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Participatieoverleg woensdag 13 oktober 2021 
Periodiek overleg projectteam – Frans Hals Buurtvereniging – Biz Frans Halsbuurt 
 
1. Update projectteam 
- Nog op schema. 
- Nota van Beantwoording op punten uit de inspraak is in de maak. Verwachting is 2 november gereed. 34 
individuele zienswijzen ingediend, aantal dubbel ingediend 
- Er is een goede kans dat de aanleg glasvezel door KPN kan worden gecombineerd met het andere kabel- 
en leidingwerk.  
- Half januari is alles gereed om naar het DB te gaan. Naar verwachting is half april alles formeel rond. 
- De technisch projectleider is nog bezig met de uitvoeringsplanning, de mijlpalen worden daarna met ons 
gedeeld.  
- Werken met SOC aannemer waardoor geen aanbesteding nodig lijkt.  
- Tegen het volgende overleg is het BLVC-plan af, dan agenderen we het en afhankelijk van de agenda sluit 
de technisch projectleider dan ook aan. 
 
2. Bollenplantdag 
Initiatief van de Biz, als onderdeel van het "Groen en Schoon" project met subsidie van het stadsdeel. Het 
projectteam haakt aan om te peilen hoeveel animo er is om groenvakken te adopteren. Daarnaast heeft 
NMTzuid voorgesteld om het adoptieplan alvast ten uitvoer te brengen bij de tijdelijke groenvakken. De 
buurtvereniging verzoekt om biologische bollen in te kopen en kan daarvoor leveranciers doorgeven.  
 
3. Groensessies 
De aanwezigen waren tevreden over de inhoud van de sessies maar de opkomst was veel lager dan de 
sessie van 30 juni. Als verklaringen daarvoor worden gegeven: 
- Gebrek aan communicatie, lange radiostilte na de junisessie; 
- Participatiemoeheid; 
- Vertrouwen dat het wel goed komt; 
- Rommelige verzending van de uitnodigingen.  
Hiervoor kunnen sociale media worden ingezet, het projectteam bespreekt het en komt er in het volgende 
overleg op terug. 
 
4. Evaluatie 
Voor de evaluatie van het participatieproces wordt mogelijk een extern bureu ingeschakeld. Vereniging en 
Biz hebben hun vraagtekens bij de noodzaak van een extern bureau. Wens is om dat de vereniging en de Biz 
worden betrokken bij de formulering van de opdracht. De projectleider zal dit laatste aan de bestuurder 
adviseren.  
  
5. Gebruik Laad & Losplaatsen 
Er wordt heel vaak inefficiënt geparkeerd op de l/l-plekken waardoor auto’s twee vakken bezetten. Kan dat met 
markeringen beter worden gemaakt, iig in de nieuwe situatie? 
Actiepunten:  
⁃ navragen hoe de l/l-vakken in de nieuwe situatie eruit gaan zien en contact opnemen met de Dienst 
Beheer voor de huidige situatie. 
⁃ Vereniging/biz/projectteam gaan de verkeersroulatie in de FHbuurt bekijken bij wijze van input voor het 
verkeersroulatieplan voor de hele Noord-Pijp. 
 
6. Overlegfrequentie 
De vierwekelijkse reeks van het participatieoverleg wordt opgeheven. Overleg wordt ingepland voor eind nov en 
daarna voor 3e week van jan, en vanaf dan per keer bepalen wanneer. 
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7. Rondvraag 
⁃ Nav Getir in de 1e JvC: dit is een stadsbreed probleem, moet centraal beleid over worden gemaakt. De 
buurtvereniging meldt dat in de 1e JvC voorheen paaltjes stonden bij de F Bol zodat er alleen fietsers langs 
konden, ineens is het mogelijk gemaakt om er binnen venstertijden met vrachtauto’s doorheen te rijden.  
⁃ Nav de voorrangssituatie kruising Ruysdaelkade / A Cuypstr: hier wordt nu naar gekeken. De 
buurtvereniging ziet graag dat de oude situatie terugkeert, de biz vraagt om de horecaondernemer die daar op 
de hoek zit te betrekken.   
- Nav Project Weteringspark: de projectleider zal de notitie over opheffing van parkeerplekken (begin Frans 
Halsstraat) delen. 
 
8. Actielijst 

Toegezegd 
op 

№ Beschrijving Status  

19 mei 2021 2 Vleugelnootbomen 1e JvCampen Onderzoek naar de staat van deze bomen 
klaar in november, agenderen voor 
volgend overleg.  

30 juni 2021 4 Ontwerper vragen hoe de aansluiting op 
de rode loper eruit gaat zien 

Intentie om daarvoor de klinkers van het 
VO te gebruiken, maar hangt af van de 
kosten. Het kan niet mee in de 
projectfinanciering.  

15 sept 2021 6 Mijlpalenplanning aanleveren Open 

15 sept 2021 7 A Cuypstraat / fietsenbende en 
autoplekken bekijken 

Opgelost: er is extra fietscapaciteit 
vrijgemaakt op de plek van 4 autoplekken 

15 sept 2021 8 Overleggen met KPN over inplanning 
glasvezelwerkzaamheden 

Loopt, lijkt te gaan lukken, in november 
uitsluitsel 

13 okt 2021 9 BLVC-plan agenderen voor volgende 
overleg 

open 

13 okt 2021 10 Technisch projectleider uitnodigen voor 
volgende overleg 

open 

13 okt 2021 11 Communicatie Groen agenderen voor 
volgende overleg 

Open 

13 okt 2021 12 Navragen hoe de l/l-vakken in de nieuwe 
situatie eruit gaan zien en contact 
opnemen met de Dienst Beheer voor de 
huidige situatie. 

open 

13 okt 2021 13 Astrid/Armando/Frank/Hanneke naar 
verkeersroulatie kijken bij wijze van input 
voor het plan voor de Noord-Pijp 

Open 

13 okt 2021 14 Notitie over parkeerplaatsen delen Open 
13 okt 2021 15 Concept opdrachtformulering evaluatie 

delen 
open 

 
 
 
 


