
Participatieoverleg woensdag 21 april 2021 
Periodiek overleg projectteam – Frans Hals Buurtvereniging – Biz Frans Halsbuurt 
 
1. Meestgehoorde reacties en actiepunten n.a.v. het nieuwe ontwerp en straatsessies 
Het projectteam heeft 89 reacties ontvangen (plus nog een paar na de deadline) en streeft ernaar deze 
uiterlijk begin volgende week allemaal te verwerken. Er zijn naar aanleiding daarvan in een paar straten 
gesprekken met betrokkenen ingepland.  
Verder heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de stadsdeelbestuurder en projectteam met een 
aantal bewoners die voorstander waren van het oude ontwerp gebaseerd op erfinrichting. Het 
projectteam ziet erop toe dat de inbreng, die deze bewoners in het oude ontwerp hadden geleverd, 
alsnog zoveel mogelijk verwerkt wordt in het nieuwe ontwerp voor zover dat past in het plan. De 
betrokkenen worden over het wel en/of niet uiteindelijk opnemen op de hoogte gesteld. 
De FH Buurtvereniging spreekt haar waardering hierover uit.  
 
Veelgehoorde bezwaren waren: 

- geen hoge bomen plaatsen;  
- geen nietjes plaatsen. 

Het projectteam gaat (ook iom werkgroep Klimaat& Groen) kijken naar mogelijkheden voor meer lage 
bomen. Er zijn bewoners die bevreesd zijn dat hoge bomen veel licht wegnemen.  
De Projectgroep overweegt om dan maar minder hoge bomen en meer struiken te plaatsen. 
Vanuit leden van de vereniging wordt hier tegen in gebracht dat goede voorlichting mensen van 
standpunt kunnen doen veranderen. Bij de Herprofilering van de Frans Halsstraat 1982 speelde 
dit ook. In goed overleg met de afdeling Beplanting is toen gekozen voor "lichtdoorlatende" 
bomen.  Er waren daarna geen bezwaren meer van bewoners .De Vereniging adviseert om 
hierover in goed overleg met de werkgroep Groen tot een verantwoord besluit te komen. 
Er zijn ook bewoners die een voorkeur hebben of Tulips of die tenminste een afwisseling van 
nietjes en Tulips willen. 
Nietjes of Tulips? De werkgroep Ruimte bespreekt dit verder met de ontwerper. Het ontwerp 
gaat nu uit van alleen nietjes. 
Er zal nog 1 afsluitende sessie met werkgroep Ruimtegebruik worden gepland (over oa fietsen, circulatie, 
zwerfvuil, buurtschuurtje), met de projectleider erbij, de punten die daarna overblijven (bijv. 
verkeerscirculatie en geluidsoverlast) worden overgedragen tbv van gebiedsbrede aanpak voor de hele 
Noord-Pijp.  
 
2. Planning 
Voor de planning in hoofdlijnen zie https://www.amsterdam.nl/projecten/franshalsbuurt/ 
Verder:  

- 25 mei afspraak met CVC 
- 3 juni: online buurtpresentatie VO 
- 22 juni: verzoek aan DB om het ontwerp vrij te geven 
- 24 jun – 25 aug: inpraakperiode 
- half oktober: vaststelling van het Definitief Ontwerp (streven) 
- dec-jan: uitvoeringsbesluit (doorvertaling technisch ontwerp) 
- start werkzaamheden: sept ’22 

 
De werkzaamheden duren naar verwachting ca. 3 jaar. Fasering hangt af van kabels & leidingen, en ook 
van de afspraken met de ondernemers ivm bereikbaarheid tijdens de herinrichting. De Vereniging 
dringt aan op een snellere uitvoering dan drie jaar. Twee jaar moet volgens hen mogelijk zijn. 
 
 
Het ontwerp is inmiddels op grond van alle verzoeken gewijzigd, de projectleider zal de bijgewerkte versie 
laten publiceren.  



 
3. Afvalbakken van de ondernemers 
De ondernemers hebben geen plek om hun afvalbakken te plaatsen, kunnen het niet kwijt in hun eigen 
bedrijfsruimte en op straat laten staan mag ook niet. De omgevingsmanager heeft hierover binnenkort 
een verkennend gesprek met de gebiedsbeheerder en komt erop terug bij de biz.  
  
4. Plaatsen en beheer extra prullenbakken  
Dit wordt meegenomen in het gesprek met de gebiedsbeheerder. De FH Buurtvereniging wordt betrokken 
bij de invulling van dit actiepunt.  
 
5. Actielijst 
 

Toegezegd 
op № Beschrijving Status  

17/Nov/20 14 
Overleg met Beheer over proef 
met extra prullenbakken tijdens 
tijdelijke herinrichting 

Gebiedsmanager heeft binnen 2 weken 
verkennend gesprek met gebiedsbeheer  

16/Dec/20 

21 

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

3 mrt 2021 33 
Biz laat Heineken weten om aan 
franshalsbuurt@ te mailen over uitrit 
D Stalpert 

Gesloten - op verzoek van Heineken blijft deze 
inrichting gehandhaafd 

3 mrt 2021 39 Input aanleveren verkeerscirculatie 
FHbuurt tbv plan noord-Pijp 

Gesloten - wordt meegenomen op programma-
niveau, uitnodiging aan deelnemers werkgroep 
ruimte om daar mee te denken 

21 april 2021 40 Afsluitende sessie werkgroep Ruimte 
inplannen  

21 april 2021 41 Bijgewerkte versie van het ontwerp 
publiceren  

21 april 2021 42 Afvalcontainers ondernemers 
Gebiedsmanager komt hierop terug bij de biz en 
de vereniging na overleg met gebiedsbeheerder 

 
 
6. Overlegfrequentie 
De frequentie kan nu omlaag. Het volgende overleg vindt plaats op woensdag 19 mei 11.00 en dan 
bekijken wanneer het volgende overleg nodig is.  
 
7. Rondvraag 
- Op de Albert Cuypstraat zijn nog steeds 4 autoparkeerplekken. Volgens het Raadsbesluit 
dienen deze ook te worden opgeheven. De vereniging verzoekt Projectteam om te bevorderen 
dat dit gebeurt. Tevens een prima plek om fietsenrekken te plaatsen ter ontlasting van trottoir 
noordzijde. 
- De vereniging verzoekt of het mogelijk is op de ondergrondse vuilcontainer in de 1e Jacob van 
Campenstraat nabij de Ferdinand Bolstraat op te heffen. Bij de Herinrichting verdwijnt deze. 
 
 


