
Actie- en besluitenlijst participatieoverleg 16 februari 2021 
(ingelaste sessie, valt buiten de periodieke overleggen) 
 
Deelnemers: FHB / BIZ / Gemeente: projectteam, stadsdeelbestuurder 
 
Aanleiding: toelichting van stadsdeelbestuur en projectteam over het genomen besluit door 
wethouden De Vries over de vervolgroute voor de herinrichting.  
  
Inhoudelijke update:  
Vanwege het negatieve advies van de Csie Puccini over het ontwerp van 2019 met erfinrichting kan 
het stadsdeel dit niet verder uitvoeren zonder toestemming van het college om van het Puccini-
advies af te wijken. Daarna is een alternatieve studie uitgevoerd, die als basis heeft gediend voor een 
alternatief ontwerp. Vervolgens was het aan de wethouder om te besluiten over hoe nu verder. 
Gelet op het vertrek van wethouder Dijksma is dat besluit wat vertraagd. De nieuwe wethouder De 
Vries is in zijn eerste week uitgebreid bijgepraat en de uitkomsten zijn: 
1. Egbert gaf aan dat de herinrichting een stadsdeelproject is; 
2. De erfinrichting wordt losgelaten en wordt dus ook niet meer aan het college voorgelegd. 
CVC en Puccini zijn al akkoord (CVC = voorlopig akkoord, finaal komt na buurtconsultatie). 
Rocco Piers is nog aan het bekijken hoe dit met de buurt te communiceren, hij wil op 16 maart een 
plenaire online sessie houden met de hele buurt om de buurt bij te praten en toe te lichten waarom 
het oude ontwerp van tafel is. Deze week gaat er een uitnodiging naar de twee werkgroepen met 
datumprikkers voor eerste week van maart. 
Vanavond komt er een bericht op de projectsite en wordt het nieuwe ontwerp gepubliceerd. 
Komende twee weken wordt de planning voor de rest van het traject uitgewerkt.  
 
De FHB is blij dat er nu duidelijkheid is maar voorziet dat de voorgestelde planning te nauw is om 
uitkomsten van de werkgroepsessies nog te verwerken in het ontwerp dat op 16 maart wordt 
gepresenteerd. De FHB wijst erop dat het mogelijk is dat sommige opties, zoals waterpompen of 
gewijzigde maatvoering van fietsvakken, belangrijke consequenties kunnen hebben voor het 
ontwerp. De FHB wijst erop dat, om van werkelijke participatie te kunnen spreken, de buurt 
dergelijke opties niet (alleen) tekstueel maar visueel gepresenteerd moeten krijgen. 
De FHB adviseert het bestuur met klem om ervoor te zorgen dat de buurt in de plenaire bijeenkomst 
concreet ‘zaken kan doen’: concreet focussen op de herinrichting ipv op het proces. 
 

Besluiten 
De brief met de uitnodiging voor 16 maart wordt door projectteam en FHB samen opgesteld. 
De uitkomsten van de werkgroepsessies worden vóór 16 maart verwerkt in het ontwerp zodat de 
buurt dit op dezelfde (visuele) manier kan bekijken/beoordelen als alle andere elementen in het 
ontwerp.  
De ontwerper gaat hiervoor (zie tweede punt) extra tijd vrijmaken. 
Actiepunten Deadline 
Bericht en nieuwe ontwerp online zetten  16 feb / projectteam 
Werkgroepsessies inplannen 19 feb / projectteam 
Antwoord op brief FHB van 26-9-2019 versturen b&w / 23 feb 

 
 


