
Participatieoverleg woensdag 15 juni 2021 
Periodiek overleg projectteam – Frans Hals Buurtvereniging – Biz Frans Halsbuurt 
 
1. Dit keer is de technisch projectleider aangeschoven. We nemen een vragenlijst door: 
 

Uitvoeringsschema 
Welke straat komt wanneer aan de beurt, welke tijdelijke 
verkeersmaatregelen worden allemaal genomen? 

Waternet heeft net een nieuw uitvoeringsplan opgestuurd, dus 
faseringsplan moet veranderd. Ook Liander heeft nog nieuwe input 
aangeleverd. 
Fasering in hoofdlijnen: vanuit noord naar zuid en gerekend vanaf de 
FH, van waaruit van noord naar zuid steeds een zijstraat onder handen 
wordt genomen. Op het laatst volgt de Rkade, vanaf de 
Brandweerbrug. Het pt stemt de exacte planning nauw af met de biz. 
Elk straatdeel blijft 2-3 maanden open.  
Ze gaan ervan uit dat de totale herinrichting 3 jr duurt, nog wel een 
slag om de arm omdat de verzoeken van de leiding- en kabeldiensten 
nog niet allemaal verwerkt zijn.  
De conceptversie van het BLVC-plan kan ws eind oktober worden 
besproken. Of het een Europese of nationale aanbesteding wordt is 
nnb. 

Planning 

1) Tot wanneer is er nog tijd om slimme waterbergingsconstructies te 
bedenken? 2) Wanneer uitsluitsel nodig over wel/geen 
vleugelnootbomen 1e JvCampen? 3) bespreekbaar om de aanleg van 
de groenvakken los te trekken van de ’straat-voor-straat-planning’? 

Het onderzoek naar de vleugelnootbomen in de 1e JvC is nog gaande. 
Een eventuele kap zou een afwijking zijn van de formele 
uitgangspunten, daarvoor is een bestuurlijk besluit nodig. De planning 
voor de groenvakken loopt al los van de andere werkzaamheden. De 
vakken worden van noord naar zuid geïmplementeerd. 

Kabels & leidingen 

1) Heeft de geplande elektriciteitsinfra genoeg capaciteit voor een 
massale overstap van alle huishoudens van gas naar 100% elektrisch? 
Zijn er sowieso al plannen voor de energietransitie voor deze buurt? 2) 
Komt er glasvezel? 

1) Hier wordt nog naar gekeken.  
2) De KPN-site dat hier in de komende jaren glasvezel wordt uitgerold. 
Nog niet meegenomen in de herinrichting. De technisch projectleider 
neemt contact op met KPN om te kijken naar een handige combinatie 
met de overige werkzaamheden.  

Bebording kruising 
Albert 
Cuyp/Ruysdaelkade 

Brede wens om voorrangssituatie te wijzen. D.w.z. de Albert 
Cuypstraat voorrang te geven gezien de vele jeugdige fietsers. Het is nu 
een zeer gevaarlijk punt. 

Hier gaat het projectteam niet over, dit valt buiten de herinrichting. De 
buurtvereniging benadrukt dat de huidige situatie gevaarlijk is. 

A Cuypstraat 

1) De scholen zijn weer begonnen. Honderden scholieren lopen door 
de week vanuit de metro naar het Montessorilyceum in de Pieter de 
Hoogh, die daar een gebouw bijgekregen heeft, dus nog meer 
scholieren. Het voetpad is slechts 50-80 cm breed, wegens 
geparkeerde fietsen. De tijdelijke oplossing is eenvoudig: hef die vier 
parkeerplaatsen aan de overkant op en zet daar fietsenrekken. 2) 

Het projectteam gaat het voorstel bekijken, komt erop terug. 



Volgens het Raadsbesluit hoort de Albert Cuypstraat bij het plan 
Herinrichting Frans Halsbuurt. Aldaar zijn nog steeds vier legale 
parkeerplaatsen die opgeheven moeten worden volgens de 
Gemeenteraad. 

Aanneemvoorwaarden Voorzichtig omspringen met het groen graag als voorwaarde opnemen Dat wordt al standaard meegenomen.  

Aansluiting rode loper 

Hoe gaat de aansluiting er uitzien? Immers het plan Herinrichting Frans 
Halsstraat stopt steeds 50 meter voor de Ferdinand Bolstraat. "Onze" 
straat/trottoir mooi rood/geel, dan 50 meter grijze tegels/klinkers en 
dan weer rode loperklinkers. 

Hier komt het pt op terug. 

Bedrijfsafval 

De biz vraagt hoe het bedrijfsafval in de nieuwe situatie wordt 
ogehaald, aangezien het huidige systeem met de kliko’s niet goed 
loopt.  

De gemeente gaat hiervoor een plan maken voor de hele noord-Pijp, 
dat is nog niet opgestart. 

 
 
MIjlpalenplanning 
Het VO wordt eind okt vastgesteld. In januari wordt dan het DO (def ontwerp) vastgesteld (door de gemeenteraad hoogstwaarschijnlijk, omdat het een project van >5 mln 
euro betreft). De werkzaamheden starten in sept ’22. Afgesproken wordt dat het pt de rest van de mijlpalenplanning nastuurt.  
 
Actielijst 

Toegezegd op № Beschrijving Status  
19 mei 2021 2 Vleugelnootbomen 1e JvCampen Momenteel onderzoek naar de staat van deze bomen.  

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

15 sept 2021 6 Mijlpalenplanning aanleveren Open 

15 sept 2021 7 A Cuypstraat / fietsenbende en autoplekken bekijken open 

15 sept 2021 8 Overleggen met KPN over inplanning glasvezelwerkzaamheden open 

21 april 2021 1 Actuele versie van het ontwerp publiceren Gedaan 
30 jun 2021 3 Groen & duurzaamheid opnemen in de aanneemvoorwaarden Gedaan 
30 juni 2021 5 Technisch projectleider uitnodigen Gedaan 

 
 
 
De volgende bijeenkomst is woensdag 13 okt 11.00, bij voorkeur live.   


