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Participatieoverleg woensdag 1 december  2021 
Periodiek overleg projectteam(inclusief de technisch projectleider) – Frans Hals Buurtvereniging – Biz Frans 
Halsbuurt  
 
 
Participatieoverleg 1 dec  
 

• N.a.v. het verzoek om de voorrangssituatie kruising Ruysdaelkade/A Cuijp om te draaien: daar is 
een verkeerskundig besluit voor nodig en daarvoor moet het voorstel langs de CVC. Maar in 
principe is iedereen vóór.  

• Glasvezelkabel: projectteam is nog in overleg met Glasvezelnet Amsterdam om de uitrol daarvan te 
combineren met de overige werkzaamheden. Ze mikken op aanleg van alle glasvezelkabels in de 
zomer van ’23, het zal een paar weken duren.  

• Op de Albert Cuijpstraat zijn nu op 4 autoplekken fietsnietjes geplaatst aan de overkant van Basic 
Fit. Werkt nog niet goed genoeg, er wordt een extra voorlichtingscampagne bedacht. 

• Wordt bekeken welke afvalcontainers alvast ondergronds geplaatst kunnen worden.  

• De buurtvereniging vraagt waar de evaluatie van de invalidenbeheerplekken blijft? Het projectteam 
checkt bij de gebiedsmakelaar hoe het daarmee staat. 

• Planning: in feb moet het DO klaar zijn voor de bestuurlijke besluitvorming. Gaan nog steeds uit van 
start in sept 2022 en van een totale projectduur van 3,5 - 4 jr. 

 
 

2. BLVC-plan 
Hier wordt nog aan gewerkt. Vanwege de lange looptijd vh project wordt het plan een soort raamwerk. 
Vervolgens wordt steeds in losse fases de balans opgemaakt en het plan verfijnd. 

• De buurtereniging vraagt om eenverbod op het gebruik van dieselmachines bij de werkzaamheden. 
Dit is mn relevant voor Waternet. De aannemer voor het straatwerk werkt volgens het 
gemeentelijke principe ‘slim & schoon’ dus zonder diesel.   

• Het punt mbt aansluiting rode loper blijft open. Wordt wel meegenomen in DO raming en hopelijk 
past het in project budget. Kosten EUR 50~60 per m2 aan bouwkosten 

• Het projectteam verwacht dat het onderzoek van Waternet naar piekbelasting bij extreme 
regenbuien over een paar weken klaar is. 

 
3. Groen 
De bijeenkomst over adoptie wordt uitgesteld naar januari. Tijdens de bollenplantdag van de Biz op 28 
november zijn er potentiële nieuwe deelnemers geworven en op deze manier kunnen deze 
geïnteresseerden ook aansluiten.   
 
4. Overig 

• De projectleider zou nog de notitie over het opheffen van parkeerplekken delen. Dit met het oog 
op de opheffing van de parkeerhavens op de Stadhouderskade bij het begin vd Frans Halsstraat. 
Medio december neemt B&W daarover een besluit, daarna worden de bewoners per brief 
geïnformeerd.  

 
5. Actielijst 

Toegezegd 
op 

№ Beschrijving Status  

19 mei 2021 2 Vleugelnootbomen 1e JvCampen Boomeffect-analyse plaatsgevonden, 
bevindingen worden opgeschreven 
richting bestuur. Idee van Rocco is om 
met direct omwonende tzt in gesprek te 
gaan. Beste dat voor besluitvorming te 
doen. Idee is in januari. 
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OPEN 

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. OPEN 

15 sept 
2021 

7 A Cuypstraat / fietsenbende en 
autoplekken bekijken 

Er zijn extra fietsrekken geplaatst, er 
komt een campagne  

15 sept 
2021 

8 Overleggen met KPN over inplanning 
glasvezelwerkzaamheden 

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 

1 december 
2022 

15 B&W gaat parkeerplafond verlagen, 
bewoners worden per brief 
geïnformeerd. 
 

Afgerond. 

1 december 
2022 

16 De gebiedsmakelaar zoekt uit hoe het 
onderbord op de 1e JvC is gekomen en 
hoe het kan dat de paaltjes zijn 
verdwenen. 

Open 

 
 
 


