
Participatieoverleg woensdag 30 juni 2021 
Periodiek overleg projectteam – Frans Hals Buurtvereniging – Biz Frans Halsbuurt 
 
1. Stavaza 
- Het DB heeft gisteravond besloten om het VO vrij te geven voor de inspraak. De inspraakperiode start 
morgen en duurt vanwege de vakantieperiode 9 ipv 6 weken. Daarna zal een aantal aanpassingen nodig 
zijn. Het projectteam hoopt dat in oktober gereed te hebben en dan eind Q1 een definitief besluit op het 
DO. Daarover besluit naar verwachting de gemeenteraad (dus niet het Dagelijks Bestuur van stadsdeel 
Zuid).  
- De technische voorbereiding is al in gang, gesprekken met o.a. Waternet. Als Waternet niet aanhaakt, 
hoeft er niet Europees te worden aanbesteed.  
- Zijn ook al druk met het BLVC.  
- De buurtvereniging vraagt of er eventueel een mogelijkheid bestaat om de aanleg van de nieuwe 
groenvakken los te koppelen van de straat-voor-straatplanning, zodat er geen vier seizoenen verschil zit 
tussen de aanleg van het eerste en laatste groenvak. Verder wil men voorkomen dat groen onnodig 
sneuvelt tijdens de werkzaamheden. De omgevingsmanager zegt toe om duurzaamheid op te nemen in 
de aanneemvoorwaarden. Er wordt afgesproken om de technisch projectleider voor het volgende overleg 
uit te nodigen.  
- De financiering van het voet- en looppad van de Albert Cuyp komt uit de VRA.  
 
2. Aansluiting herinrichtingsontwerp op de rode loper  
De vereniging vraagt hoe de overgang van de dwarsstraten naar de rode loper eruit gaat zien (letterlijk). 
Bijvoorbeeld de overgang van de gele naar de rode klinkers. Dit is een vraag voor de ontwerper.  
 
3. Vleugelnootbomen 1e JvanCampen 
De staat van deze bomen wordt momenteel onderzocht, het projectteam komt hierop terug. 
 
4. Verzoek extra prullenbakken 
Afd. Beheer gaat geen extra prullenbakken plaatsen op o.m. de Ruysdaelkade. Dit is bepaald adhv 
metingen van het aantal klachten. In ’20 overgegaan tot vaker legen en volgens het beleid van de 
gemeente volstaat dit. Als de buurt dat anders ervaart, is het van belang om afvaloverlast consequent te 
melden.  
 
Actielijst 

Toegezegd 
op № Beschrijving Status  

30 jun 
2021 

3 Groen & duurzaamheid opnemen 
in de aanneemvoorwaarden 

Open 

30 juni 
2021 

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

Open 

30 juni 
2021 

5 Technisch projectleider uitnodigen Uitnodiging voor eerstvolgende overleg 

21 april 
2021 

1 Actuele versie van het ontwerp 
publiceren 

Gebeurt 2 juni. 

19 mei 
2021 

2 Vleugelnootbomen 1e JvCampen Momenteel onderzoek naar de staat van deze 
bomen. 

 
 
De volgende bijeenkomst is na de vakantieperiode, datum ntb.  


