
Frans Hals Herinrichting 
Werkgroep Ruimte 
Op 26 mei 2021is de laatste bijeenkomst geweest van de werkgroep Ruimte. De stand van 
zaken is doorgenomen. De meeste zaken die besproken zijn, zijn opgenomen in het Voorlopig 
Ontwerp, dat op 3 juni is gepresenteerd. 

Een paar zaken blijven open staan. 

Verkeerscirculatie 

Dit gaat bekeken worden voor de gehele Oude Pijp in het Programma Oude Pijp. Het VO is 
zodanig ontworpen dat bijna alle rijrichtingen mogelijk zijn. (m.u.v. tweerichting verkeer 
auto) 

Inrijverbod grote vrachtwagens 

Het verzoek tot het instellen van een inrijverbod voor vrachtwagens langer dan 9 meter en/of 
7,5 T wordt ook bekeken in het kader van het Programma Oude Pijp. 

Horeca en afval 

In principe dient een horecaondernemer zijn afval op eigen terrein op te slaan. Maar dit stuit 
op problemen, in de gehele Oude Pijp. Ook dit gaat bestudeerd worden in het kader van 
Programma Oude Pijp. 

Indien je zelf  bij alle drie de hier bovenstaande punten actief bij betrokken wil zijn, een eigen 
bijdrage aan wil leveren, dan moet je je hiervoor opgeven via het Projectteam herinrichting 
Frans Halsbuurt 

franshalsbuurt@amsterdam.nl 

Een aantal leden van de Vereniging gaat hier actief aan deelnemen. Via deze website houden 
we jullie straks regelmatig op de hoogte. 

Nog openstaande aandachtspunten: 

Buurtschuurtje 

De gemeente gaat dit niet beheren. Maar in zelfbeheer mag dit gerealiseerd worden, het 
schuurtje voor kruiwagens, harken, schoffels, gieters, enz. Overleg over waar en hoe volgt. 
Nadere uitwerking in Werkgroep Groen. 

Prullenbakken 

Extra prullenbakken zijn volgens de gemeente niet nodig. Laatste inspecties hebben 
uitgewezen dat het bestaande aantal volstaat en dat de veegploegen veelvuldig en goed werk 
verrichten. De bestaande prullenbakken zullen dagelijks geleegd worden, ook op zondag. Als 
er toch veel troep gesignaleerd wordt is er het verzoek om vooral veel te klagen via Meldpunt 
Openbare Ruimte Amsterdam (MORA-melding) of via 14020. Dat helpt zegt het Projectteam. 

 



 

 

Herinrichting Albert Cuypstraat 

Het trottoir aan de on-evenkant, langs de sportschool en de restaurants is heel smal en staat 
vol met geparkeerde fietsen. De vrije doorloop is vaak minder dan één meter. Dit is ook een 
belangrijk voetgangersgebied. Scholieren vanuit de NZ-lijn naar het Montessori Lyceum, 
bewoners naar de markt.                                                                                                                  
In het VO is een nieuwe mooie situatie ingetekend. (volgens de aangenomen motie maakt dit 
deel uit van het Raadsbesluit tot opheffen alle parkeerplaatsen in de Frans Halsbuurt, de 
financiering voor dit straatgedeelte is echter vergeten)                                                               
In dit straatgedeelte zijn nog 4 parkeerplaatsen aan de evenzijde, die dus opgeheven moeten 
worden en kunnen dienen als fietsenplekken. Dit moet de afdeling Beheer doen.  Het 
Projectteam adviseerde hiervoor een MORA te doen. Dan komt het in de ambtelijke molen. 
Dit is inmiddels namens de Vereniging gedaan. We houden het in de gaten en houden jullie 
op de hoogte. 

 
Amsterdam, 7 juni 2021 Frank van Dorp 


