
Verslag participatieoverleg 19 mei 2021 
Periodiek overleg projectteam – Frans Hals Buurtvereniging – Biz Frans Halsbuurt 
 
 
1. Stand van zaken 
- Bewonersbrief voor de presentatie van het VO (Voorlopig Ontwerp) wordt vandaag (19-mei) 
verspreid 
- Het projectteam had binnen de reactietermijn 102~103 reacties ontvangen en beantwoord. Vaak 
zijn leden van het team bij de indieners langsgegaan, deze aanpak werd zeer gewaardeerd.  
- 2 juni word het definitieve VO op de website gezet 
- 3 juni informatieavond met toelichting op het ontwerp 
- 22 juni vraag DB voor vrijgeven inspraak 
- 24 juni tot 25 aug is dan de inspraakperiode (9 weken) In die periode brengt de stadsdeelcommissie 
ook advies uit. 
 
2. Uitkomsten/actiepunten nav straatsessies  
Nav straatsessies is nog een flink aantal wijzigingen doorgevoerd, dus de publicatie van 2 juni kan 
nog wat verrassingen gaan opleveren. 
 
3. Bankjes Ruysdaelkade 
De buurtvereniging vraagt waarom er nu toch bankjes zijn ingetekend, terwijl dat bij eerdere 
ontwerp op verzoek van de bewoners vervallen was. Het projectteam laat weten dat ihkv stadsbreed 
beleid op verzoek van het bestuur. Bewoners die daar tegen in willen gaan kunnen gebruikmaken 
van hun inspraakrecht. 
 
4. Procedurele vraag vleugelnootbomen 1e JvCampen 
De buurtvereniging is door een bewoner van de Eerste J van Campen (het deel tussen F Bol – F Hals)  
de buurtvereniging benaderd over de vleugelnootbomen. Deze bomen zijn te groot geworden en 
eigenlijk ook niet geschikt voor smalle straten (qua lichtdoorlatendheid en opstandige wortels). De 
vereniging stelt voor om de herinrichting aan te grijpen om aan de direct omwonenden te vragen of 
deze bomen moeten blijven of vervangen worden. Immers als het nu niet aan de orde kan komen, 
wanneer dan wel? 
Dit is een procedurele vraag over het participatieproces, vandaar dat de buurtverereniging het voor 
dit overleg heeft geagendeerd. De projectleider gaat met de bestuurder bespreken of we hierover 
een discussie kunnen starten.  
 
5. Actiepunten 
Grijs = afgehandeld. 
 
 

Toegezeg
d op № Beschrijving Status  

17/Nov/2
0 14 Overleg met Beheer over proef 

met extra prullenbakken tijdens 
tijdelijke herinrichting 

Het overleg heeft plaatsgevonden. De 
gebiedsmanager zal per mail een update geven 
want kon niet aanwezig zijn bij het overleg van 
19 mei.    

21 april 
2021 41 Actuele versie van het ontwerp 

publiceren Gebeurt 2 juni.  



19 mei 
2021 43 

Vleugelnootbomen 1e JvCampen 

Projectleider overlegt met bestuurder over evt. 
start gesprek met direct omwonenden over 
mogelijke vervanging door ander boomtype. 

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 in werkgroep Ruimte. 

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

Op verzoek van Heineken blijft deze inrichting 
gehandhaafd 

3 mrt 2021 39 Verkeerscirculatie FHbuurt tbv plan 
noord-Pijp 

Kan van de lijst. Valt inmiddels onder Pijp-breed 
beleid, werkgroep Ruimte wordt later buiten de 
herinrichting om alsnog betrokken.  

21 april 
2021 40 Afsluitende sessie werkgroep 

Ruimte inplannen Afgehandeld. 
21 april 
2021 42 Afvalcontainers ondernemers 

Kan van de lijst, wordt opgepakt in werkgroep 
Ruimte. 

 
 
6. Rondvraag 
Vraag vanuit de biz: 
- Is er ruimte voor de bankjes die destijds tijdens de ‘kraakactie’ van de parkeerplekken waren 
neergezet en toen veel zijn gebruikt? De projectleider verwijst naar het ontwerp. 
- 'Right to Challenge', is dat iets voor de FHB voor het groenbeheer na de herinrichting? Dit is een 
vraag voor werkgroep Groen. 
 


