen viel, FHBV adviseert om dit toe te lichten. 

- FHBV voorziet veel vragen over de extra bomen. 
- De gemeente zal aankondigen dat ze met de ondernemers in gesprek gaan over financiële 

compensatie en ook over de planning/fasering van de werkzaamheden. De biz overweegt een 
aparte afspraak te beleggen met projectteam en het deel van de biz dat geen horeca is.   

Het projectteam zal een aparte afspraak inplannen met een aantal bewoners die teleurgesteld zijn dat de 
erfinrichting niet doorgaat.  
 
3. Actiepunten 
 

Toegezegd 
op № Beschrijving Status  

17/Nov/20 

13 
Inzage in het kader 
(opdrachtformulering) van 
alternatief ontwerp 

Wordt verwerkt in de buurtpresentatie, wordt niet 
gepubliceerd  

14 Overleg met Beheer over proef met 
extra prullenbakken tijdens tijdelijke 
herinrichting 

Vwb de tijdelijke herinrichting vraagt de pl na hoe 
de bakken worden gemonitord. Biz heeft verder 
toezegging gekregen dat op zondag de bakken ook 
geleegd worden nadat Hanneke foto's online heeft 
gezet. 

02/Dec/20 
15 Tekst projectwebsite Gemeente iets te 

positief, verzoek om neutralere tekst Gesloten 



op de projectsite over de 
bewonersreacties op het oude VO. 

16/Dec/20 

16 

BuurtHub meldt dat het nu onderdeel 
van het participatieproject is 
geworden. —> Jacques zoekt dit uit en 
komt erop terug 

Gesloten 

13 januari 
2021 

17 

Onderzoeken mogelijkheid dat auto’s 
of biro/canta’s met een 
invalidenverguning op alle l/l-plekken 
of op de stoep mogen parkeren Opgepakt door werkgroep ruimte 

18 

Biro’s en canta’s en het autootje van 
Minicards: verzoek om die toe te laten 
in de parkeergarage en parkeren op 
straat/stoep te verbieden Opgepakt door werkgroep ruimte 

19 

Mbt loopruimtes terrssen laat de 
gemeente nog weten welke 
looppadbreedte is aangehouden: 150 
of 200 Gedaan 

20 

Albert Cuypstraat: 4 nog op te heffen 
parkeerplaatsen ihkv het raadsbesluit. 
De FHBV stelt voor om daar 
fietsplekken van te maken. Gemeente 
komt terug 

In het nieuwe ontwerp zijn hier fietsplekken en 
deelauto’s ingetekend 

21 

Aanleveren overzicht van alle uitritten 
die volgens de huidige informatie van 
het projectteam terug moeten keren in 
het nieuwe ontwerp open 

22 reactie op de brief van de FHBV: 
september 2019 / stadsdeelbestuur Reactie komt week van 15-maart  

23 reactie op de brief van de FHBV: juni 
2020 / b&w, gemeenteraad Er komt een ambtelijke reactie, pl gaat erachteraan 

24 

Corrigeren aantal reacties op 
projectsite. Er werd vermeld dat er 
217 reacties zijn ontvangen in 
2019.Het juiste aantal is 149 gesloten 

25 
inventarisatie maken van alle wensen 
en knelpunten rondom 
verkeerscirculatie 

valt niet binnen Frans Halsbuurt, trekken ze breder 
dan deze buurt. Gaan ze op Pijp-Noord niveau 
aanpakken. FHBV kan gesprekspartner zijn hiervoor, 
PL komt daarop terug. 

16 februari 
2021 

26 Toesturen planning voor de rest van 
het traject uitgewerkt 

Bezig puntjes op de i te zetten. Intentie te delen op 
volgend overleg en anders de mijlpalen.  

27 Bericht en nieuwe ontwerp online 
zetten  gedaan 

28 Werkgroepsessies inplannen voor 
eerste en tweede week maart gedaan 

29 Gezamenlijk bewonersbrief opstellen Gedaan* 

2 mrt 2021 30 
Gedetailleerde tekeningen en 
presentatie uiterlijk 11 mrt online 
zetten  

3 mrt 2021 31 Extra prullenbakken op Ruysdaelkade 
en overige straten 

Gemeente komt iom werkgroep Groen met voorstel 
voor plekken met extra prullenbakken in het 
ontwerp. 



9 mrt 2021 

32 
Afspraken inplannen over 
uitzoekpunten Ruimte (o.m. rondje 
terrassen, fietsen)  

32 
Biz laat Heineken weten om aan 
franshalsbuurt@ te mailen over uitrit 
D Stalpert  

34 Gedetailleerde tekeningen uiterlijk 
morgen online zetten  

35 Vraag over buurtschuurtje oppakken  

36  Afspraak gemeente / teleurgestelden 
geen woonerf  

37  Input van bestuurder op het vorige 
verslag uitwerken 

Dit wordt afgehandeld per mail; projectteam werkt 
het uit. 

38 
Vervolgsessie inplannen voor week 
van 22 mrt voor werkgroep 
Ruimtegebruik en Klimaat & Groen  

39 Input aanleveren verkeerscirculatie 
FHbuurt tbv plan noord-Pijp Zie ook punt 25. 

  
 
4. Rondvraag 
Gemeente komt terug op de vraag van een bewoner over zijn plan voor een buurtschuurtje; hierover is 
ook contact geweest met de bestuurder nav een stemming over buurtinitiatieven vorig jaar. 
 
Volgend overleg: woensdag 24 maart 11.00 
 
 
 
*Zie ook tip over Albert Cuypstraat in mail van 11 maart 2021 


