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Inleiding 

De Frans Halsbuurt wordt gekenmerkt door smalle straten. Het is een belangrijk 

doorgangsgebied voor fietsers en voetgangers afkomstig van de Albert Cuypmarkt, het Marie 

Heinekenplein, het Museumplein en de Noord/Zuidlijn. Op 14 maart 2018 is een motie 

aangenomen door de Amsterdamse gemeenteraad met als uitgangspunt een parkeervrije Frans 

Halsbuurt, door het opheffen van alle parkeerplaatsen. Er blijven parkeerplaatsen voor 

gehandicapten, artsenvergunningen en laden en lossen. Om meer ruimte te maken voor 

voetgangers en  fietsparkeerplaatsen, speelplekken en groen richten worden de straten opnieuw 

ingericht Het gebied betreft de Frans Halsstraat, de Ruysdaelkade, de Ferdinand Bolstraat en 

een deel van de Albert Cuypstraat. Verder gaat het om alle zijstraten tussen de Stadhouderskade 

en de Albert Cuypstraat en tussen de Boerenwetering en de Ferdinand Bolstraat. Bewoners 

kunnen hun auto parkeren in de nieuwe ondergrondse Albert Cuyp-parkeergarage. 

 

Een belangrijk aspect van de herinrichting is samenwerking met de bewoners in het gebied 

hierbij. In oktober 2018 zijn in dat kader twee participatiebijeenkomsten geweest. Een ander 

onderdeel is het uitvoeren van een onderzoek onder bewoners en ondernemers in de buurt naar 

hun behoefte om mee te participeren in de herinrichting. In november 2018 zijn 1.845 adressen 

in de buurt per brief benaderd om, online of schriftelijk, een vragenlijst in te vullen (zie kaartje op 

volgende pagina). In totaal hebben 266 respondenten meegedaan aan het onderzoek, een 

respons van 14%. Van de 266 bewoners en ondernemers die de enquête hebben ingevuld deden 

125 dit online en vulden 141 de meegestuurde papieren vragenlijst in. Van de deelnemers zijn er 

224 bewoner (84%), 35 zijn er zowel bewoner als ondernemer (13%) en 5 deelnemers 

ondernemen enkel in de buurt (2%). De overige twee respondenten gaven een ander antwoord, 

of geen antwoord. Van de deelnemers is 12% jonger dan 30, 21% is tussen de 30 en 40 jaar, 18% 

is tussen de 40 en 50, 24% is tussen de 50 en 60, 14% is tussen de 60 en 70 en 9% is ouder dan 70. 

 

Respons onderzoek 
 

   aantal  % 

online   125 47 

schriftelijk   141 53 

totaal   266 100 

 

De respons op een verzoek om deel te nemen aan een onderzoek zegt daarnaast veel over de 

betrokkenheid bij het onderwerp: bewoners die weinig te maken hebben met eventuele 

problematiek zullen minder geneigd zijn mee te doen.  Bij de interpretatie van de uitkomsten 

dient daarmee rekening gehouden te worden.  

 

In deze rapportage gaan we beknopt in op de uitkomsten van het onderzoek. In het eerste 

hoofdstuk kijken we naar wat de bewoners en ondernemers vinden van hun buurt en hoe ze mee 

zouden willen werken in het participatieproces. In het tweede hoofdstuk kijken we naar de 

tevredenheid over de manier waarop ze tot nu toe geïnformeerd zijn.   
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Onderzoeksgebied 
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1  Participatiewensen en mening over buurt 

In dit hoofdstuk kijken we naar de huidige mening van de ondervraagde bewoners en 

ondernemers over de Frans Halsbuurt. 

 

Ten eerste is gevraagd wat men de positieve kenmerken vindt van de Frans Halsbuurt. De 

geënquêteerden konden meerdere van de voorlegde antwoorden kiezen. De meest gekozen 

antwoorden (telkens genoemd door een meerderheid van de respondenten) zijn dat de Frans 

Halsbuurt een mooie buurt is, dat er voorzieningen zijn in de buurt en dat het er gezellig is. Van 

de voorgelegde antwoorden wordt het minst genoemd dat de Frans Halsbuurt een schone buurt 

is (18%). 

 

Tabel 1.1 Wat vindt u momenteel positieve kenmerken van de Frans Halsbuurt? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 
 

 totaal 

 aantal % 

mooie buurt 185 70 

voorzieningen in de buurt 150 56 

gezelligheid 144 54 

de bereikbaarheid 127 48 

rust in druk deel van de stad 125 47 

veilige buurt 120 45 

betrokken buren 89 33 

de toegankelijkheid 52 20 

schone buurt 47 18 

anders, namelijk 35 13 

geen van bovenstaande 4 2 
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Gevraagd is welke verbeteringen de voorkeur hebben bij de herinrichting van de Frans Halsbuurt. 

Online konden respondenten hier maximaal één antwoord geven, maar schriftelijk hebben 

sommige deelnemers meerdere antwoorden genoemd. De uitkomsten worden daarom in 

onderstaande tabel weergegeven naar manier van deelname. 

 

Tabel 1.2 Welke verbeteringen hebben uw voorkeur bij de herinrichting van de Frans Halsbuurt? (online één 

antwoord mogelijk, op papier zijn veelal meerdere antwoorden ingevuld) 
 

 online vragenlijst papieren vragenlijst totaal 

 aantal % aantal % aantal % 

meer groen 47 38 95 67 142 53 

meer picknicktafels en bankjes 9 7 49 35 58 22 

meer kunst 7 6 34 24 41 15 

vrije ruimte om samen met buren in te richten 8 6 30 21 38 14 

meer speelplekken 4 3 23 16 27 10 

anders, namelijk 49 39 50 35 99 37 

weet niet, geen antwoord 1 1 2 1 3 1 

 

Van de voorgelegde suggesties wordt, zowel online als op papier, veruit het meest gekozen voor 

meer groen bij de herinrichting van de Frans Halsbuurt. Een meerderheid van 53% noemt deze 

verbetering. Daarna volgen meer picknicktafels/bankjes (22%) en meer kunst (15%). Veel van de 

deelnemers hebben er voor gekozen een open antwoord in te vullen. Hierin noemen ze 

bijvoorbeeld dat er een combinatie van de genoemde verbeteringen zou moeten komen. Andere 

antwoorden die meermaals terugkomen zijn de wens om parkeerplek voor fietsen en scooters. 

Alle open antwoorden zijn te lezen in de bijlage van deze rapportage. 

 

Vervolgens is gevraagd hoe de bewoners eventueel mee zouden willen participeren in de 

definitieve herinrichting, zie tabel 1.3. Men kon maximaal 3 van de voorgelegde antwoorden 

kiezen. Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek (49%) geeft aan de 

mogelijkheid te willen om mee te denken en mee te beslissen over keuzes op straatniveau. Ruim 

een derde (35%) wil meedenken en beslissen over algemene keuzes op buurtniveau. Ook geeft 

een derde (33%) aan graag een mogelijkheid te hebben het herinirichtingsproces te kunnen 

volgen via een website, zonder direct te participeren. Ruim een kwart (26%) wil graag 

uitgebreide en toegankelijke informatie over wat wel en niet mogelijk bij herinrichting en 24% 

ziet graag digitale tools om met buurtgenoten en deskundigen over herinrichting te 

communiceren. 
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Tabel 1.3 Hoe zou u willen meedoen aan de definitieve herinrichting? U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen 
 

 totaal 

 aantal % 

de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over keuzes op (mijn) straatniveau 131 49 

de mogelijkheid om mee te denken en beslissen over algemene keuzes op buurtniveau 94 35 

de mogelijkheid het proces te volgen via een website, zonder direct mee te hoeven doen 89 33 

uitgebreide en toegankelijke informatie over wat wel en niet mogelijk is 68 26 

digitale tools om met buurtgenoten en deskundigen over herinrichting te communiceren 64 24 

thema/inspiratiebijeenkomsten (met deskundigen) met informatie over specifieke onderwerpen 26 10 

bewonersavonden, waarop buurtgenoten en ontwerpers kunnen brainstormen 24 9 

mogelijkheid actief te helpen in realiseren van de inrichting, bijv. door aanleg van groen 21 8 

de mogelijkheid actief mee te helpen straten te ontwerpen, bijvoorbeeld in een werkatelier 20 8 

buurtbijeenkomsten op straat of bij specifieke locaties in de buurt 18 7 

fysieke informatiepunten, zoals borden, op straat of bij winkels 17 6 

mogelijkheden mee te helpen in beheer/onderhoud van bijv. groen, bankjes, speeltoestellen 9 3 

anders, namelijk 18 7 

geen van bovenstaande mogelijkheden 6 2 

weet niet, geen antwoord 10 4 

 

Hierna is aan alle respondenten de open vraag gesteld wat men belangrijk vindt bij het 

participatietraject. Veel antwoorden hebben te maken met de wens dat er goed overleg 

plaatsvindt tussen de gemeente en de buurt en dat er naar (alle) bewoners geluisterd wordt. In 

tabel 1.4 zijn de antwoorden opgenomen die het meest genoemd zijn. Er zijn veel verschillende 

antwoorden gegeven, daardoor zijn niet alle antwoorden in een overkoepelende categorie onder 

te brengen. Alle open antwoorden zijn opgenomen in een aparte bijlage. 

 

Tabel 1.4 Wat vindt u belangrijk bij het participatietraject voor de definitieve herinrichting? (gecodeerde 

open antwoorden, meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 totaal 

 aantal % 

een stem voor alle bewoners 30 11 

meebeslissen door bewoners, serieus nemen van de voorstellen van bewoners 25 9 

hou buurt bereikbaar, parkeerplaatsen voor fiets, laden/lossen, gehandicapten, etc. 25 9 

goede informatievoorziening 21 8 

actief betrekken bewoners bij herinrichting 20 8 

duidelijke communicatie 19 7 

meer groen 18 7 

toegankelijke/laagdrempelige participatie, bijvoorbeeld online of via enquête 14 5 

beperk overlast door afval, maak straten schoner 11 4 

betrekken van deskundigen in het proces 7 3 

anders, namelijk 61 23 

weet niet, geen antwoord 79 30 
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2  Informatie en communicatie 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de tevredenheid van de bewoners on ondernemers over de 

wijze waarop ze, tot nu toe, geïnformeerd zijn over het parkeervrij maken van de Frans 

Halsbuurt. Ook is gevraag welke communicatievormen de voorkeur hebben van de 

respondenten. 

 

Een ruime meerderheid van 70% vindt dat ze goed of redelijk goed geïnformeerd zijn over het 

parkeervrij maken van de Frans Halsbuurt. Daarnaast geeft 11% aan dat ze vinden niet goed en 

niet slecht geïnformeerd te zijn over de maatregelen, vindt 9% dat ze redelijk slecht 

geïnformeerd zijn en vindt 9% dat ze slecht geïnformeerd zijn. 

 

Figuur 2.1 Hoe vindt u dat u tot nu toe geïnformeerd bent over het parkeervrij maken van de Frans 

Halsbuurt? (n=266) 
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Vervolgens is gevraagd op welke manier de bewoners en ondernemers het liefst geïnformeerd 

zouden willen worden over de voortgang van het proces rond de herinrichting. Ze konden 

maximaal drie antwoorden kiezen uit de communicatievormen die opgenomen zijn in 

onderstaande tabel. 

 

Tabel 2.2 Wij zullen u op meerdere manieren informeren over de voortgang van het proces rond de 

herinrichting. Welke communicatievorm heeft uw voorkeur? U kunt maximaal 3 antwoorden kiezen 
 

 totaal 

 aantal % 

digitale buurtnieuwsbrief 128 48 

interactieve website 104 39 

papieren bewonersbrief 102 38 

papieren buurtnieuwsbrief 92 35 

projectpagina gemeente 60 23 

informatiebijeenkomsten 51 19 

sociale media 47 18 

anders, namelijk 9 3 

weet niet, geen antwoord 3 1 

niet ingevuld 2 1 

 

Het meest wordt gekozen voor een digitale buurtnieuwsbrief, 48% van de deelnemers aan de 

enquête noemt deze optie. Vervolgens is het meest gekozen voor een interactieve website 

(39%), een papier bewonersbrief (38%) en een papieren buurtnieuwsbrief (35%). Oudere 

deelnemers aan het onderzoek noemen naar verhouding vaker papieren brieven, jongeren 

kiezen relatief vaker voor digitale communicatievormen. 
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3  Draagvlak klimaatmaatregelen 

Ten slotte is in de enquête gevraagd naar de mate waarin de bewoners en ondernemers van de 

Frans Halsbuurt het belangrijk vinden dat de gemeente zich inzet om overlast door extreme 

weersomstandigheden te voorkomen. Daarnaast is gevraagd naar draagvlak voor verschillende 

duurzame mobiliteitsopties, zoals autodelen of het delen van elektrische tweewielers. 

 

Figuur 3.1 Door de klimaatverandering worden de weersomstandigheden extremer. Bijvoorbeeld 

langdurige periode van intensieve regen of juist aanhoudende droogte. De gemeente zet in op het 

aanpassen van de openbare ruimte aan deze omstandigheden om grote overlast tegen te gaan. Hoe 

belangrijk vindt u dat de gemeente zich hiervoor inzet en eventueel maatregelen in de Frans Halsbuurt wil 

nemen? (n=226) 

 
 

Tweederde van de respondenten (66%) noemt de inzet van de gemeente bij het aanpassen van 

de openbare ruimte in de Frans Halsbuurt op klimaatveranderingen en extreme 

weeromstandigheden erg belangrijk. Iets minder dan een kwart (22%) vindt dit een beetje 

belangrijk en 6% is van mening dat de inzet van de gemeente niet belangrijk is. Daarnaast geeft 

7% aan het niet te weten. 
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Als laatste vraag is voorgelegd of de bewoners en ondernemers van de buurt gebruik zouden 

willen gaan maken van vervoersmiddelen die gedeeld worden met anderen. Ze konden daarbij 

kiezen uit autodelen en het delen van een elektrische deelfiets, een elektrische deelbakfiets en 

een elektrische deelscooter, zie tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 De herinrichting biedt ook mogelijkheden voor mobiliteitsopties in de Frans Halsbuurt. Dit kan 

onder andere betekenen dat er meer mogelijkheden komen om vervoersmiddelen te delen. Indien dit als 

pilot zou worden uitgevoerd in de Frans Halsbuurt, waar zou u dan gebruik van maken? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 
 

 aantal % 

autodelen 75 28 

elektrische deelscooter 48 18 

elektrische deelfiets 45 17 

elektrische deelbakfiets 44 17 

ik zou vooralsnog geen gebruik maken van deze opties 125 47 

weet niet, geen antwoord 15 6 

 

Iets minder dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek (47%) geeft aan vooralsnog geen 

gebruik te willen gaan maken van de genoemde opties. Ruim een kwart (28%) zegt te willen 

autodelen terwijl het draagvlak voor elektrische deelfietsen, deelbakfietsen en deelscooters op 

17% of 18% ligt. Vooral de jongere deelnemers aan het onderzoek zijn geïnteresseerd in het 

delen van vervoersmiddelen, met name wanneer het gaat om autodelen en de elektrische 

deelscooter. 
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Samenvatting 

In de Frans Halsbuurt zijn de parkeerplekken op straat opgeheven. Een belangrijk aspect van de 

herinrichting van de buurt is samenwerking met de bewoners in het gebied. Om te  onderzoeken 

op welke manier zij zouden willen participeren bij de herinrichting en wat hun voorkeuren zijn 

hierbij is in november 2018 een vragenlijst uitgezet onder alle bewoners en ondernemers in de 

Frans Halsbuurt. In totaal hebben 190 respondenten meegedaan aan de enquête, via de digitale 

of papieren vragenlijst. 

 

Een meerderheid van 53% ziet het liefst meer groen terugkomen bij de herinrichting van de 

Frans Halsbuurt. Daarna volgen meer picknicktafels/bankjes (22%) en vrije ruimte om samen met 

buren in te richten (15%). Veel van de deelnemers hebben er voor gekozen een open antwoord in 

te vullen. Hierin noemen ze bijvoorbeeld dat er een combinatie van de voorgelegde 

verbeteringen zou moeten komen. Andere antwoorden die meermaals terugkomen zijn de wens 

om parkeerplek voor fietsen en scooters. Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek 

(49%) geeft aan de mogelijkheid te willen om mee te denken en mee te beslissen over keuzes op 

straatniveau. Ruim een derde (35%) wil meedenken en beslissen over algemene keuzes op 

buurtniveau. Ook geeft een derde (33%) aan graag een mogelijkheid te hebben het 

herinirichtingsproces te kunnen volgen via een website, zonder direct te participeren. 

 

Een ruime meerderheid van de deelnemers aan het onderzoek (70%) vindt dat ze goed of redelijk 

goed geïnformeerd zijn over het parkeervrij maken van de Frans Halsbuurt. Daarnaast geeft 11% 

aan dat ze vinden niet goed en niet slecht geïnformeerd te zijn over de maatregelen, vindt 9% 

dat ze redelijk slecht geïnformeerd zijn en vindt 9% dat ze slecht geïnformeerd zijn. Wanneer het 

gaat om de communicatiewijze van de gemeente is een digitale buurtnieuwsbrief het populairst, 

48% van de deelnemers aan de enquête noemt deze optie. Vervolgens is het meest gekozen 

voor een interactieve website (39%), een papier bewonersbrief (38%) en een papieren 

buurtnieuwsbrief (35%). 
 

Tweederde van de respondenten (66%) noemt de inzet van de gemeente bij het aanpassen van 

de openbare ruimte in de Frans Halsbuurt op klimaatveranderingen en extreme 

weeromstandigheden erg belangrijk. Bijna een kwart (22%) vindt dit een beetje belangrijk en 6% 

is van mening dat de inzet van de gemeente niet belangrijk is. Daarnaast geeft 7% aan het niet te 

weten. Wanneer het gaat om het delen van vervoersmiddelen heeft autodelen het meest 

draagvlak, ruim een kwart (28%) zegt dit te willen doen, met name jongeren. Voor elektrische 

deelfietsen, deelbakfietsen en deelscooters ligt het percentage geïnteresseerden telkens op  

17% of 18% van de deelnemers aan het onderzoek. 
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Open antwoorden 

Wat vindt u momenteel positieve kenmerken van de Frans Halsbuurt? 
 

 authentiek (nog wel) 
 belachelijk die opgegeven parkeer plaatsen ik haat parkeergarage 
 Buurt in verandering. We zitten naast centrum. NoordZuidlijn en een Heineken 

Experience brengen ook massa toerisme in de pijp 
 Dat de parkeerstress voorbij is. Er heerst nu een enorme rust in de buurt 
 de bomen in de straat. 
 de diversiteit (hoewel dat wel steeds minder wordt) 
 Deze buurt wordt geslachtofferd aan het toerisme 
 én al 46 jaar míjn buurt, ik hou ervan! 
 er komen te veel bedrijven in woonwijk en veel verwaarloosde geveltuinen 
 er moeten meer tegen fietsendieven gedaan worden 
 goede huidige parkeerregeling bezoekers 
 groene buurt 
 groene buurt, milieubewuste buurt 
 grote diversiteit van de bevolking 
 Het was een gezellige buurt, maar veel te druk geworden met teveel horeca waardoor 

teveel fietsen en vuil overal. Weinig tot geen handhaving om zaken op orde te stellen. 
 it’s green 
 kopje 'rust in druk deel van de stad' is wel heel relatief met alle nieuwe bedrijvigheid 
 leuke ambachtelijke kleine winkels en kunst, ook natuurvoedingswinkel De Aanzet. 
 ligging 
 mooie bomen en groen 
 mooie schaduw gevende bomen in Frans Halsstraat 
 nog niet vet veel toerisme 
 op loopafstand van musea theaters, bioscopen en centrum 
 rommelig door alle fietsenrekken, en begrijp niks van die bloemperken 
 ruimte nu het geen bovengrondse parkeergarage meer is 
 steeds betere voorzieningen en onderhoud 
 Super mooie parkeergarage tot beschikking van bewoner en bezoeker. NZ lijn station 

om de hoek. 
 veel beplanting, bloemen 
 veel bomen/groen 
 Veel lege huizen moeten afgebouwd worden, is een armoedig gezicht 
 volkstuinen op binnenterrein Frans Halsstraat is groen 
 Voor iedereen 
 Weinig toeristen vergeleken met nabijgelegen straten 
 Zeer groen 
 Zo blij met de nieuwe parkeergarage en opheffen van de parkeervlakken op straat. 
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Welke verbeteringen hebben uw voorkeur bij de herinrichting van de Frans Halsbuurt? 
 

 alle bovenstaande! 

 autoparkeerplaatsen voor de deur van bewoners 

 bankjes fietsenrekken 
 Behoud enkele parkeerplaatsen, niet alles weghalen. 

 behoud parkeerplaatsen op straat 

 betere fietsrekken (betere fietsparkeerplekken) 
 Betere handhaving fiets parkeren. Controle overlast short rental (Mn. in zomer] 
 betere stoepen zonder hobbels en gaten 

 bomen voor de deur i.v.m. uitzicht 

 brede lege stoepen en eetbare bomen, planten en struiken, bv vijgen, appels, noten en 

bessen (Urban Farming) 
 brede stoepen zonder obstakels 
 Brede voetpaden, geen aarde bakken, niet helemaal vol fietsenrekken 
 brede vrije stoepen zonder obstakels om te kunnen lopen met rolstoelen, kinderwagens 

etc; veilig kunnen fietsen; goede stallingsmogelijkheden voor fietsen; auto's te gast 
 Bredere stoepen, waardoor meer speelruimte en plek voor picknicktafels en bankjes en 

vrije ruimte om in te richten. 
 de huidige situatie was prima 
 Een goede combinatie. Dus alle bovenstaande, maar ook genoeg parkeerplekken 
 Een schone buurt en een fatsoenlijke indeling in plaats van de zinloze zandbakken. 

Waarom niet gekozen voor parkeerplekken voor bewoners en de helft weghalen vd 
parkeerplekken zoals de bedoeling was. Duidelijk geluisterd naar een kleine groep 
mensen uit de buurt. 

 een strak fietsbeleid in de rekken, zo niet weg ermee 
 Er moeten parkeerplekken terugkomen voor vergunninghouders, momenteel is er bijna 

geen plek meer in de garage! Ik moet helemaal naar -3 rijden. Er zouden 300 plekken 
verwijderen uit de buurt ipv 600 en dat was niet de afspraak!!! Na de overwinning van 
GroenLinks werden er 600 plekken weggehaald. Ook zijn er heel veel prullenbakken in 
mijn wijk verdwenen en kan ik zelf alle Red Bull blikjes zelf verwijderen uit het groen... 

 fietsenrekken, de parkeerplaatsen zijn weg, mooie zandbakken waar prachtig groen zal 
gaan groeien maar om 18:00 is nergens meer plek voor mijn fiets 

 Fietsstallingen meer uit het zicht. Nu agv de tijdelijke herinrichting de meeste auto's uit 
het zicht zijn lijken de starten, overdreven gezegd, nu meer op een grote fietsenstalling. 
Het plaatsen van fietsenstallingen meer uit het zicht vind ik een verbetering bij de 
herinrichting. Te denken valt bijvoorbeeld aan in de stoep verlaagde fietsenstallingen 
met een 'groen' dak. Dan wel specifiek voor de Quellijnstraat/Ruijsdaelkade gedeelte 
wellicht gebruik maken van de Heineken garage in de binnentuin van de Quellijnstraat 
voor plaatsen van fietsen. 

 Functionele inrichting, geen scooters en afval meer voor de voordeur. 
 geen verbetering dat er niet meer kan worden geparkeerd! 
 genoeg fietsenrekken 
 goedde, functionele parkeermogelijkheden voor fietsen en scooters 
 goede fietsparkeerplekken en brede stoep 
 Groen (bomen!!) in combinatie met speel/voetbalplekken ook in de binnentuinen. Er zijn 

er weggehaald en niet terug gekomen. 
 Het gaat prima in deze opzichten. Maar het moeten geen hondenuitlaatplekken worden. 

Reductie voor bezoekers van bewoners in parkeergarage regelen. 
 huidige inrichting was prima 
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 Meer aandacht voor ouderen! 
 Meer afvalcontainers 
 meer fietsenstallingen 
 Meer fietsparkeerplek (geen 'nietjes') 
 meer fietsparkeerplekken 
 meer gelegenheid tot parkeren, zeker ook voor de mensen van de 

marktkraameigenaren 
 meer groen en speelplekken,(nu kan ik tenminste 2 opties geven)) 
 Meer groen. Uitgekiende faciliteiten voor zowel fietsen, bakfietsen en motoren (inclusief 

vaste bevestigingsbeugel t.b.v. verzekeringstechnische voorwaarden) om deze 
gebruiksvoorwerpen een juiste, onopvallende en niet belemmerende plaats te geven in 
de beschikbare open ruimte die door het verdwijnen van auto's uit het straatbeeld nu 
ontstaat. Wellicht is het een idee om deze plekken af te kaderen met zgn groenstroken 
zoals vaste bloem/plantbakken die dan zowel een camouflerend effect als een minder 
aanzuigend effect van verdere gebruiksvoorwerpen kan bewerkstelligen. Ditzelfde zou 
w.m.b. ook kunnen worden toegepast bij toekomstige ondergrondse afvalcontainers 

 meer laad- en loshavens, meer fietsparkeren, meer parkeerplaatsen. 
 Meer laad en losplekken (voldoende) + invalide begaanbaarheid 
 meer lantaarnpalen voor elektrische voertuigen (fiets auto boot) 
 Meer luchtzuiverende planten(bakken) 
 meer luxe uitstraling! en betere bereikbaarheid 
 meer ondergrondse vuilcontainers, rond Zuid-kant Ruysdaelkade, en bovengrondse 

prullenbakken!  En betere oplossingen voor fietsen. Op Ruysdaelkade nog veel te veel 
fietsen geparkeerd op stoep. 

 meer parkeerplekken bovengronds 
 meer plekken om fietsen te parkeren/ergens aan vast te maken. Een bredere Frans 

Halsstraat. 
 meer ruimte op de stoep. Handhaving op daar geparkeerde scooters en fietsen 
 meer scooter plaatsen 
 Meer speelplekken, voorkomen van terugkerende parkeerdruk door verdwenen plekken 

op straat 
 meer voor bewoners minder voor toeristen 
 Meer vuilnis containers + parkeer plaatsen 
 Meerdere antwoorden: goede indeling van de openbare ruimte met groen en ruimte 

voor scooters, motoren en bakfietsen 
 minder auto's over de Ruysdealkede tussen brandweerbrug en Albert Cuypstraat groot 

verschil met vroeger toen de garage er nog niet was en toen men nog in de Albert 
Cuypstraat kon rijden, verschrikkelijk benzine stank auto’s etc. 

 minder blokkades (verkeer) - getoeter, gescheld 
 minder fietsen of plekken waar ze kunnen staan en niet op de stoep 
 Minder fietsen op de stoep 
 minder grote terrassen; minder fietsenrekken op de stoep voor 'horizontale' 

parkeervakken. Fietsenrekken zoveel mogelijk voor terrassen i.v.m. lawaaiig vertrek na 
sluitingstijd. 

 minder horeca 
 Minder radicale ingrepen 
 minder verbouwingsitems zoals dixies en containers, er wordt wat af gebouwd in deze 

week! 
 minder vuil op straat 
 mis buurthuis voor ouderen 
 normale parkeerplekken bovengronds voor visite 
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 ondergrondse (recycling) containers 
 ondergrondse afvalpunten 
 ondergrondse containers 
 ondergrondse containers 
 ondergrondse vuilnisbakken 
 Ondergrondse vuilnisbakken plaatsen 
 Opklapbare bankjes i.p.v. vaste. I.v.m. regelmatige overlast dronken mensen, 's avonds 

laat en 's nachts. In Saenredamstraat veel ellende gehad van een vast bankje: overlast 
drugs en dronkenschap. mensen zijn niet aanspreekbaar dan. Piepsysteem met 
handhaving, ze kunnen te weinig. Vandaar liever preventief opklapbare bankjes. 

 oplossing voor fietsparkeren (uit het zicht) 
 Parkeergelegenheid 
 parkeerplaatsen bezoekers 
 parkeerplaatsen op straat; ik vind het waanzin dat die verwijderd zijn 
 parkeerplaatsen terug! 
 parkeerplaatsen voor bezoekers 
 parkeerplekken fietsen en scooters 
 parkeerplekken voor bezoekers parkeren 
 Parkeerplekken!! 
 parkeerruimte voor voertuigen die niet in de garage kunnen 
 Parkeren voor bezoek in de parkeer garage tegen gereduceerd tarief 
 parkeren voor gehandicapte bezoekers en zon-feestdagen gratis parkeren 
 please more respect for neighbours and rules about trash and living in apartment 
 plek voor scooters/motors, los van de fietsen 
 Recycling area’s 
 Ruimere stoepen en goed begaanbare wegen 
 snelheidsbeperkende maatregelen voor auto's 

 terrasstoelen zijn gestolen, graag vaste banken, met tafels op de ruysdaelkade 
 Terugbrengen van een aantal parkeerplekken 
 tijdelijke parkeerplekken voor mensen die onderhoud moeten plegen aan de woningen 
 toch meer fietsenparkeerplekken op straat i.p.v. stoep. Dit geldt alleen voor de Frans 

Halsstraat 
 toch wat parkeerplekken retour of meer laad en los met voor vergunninghouders optie 

om met blauwe schijf kortdurend te parkeren 
 Veel meer mogelijkheden fiets-, brommer-, scooterparkeermogelijkheden 
 Veel parkeerplekken voor zowel fiets als auto's 
 Voor iedereen begaanbare stoepen. Voldoende gebruiksvriendelijke fietsenrekken en 

brommerplekken 
 Voorbereiden voor de infrastructuur van de toekomst: denk aan gasnet vervangen, 

glasvezel, elektrische fietsen/scooters opladen (incl. nette stallingen daarvoor), 
pakketafleveringen in de breedste zin (plek voor pakketdienst om te droppen, drone 
leveringen in de toekomst). Veiligheidsinfrastructuur waar nodig (cameratoezicht 
wegwerken). Deel auto's zal; groeien, denk niet alleen aan parkeerplek maar ook aan 
diensten daarom heen in de infrastructuur 

 vuilcontainers 
 zoals het er nu voor staat is er ruim voldoende groen, van abalbg lijkt het me om te 

zorgen dat de buurt ook leefbaar en bereikbaar blijft (tramhaltes Albert Cuijp terug! dat 
is echt veel te ver lopen voor veel mensen en niet iedereen komt met de metro). Ook wat 
parkeerplaatsen op straat houden, bijvoorbeeld in Gerard Dou en Saenreda, dan houd je 
de rode loper breed maar blijft het ook een beetje een stad. En vuilnisbakken! Als je 
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vanaf museumplein de brug overkomt wordt je begroet door maar liefst 1 vuilnisbak die 
dus altijd overvol is. Daarna blijft het zoeken naar een andere bak. 

 zoals het was, nu zijn het net als de Ferdinand Bolstraat 
 zorgen voor rustige uitstraling, nu de auto's weg zijn, dit niet vervangen door eindeloze 

fietsenrekken of potentiële hangplekken 
 
Hoe zou u willen meedoen aan de definitieve herinrichting? 
 

 afstemmen over ontwerpen via website 
 de mogelijkheid bijeenkomsten met elke straat bewoners apart. 
 De mogelijkheid om digitaal te reageren op plannen en als volwaardige stem te tellen. 

Helaas niet altijd de mogelijkheid om fysiek aanwezig te zijn door werk en gezin. Er zijn 
bewoners in de buurt die hier in hun leven wel alle tijd voor hebben. Het feit dat we 
autovrij zijn is te danken aan een klein fanatiek groepje. Ik zou graag na el voorgenomen 
besluit een mail willen ontvangen met de ruimte om mee te stemmen. Zodat elke stem 
telt 

 Denken jullie nou echt dat de buurt dit moet bepalen. De mensen die hier tijd voor 
hebben die hebben de meeste inspraak. Ik vind dit een taak van de overheid. Zij moeten 
zorgen voor een schone goed ingerichte buurt. Hier is de gemeente nog steeds niet in 
geslaagd. En met de zandbakken voor de deur nog verder van een oplossing gekomen. 
Schandalig dat hier geld voor wordt uitgetrokken. We hadden meer gehad aan 
ondergrondse containers en meer handhaving. Fietsen worden nu vastgezet aan de 
palen die de gemeente heeft geplaats voor de laden en lossen plekken. Staan midden op 
de stoep?? Kan er nog niemand doorheen lopen. En waarom mogen bewoners op de 
openbare stoep tuinen en banken plaatsen? Doorgang wordt belemmerd vanwege een 
buurtbewoner die plantenbakken op de stoep plaatst? Waar is handhaving ten behoeve 
van een betere buurt? 

 fysieke mogelijkheid 
 geen zin, wordt niet geluisterd en valse voorlichting 
 Heeft geen zin, want er wordt niet naar bewoners geluisterd. 
 Het is een beetje  mosterd na de maaltijd, nu pas komen jullie met een enquête over 

inrichting. Dat hadden jullie veel eerder moeten doen. 
 Ik heb op het moment helaas geen tijd, maar vind het top zoals het nu gast! 
 ik kon vervoer helpen minder tendentieuze vragenlijst op te stellen. 
 maar eerlijk gezegd krijg ik de indruk dat e.e.a. niet door ene heel select clubje ('beroeps' 

meedenkers bepaald word, die zeuren zo gard en lang dat er naar geluisterd wordt. 
 minder auto's over de Ruysdealkade 
 Online polls - kunnen stemmen voor ideeën. 
 Op een manier meewerken die er toe doet. Tot zover hebben we inzet getoond maar is 

er uitgevoerd als een kip zonder kop die bewoners haat. Bij deze nogmaals: Wat een 
prutswerk! 

 Samen met deskundigen realistische oplossingen bedenken voor knelpunten 
 te druk met werk 
 via buurt-referendum 
 Zorgen dat elke mening wordt meegenomen en niet enkel die van een aantal die erg 

actief zijn. Inloop avonden bijv. in het weekend organiseren 
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Wat vindt u belangrijk bij het participatietraject voor de definitieve herinrichting? 
 

 1 centrale plek, 1 contactpersoon, 1 website. 
 Dat er per straat aan bewoners wordt gevraagd wat de wensen/ideeën zijn. Bijv. middels 

een (digitale) enquête.  2. Bewoners betrokken raken. Nu zijn er slechts een paar 
bewoners betrokken (met name in de GerardDoustraat). 3. Plaatsing afvalcontainers. 4. 
Herinrichting algemeen. 5. Plaatsing groen/soorten 

 Graag primair voor de buurt met woonfunctie als uitgangspunt. Dus focus op groen (met 
frequent onderhoud ivm hondenpoep en ratten). Denk aan de tuinen van Artis als 
aspiratieniveau 2. Geen extra picknick of zit ruimte want die wordt overgenomen door 
touristen of hanggroepjongeren 3. Goed kijken voor laad en losplekken dat deze niet 
worden gekaapt door aannemers met grote containers. Graag vergunningenbeleid 
aanscherpen 4. Garantie dat bewoners altijd in garage kunnen parkeren. Dit heb ik 
eerder gevraagd maar antwoorden zijn dan helaas standaard en er wordt verwezen naar 
de buurt 5. Graag mevr. Sharon Dijkstra eens uitnodigen voor gesprek met bewoners. 

 Transparantie en communicatie - de huidige aangepaste tijdelijke inrichting was 
onverwacht, inclusief de tijdelijke herindeling.  2) Ook een stem voor kinderen, en niet 
alleen voor de "activistische" bewoners 

 Afspiegeling van diversiteit van bewoners 
 autoparkeerplaatsen naar behoefte dichtbij. 
 Belangrijk te weten wat er voor mij huis komt. 
 Betrokken zijn en meebeslissen. Bijvoorbeeld over de plaats waar vuilcontainers komen 

(niet pal voor huizen) 
 Betrokkenheid van vooral de oudere generatie bewoners van de buurt. De buurt is de 

laatste jaren extreem veranderd. De bewoners die hier al langer dan 10 jaar wonen 
zouden het gevoel kunnen hebben dat de buurt is overgenomen door een nieuwe rijke 
generatie.  Een groene inrichting met genoeg parkeerplekken voor fiets, scooter en 
bankjes en afvalbakken vind ik belangrijk. 

 bewonersstemmingen over belangrijke punten 
 Communicatie vooraf. 
 Daadwerkelijk co creatie waarbij de bewoner leidend is. 
 Dat bewoners zich per straatdeel kunnen uitspreken. zie antwoorden vorige vraag 
 Dat de bereikbaarheid van de buurt goed blijft zodat ik bezoek van buiten de stad kan 

blijven ontvangen. 
 Dat de buurt autoluw is vind ik prima maar alle parkeerplekken opdoeken vind ik ronduit 

idioot. Houd de rode loper en 2 straten ernaast parkeervrij maar in de Saenredam en 
gerard dou moet gewoon geparkeerd kunnen worden. De hele ruysdaelkade leeg staat 
mooi maar als de parkeergarage helemaal vol is rijd je weer uren rond, is óók niet goed 
voor het milieu en mensen die zonder auto kunnen hebben hem heus allang weggedaan. 
Als alle plekken van straat verdwijnen is de garage vol en er gene plek meer voor 
bezoekers. Bovendien moeten winkeliers, marktlui ergens kunnen parkeren en 'hun 
stukje' wordt nu wel erg overbelast, 50 plekken in de Heinekengarage is echt 
bespottelijk, het is en blijft ook een stad hè, bij bedrijvigheid hoort verkeer. En verder 
dus heel graag veel meer vuilnisbakken in elk geval de bestaande dagelijks legen (maar 
misschien hoeft dat niet meer als er meer zijn). 

 Dat de buurt ook voor bezoekers {klanten} met de auto goed bereikbaar blijft . En ook 
betaalbaar. Parkeren nu alleen voor mensen met een ruim budget 

 Dat de buurtbewoners ‘ownership' voelen van buurt en zelf actief zijn in onderhoud en 
melden van problemen. 

 Dat de frans halsbuurt zo prettig blijft als het sinds enkele weken is. 
 Dat de gemeente luistert en niet hun zin doordrukt. 
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 Dat de kinderen niet vergeten worden.  Naast fietsenrekken; duidelijkere plekken voor 
bakfietsen, scooters en motors. 

 Dat de levendigheid behouden blijft.  Een autovrije buurt is prachtig, maar momenteel 
heb ik soms het gevoel in een slaap/spookstad beland te zijn. 

 dat de vertegenwoordiging representatief is voor de hele buurt. 
 Dat er alsnog keuzes worden gegeven. Echt niet iedere bewoner zit te wachten op 

bankjes voor de deur. Graag zakelijk en vooral de belofte dat er voor vergunninghouders 
voldoende parkeerplekken blijven desnoods in de garage. Die loopt nu al behoorlijk vol 
en nog niet eens alle plekken zijn opgeheven. 

 Dat er daadwerkelijk geluisterd wordt naar de bewoners ipv dat een overijverige 
ambtenaar z'n gang maar gaat. 

 Dat er een evenwichtig besluit komt en niet teveel wordt geluisterd naar de mensen die 
het hardst roepen. 

 Dat er geluisterd wordt door de gemeente 
 Dat er goed geluisterd wordt naar de bewoners door de gemeente/beslissers. 
 Dat er goed geluisterd wordt naar de buurtbewoners en aandacht is voor meer 

leefbaarheid qua plekken voor fietsen met krat en bankjes en groen. 
 Dat er goed geluisterd wordt naar elkaar. 
 Dat er goed naar de bewoners geluisterd wordt. 
 Dat er instemmingsmomenten zijn en dat er niet zonder overleg bv nu enorme 

fietsenrekken worden neergezet zonder overleg voor onze huizen, waar we met name in 
de lente en zomer overlast van zullen krijgen. En verder dat er genoeg parkeerplaatsen 
blijven voor vergunninghouders in de parkeergarage onder de Boerenwetering 

 Dat er naar bewoners en winkeliers geluisterd wordt. 
 Dat er naar de bewoners geluisterd wordt en dat er iets gedaan wordt aan de absurde 

drukte! 
 Dat er niet alleen geluisterd wordt naar de kleine maar vocale minderheid die geen auto 

heeft en alleen maar uit hun overtuiging denkt en communiceert. 
 Dat er niet een select groepje met meer vrije tijd en grote mond een grotere stem 

krijgen ten koste van de daadwerkelijk grote groep. Bijvoorbeeld het verwijderen van de 
speeltrampolines in de Saenredamstraat nadat er een enkeling had geklaagd over 
geluidsoverlast. 

 Dat er nu eens echt rekening gehouden wordt met de wensen van de bewoners zelf en 
niet wat de gemeente eigenlijk al gepland heeft. 

 Dat er ook daadwerkelijk iets wordt gedaan met de input (kost namelijk veel tijd en 
energie weet ik uit ervaring bij voorgaande trajecten).  Er is veel kennis en zelfs 
deskundigheid bij mensen die hun straatdeel heel goed kennen (en ook de problemen).  
laat het participatie traject en natuurlijk het resultaat een voor beeld zijn voro andere 
krappe volle wijken in en buiten de stad. Het parkeerplaats vrij maken moet beter 
worden uitgelegd. Eerst was er veel weerstand, later trok men bij. 

 Dat er op alle vlakken wordt nagedacht. Bereikbaarheid voor bedrijven, veiligheid voor 
bewoners, etc. Nu niet het geval 

 Dat er rekening wordt gehouden met de bewoners. Er is nu veel overlast door afval, 
geluidsoverlast door scooters. Verwijs scooters naar de albert cuijpgarage, en beboet 
iedereen die afval op straat veroorzaakt. 

 Dat er speciale aandacht komt voor senioren die problemen ondervinden als ze in de 
parkeergarage staan. 

 Dat er sprake is van besluitvoering, waarin er zowel rekening gehouden wordt met 
gemeente- en buurtbelangen en tevens ruimte is voor individuele input en wensen. 
Antwoorden van de gemeente als, "dat gaan we niet veranderen, want dat hebben we 
zo bedacht", vind ik geen ruimte bieden voor daadwerkelijke participatie. Het moet niet 
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alleen blijven bij het kunnen aangeven van meningen, maar dit moet m.i. ook 
daadwerkelijk invloed hebben op de besluiten en de uitvoering ervan. 

 Dat er sprake is van diversiteit 
 Dat er volstrekt duidelijk is waarover wél en niet écht meegepraat kan worden. Het 

vorige participatietraject sloeg echt nergens op, was puur tokenism (Roger Hart). En dat 
iedereen zoveel mogelijk wordt meegenomen. En duidelijk maken dat je het nooit 
iedereen naar de zin kunt maken ;-) 

 Dat er weer parkeerplekken komen. 
 Dat er word gedaan wat aansluit bij de mensen die in de buurt wonen. Dat zijn de 

mensen die dag in dag uit in deze omgeving leven. 
 Dat het niet gaat zoals de tijdelijke inrichting. Dat alles anders gaat. Dat de 

uitzonderingen in verkeersrichting voor brommers terug komen. Dat de ruimte 
fatsoenlijk benut wordt. Dat de uitvoerder van de tijdelijke inrichting publiekelijk ontslag 
neemt. Met team en al. 

 Dat het transparanter gaat dan tot nu toe. Voorgaande proces voelde als 
schijntransparantie. 

 Dat iedere bewoners geïnformeerd wordt op tijd, over wat er gebeuren gaat of gebeuren 
kan, Dat de informatie niet alleen komt bij mensen die al betrokken zijn bij buurtacties. 

 Dat iedereen die mee wil praten daartoe gelegenheid krijgt. Maar vooral dat mensen zo 
goed mogelijk op de hoogte gehouden worden van wat er loopt. 

 Dat iedereen gehoord wordt; dus ook de mensen die niet actief participeren. Er is nu een 
fanatieke club bewoners die zich laat horen, maar ik weet van veel mensen dat ze niet 
tevreden zijn met de huidige herinrichting. De buurt is eigenlijk een zandbak / tuin 
geworden en de fietsenrekken (in de Daniel Stapertstraat) zijn alleen vanaf de stoep 
toegankelijk. Nog een punt van feedback; de hoeveelheid (papieren) post  die ik krijg 
over dit project werkt voor mij niet. Totale verspilling van middelen; verzendkosten, 
drukkosten, papierverspilling. 

 Dat iedereen op zijn eigen manier kan meedoen en helpen. En het lijkt me goed als dit 
wordt aangestuurd/gecoördineerd vanuit een plan. 

 Dat iedereen zich gehoord voelt. Dat gemeente luistert naar adviezen buurt en in hun 
belang meedenkt. Dat bewoners die er iets van bonden ook actief meedoen. 

 Dat mensen zonder tuin ook buiten kunnen zitten. Kort parkeren mogelijk is. Meer 
kunnen socializen met buren. 

 Dat niet alle keuzes maar worden opgelegd door meneer Piers en 'de wil van de buurt' 
zoals nu vaak zo subjectief worden belicht. Maar dat ook wordt meegenomen wat ook 
een groot deel van de buurt wil, maar hij zelf misschien minder vindt. Dat is ook 
democratie! 

 Dat niet een klein (luidruchtig) groepje met meer tijd alles kan & gaat bepalen, maar ook 
de anderen in de buurt een stem krijgen. 

 dat ook rekening wordt gehouden met de mensen die hun stem minder laten horen. het 
hebben van een auto en niet meedoen met ' actie actie ' lijkt welhaast niet te mogen. ik 
wil gewoon rustig wonen en met mijn auto naar werk en huis kunnen rijden 

 dat participatie niet betekent dat diegene die zijn stem hoort zijn zin krijgt. participatie 
betekent voor mij ideeën en issues aanreiken aan ambtenaren de vervolgens een 
professionele afweging maken en rekening houden met alle bewoners (het heeft nu een 
te groot " actie karakter" ) 

 dat we er niet te lang over blijven praten. 
 De afschuwelijke aardevlakken waarin nog niets groeit en alleen als 

hondenuitlaatplekken wordt gebruikt en om vuilnis weg te gooien. 
 De brug tussen Hobbemakade en Eerste Jacob van Campenstraat staat vol lelijke 

betonhekken. Wanneer wordt de brug afgemaakt. 
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 De ingang van de parkeergarage is niet toegankelijk vanaf de Saenredamstraat, terwijl 
deze recht tot de inrit van de garage bevindt, ontzettend jammer. Graag dit aanpassen 
ivm eventuele ongelukken! 

 De inspraak 
 Digitale hulp voor ouderen Verwaarloosde tuinen stimuleren tot onderhoud maar vooral 

gemeente kan zelf voorbeeld geven door hondendrollen en plastic uit de tuintjes te 
halen 

 Duidelijk en makkelijk verkrijgen van informatie en toegankelijk maken van participatie. 
Bijvoorbeeld een keuzelijst opsturen naar bewoners waar zij makkelijk hun keuzes 
kunnen aangeven hoe zij graag willen dat de buurt eruit komt te zien, 

 Duidelijke communicatie, met name ook over data en termijnen voor bezwaarschriften 
tegen bepaalde plannen etc. 

 Duidelijkheid kaders/mandaat. Rust inbouwen in proces: veelheid ideeën laten landen en 
convergeren. Voorzienbare conflicten tussen behoeften van diverse mensen preventief 
opsporen, thematisch aan de orde stellen: onderhandeling bieden. Bij inrichting: 
overlast verdelen in de straten. Kruispuntsituatie daarin meenemen. In Saenredamstraat 
zit teveel overlast op hoek Frans Hals. Ook nog speelplaatsje, en ook nog bewoners die 
in de zomer genieten van het buiten zitten en borrelen. ´s avonds laat en nacht. Op zich 
leuk, alleen teveel overlast en te vaak overlast bij elkaar. Dronken mensen zijn niet 
aanspreekbaar; piepsysteem handhaving is vervelend! Preventief goed regelen! Mensen 
meekrijgen die niet zo gemakkelijk hun mening geven. Het is een heel mooi project van 
u. Hoe krijg je voor elkaar dat de meeste bewoners vertegenwoordigd zijn en/of 
meedoen? Misschien het formeren van bewonersgroepen rondom een thema? En dan 
later presentaties van alle thema´s op een avond, en dit confronteren of verbinden met 
elkaar. 

 echt luisteren 
 een duidelijk beeld van mogelijkheden geven zoals tekeningen 
 Een fijne buurt met groen en waar kinderen weer op de stoep kunnen spelen. Heerlijk is 

het nu dat de fietsen en scooters van de stoep af zijn, houden zo, ook bij de definitieve 
inrichting. 

 Een heldere communicatie over en weer om zodoende de vrij gekomen ruimte ook 
daadwerkelijk op een efficiënte en tegelijk mooie, op de toekomst gerichte manier te 
benutten. 

 Een update van de definitieve verandering. 
 een website als “ verbeter de buurt”  waarbij heel serieus naar de suggesties wordt 

gekeken en  wordt geantwoord  ( op  korte termijn)  itt ! 
 Eerlijkheid van de partijen 
 Gedeeltelijke beslissingsbevoegdheid van de bewoners bij keuzes voor de definitieve 

herinrichting. 
 Geef alle bewoners de mogelijkheid de plannen tijdig in te zien en van commentaar te 

voorzien via een website. 
 Geen massale buurtbijeenkomsten waar iedereen maar wat roept. Dat 

bewoners(deskundigen) en deskundigen(los van partijpolitiek) allereerst problemen en 
knelpunten inventariseren en vervolgens gestructureerd en gericht praten en beslissen 
over noodzakelijke functionaliteiten in de openbare ruimte en realistische haalbare 
oplossingen in meerdere thema bijeenkomsten. Uiteindelijk esthetisch ontwerp met 
professioneel ontwerp bureau die ervaring heeft met bewonerssamenwerkingen. 

 Gehandicaptenparkeerplaats 
 Goed overleg tussen gemeente en bewoners. Niet alleen luisteren naar een paar 

schreeuwers. Duidelijke communicatie (liefst per mail, niet door ontelbare brieven -> 
scheelt papier en bomen. 
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 goede afspiegeling van de wensen van alle bewoners 
 Goede en regelmatige informatievoorziening over fasering en de verschillende 

mogelijkheden tot participatie. Een kleinschalige bewonerswerkgroep (in de lijn van het 
eerder genoemde werkatelier) o.l.v. deskundigen zou van grote waarde kunnen zijn 
indien er animo voor is. 

 Goede info, en de mogelijkheid om onconventionele ideeën door te voeren 
 Goede informatie en inspiratie (rondom mogelijkheden), mogelijkheid om mee te 

denken, voortgang en informatie via borden o.i.d. op straat te kunnen bij houden 
 Goeie balans vinden tussen groen, laad- en losplekken en fiets/motor/scooter 

parkeerplekken. 
 Goeie creatieve cohesie van diverse belangen. Investeren in rekening houden met elkaar 

(gedragscodes en handhaving). Zorg voor de zwakkeren in de buurt dus niet alleen maar 
eigenbelang. Mooie professionele ontwerpen voor de herinrichting met een rustig 
schoon straatbeeld met oog voor de architectuur en sfeer van de buurt.  Geen overlast 
van horeca! 

 Groen en schoon 
 Het lijkt mij belangrijk dat er iemand van de gemeente zal zijn als vast aanspreekpunt 

om zo makkelijk mogelijk te communiceren, bij wie je je verhaal kwijt kunt en leuke 
dingen en klachten bij kwijt kunt. Iemand speciaal voor deze buurt, zeker voor de eerste 
paar jaar, liever voor altijd. Dan is alles niet zo anoniem en ontstaat er makkelijker 
betrokkenheid denk ik. Is ook weer leuke baan voor een werkzoekende... Hoeft niet voor 
heel veel uur te zijn. 

 Het meenemen van geluidsoverlast in al zijn facetten als een zeer belangrijke 
stressfactor in een drukke en druk bezochte buurt waar veel jonge mensen wonen die 
'nog nooit van buren gehoord hebben'. Zou graag zien dat per straatdeel gekeken wordt 
naar combi van bestaande horeca, speelplaatsen, bankjes etc. Helaas kijk ik niet uit naar 
terrasjes van buren op de stoep of in/naast groenplaatsen als ik bezwaar moet 
aantekenen tegen horeca met terrasvergunningen waar met veel inspanning (van 
bewoners) en met name in zomer gehandhaafd moet worden. 

 Het overschot aan parkeerplaatsen in de Frans Hals buurt biedt een unieke kans om een 
urban farming experiment met eetbare gewassen te starten op een aanzienlijke schaal. 
Bijvoorbeeld collectieve moestuinen op straatniveau. Dus fruitbomen, vijgen, noten, 
appels, peren, bessen etc. Ik heb hier ervaring mee. Zie endlessorchard.com 

 Het participatie traject bedient de mensen die veel tijd hebben om zich hiermee bezig te 
houden. Het groenproject  bv. is vooral een initiatief van een klein groepje mensen die 
veel tijd hebben om te lobbyen maar bedient niet zozeer de mensen die dagelijks vroeg 
vertrekken (met auto) en laat thuiskomen. Dit zijn ook inwoners maar hebben niet de 
tijd hun stem te doen gelden. Of ze hiermee ook de initiatieven ondersteunen is echter 
maar de vraag. Zij rekenen op een bestuur die ook hun situatie vertegenwoordigt en niet 
alleen de actievoerders. 

 Ik vind een goede informatievoorziening van belang, zodat dit door alle bewoners van de 
buurt goed gevolgd kan worden. Het moet een gezamenlijk project van alle bewoners 
van de buurt blijven zodat iedereen op zijn of haar eigen manier kan bijdragen.   Ik vind 
het persoonlijk van belang dat natuur in de stad wordt meegenomen in de herinrichting 
van deze buurt; voldoende ruimte voor flora en fauna. Bijvoorbeeld voldoende 
nestelruimte voor vogels in de buurt, voldoende ruimte voor beplanting en bloemen. 
Wellicht zou het IVN of andere natuurorganisatie ook een bijdrage kunnen leveren aan 
de herinrichting van deze buurt. Dit zou mij wel stimuleren om in de toekomst een 
bijdrage te leveren aan het onderhoud hiervan. Hopelijk komt dit ten goede aan de 
cohesie binnen de buurt/straat waar ik woon. 
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 Ik vind het belangrijk dat de gemeente de regie behoudt, op dit moment wordt 
tegemoet gekomen aan een kleine groep Active buurtbewoner, deze groep is niet 
persen representatief. Ik hecht waarde aan een vrije openbare ruimte, vind het 
onwenselijk dat de inrichting van stukken trottoir of plantsoen wordt overgelaten aan 
individuele of kleine groepen buurtbewoners. Geveltuintjes vind ik een groot succes, het 
plaatsen van privé meubilair als picknicktafels voor de voordeur vind ik niet persen een 
succes, het trottoir behoort wat mij betreft tot de algemene openbare ruimte en is moet 
geen verlengstuk zijn van de huiskamers van BG bewoners. 

 Ik weet dit niet 
 Informatievoorziening 
 Inspraak directe bewoners 
 Inspraak om de buurt toegankelijk te houden 
 Inspraak van zoveel mogelijk bewoners en heldere, stapsgewijze besluitvorming. 
 Is er ook een Engelse versie van de enquête? Zou denk ik helpen mbt respons. En dat er 

ook gedacht wordt aan de gezinnen met kleine kinderen die niet altijd naar informatie 
avonden kunnen komen. 

 Laagdrempeligheid (bijv. door middel van een enquête als deze die je thuis op je eigen 
tijd kan doen) 

 Meepraten over de eigen straat 
 Meer groen bij kruispunten Frans Halsstraat en 1e Jacob van Campenstraat. Planten en 

picknicktafel bij Eerste Jacob van Campenstraat 34. 
 meer ruimte om fietsen goed te kunnen parkeren 
 naar de bewoners luisteren 
 netter! groener 
 om naast algemene verbetering van de wijk, het zicht krijgen op de verschillende 

belangen van bewoners en gebruikers van de buurt . op basis daarvan zo breed mogelijk 
gedragen plan uit te kunnen voeren. een klein privé belang van mij is bv hoe blijft er een 
mogelijkheid om te kunnen verhuizen uit ons huis. dat is op dit moment niet mogelijk 
zonder de straat geheel af te sluiten. 

 Ondergrondse containers 
 Ook de bedrijven in de buurt (restaurants) mee te nemen in de bepaling van de 

definitieve herinrichting. Deze veranderingen ook op hen een impact. 
 Op dit moment ziet de buurt er niet uit. Zonder auto s in de straten is het er zeker niet 

veiliger op geworden ‘s avonds laat. De sociale controle is minder/ De zwarte 
modderpoelen zien er niet uit. Een paar bloembollen zal dit niet beter maken. De buurt 
blijft vies. Veel straatvuil en mensen blijven op de stoepen fietsen. Ook alle 
fietsenrekken in de straten is geen gezicht. Een auto is mooier als al dat ijzer. Er zijn te 
weinig plekken voor de rest van de mensen in de pijp nu alles is weggehaald. 

 Op een bepaald moment voorkeuren kunnen aangeven, zonder op detailniveau 
regelmatig betrokken te zijn. 

 op straatniveau buurtgenoten betrekken bij praten en denken over herinrichting samen 
met deskundigen (waaronder stadsecologen) en waar mogelijk actieve deelname aan 
realisatie, beheer en onderhoud. 

 participatiegroep als gesloten facebookgroep. 
 presenting the design for feedback before implementing 
 Prioriteren van ondergrondse (recycling) containers 
 redelijk er zijn te weinig fietsenrekken er is te veel aan één kant van de straat dwz in het 

blok vanaf 69 t/m 79 daar staat te veel op het trottoir en is de doorgang te smal en kan 
men met moeite oversteken 

 rekening houden met oudere mensen i.v.m. bereikbaarheid 
 ronde vormen 
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 Samenspraak en overleg 
 Serieus nemen van de voorstellen tot verbetering voorgesteld door bewoners en 

duidelijke toelichting als voorstellen niet worden overgenomen. 
 the exchange of knowledge between residents and experts 
 Think in long term. 
 Traject te kunnen volgen via het internet. 
 Transparant beleid 
 Uiteindelijk wel de beslissingen laten nemen door deskundigen. Meedenken is leuk, 

maar het moet niet leiden tot een amateuristische uitstraling, zoals deze zomer te zien 
was. 

 Veel groen, meer afvalbakken, denk aan plastic en restafval. goed onderhoud van het 
groen. 

 Veel groen, veel fietsparkeerplaatsen, zo weinig mogelijk auto's, circulatie autoroutes 
moeten beter op de albert cuypstraat worden auto's de franshalstraat in gedreven en 
komen moeilijk de buurt uit. betere bewegwijzering parkeergarage. 

 Veel oog voor groen, met name bomen in de zijstraten van de Frans Halsstraat 
 Voedzame plantengroei waar de bijen en vogeltjes van kunnen eten en voortbestaan. 
 Voldoende informatie over de gedane suggestie. 
 Voldoende informatie. Geen te snelle beslissingen, dus de tijd nemen met elkaar voor 

een definitieve beslissing voor prioriteiten en herinrichting. 
 Volgens mij wordt er al redelijk gecommuniceerd en mogelijkheden geboden om mee te 

beslissen. Andere mede buurt bewoners zijn daar cruciaal in (omdat zij het delen in 
social media FB groepen) 

 Voor auto's een 30 km u zone in de hele Franshalsstraat 
 Voor mensen die nog steeds afhankelijk Zijn van een auto is totaal geen vooruitgang 

geboekt. Helemaal wanneer hun wekelijkse bezoek ook afhankelijk is van een auto. Het 
parkeren voor bezoek tegen een gereduceerd tarief is compleet onmogelijk gemaakt nu 
en dit is niet overlegd met de buren voordat deze beslissing is gemaakt. 

 Vooral de bewoners informeren en betrekken. Dit is helaas niet het geval geweest met 
het bepalen van de laden en lossen plekken. Deze zijn namelijk precies voor de 
horecagelegenheden geplaatst. 

 wat er van gaat komen ook omdat ik er zelf in woon is dat wel belangrijk naar mijn 
mening. 

 zie hiervoor 
 Zoals gedaan wordt informatie van de actuele activiteiten over de renovatie van de 

buurt. 
 Betrokkenheid van buurtbewoners bij de plannen voor de herinrichting is heel 

belangrijk, maar betrokkenheid van diezelfde buurtbewoners achteraf is misschien nog 
wel belangrijker, want mensen die zich betrokken voelen bij hun omgeving voelen zich 
ook verantwoordelijk en gaan zich als zodanig gedragen. Dus buurtbewoners die bij het 
daadwerkelijke herinrichten én vooral het onderhoud nadien betrokken zijn, zullen ook 
de cohesie van de mensen onderling zeer ten goede komen. Dit levert weer belangrijke 
winst op andere terreinen op. 

 Dat alle bewoners stamrecht hebben en digitaal + op papier deze stem kunnen 
uitbrengen. 

 dat de gemeente echt out of box durft te denken. 
 Dat de initiatieven vanuit de buurt worden omarmd door de gemeente, zoals de 

verscheidene picknickplekken die er waren. 
 Dat de leefbaarheid van bewoners voorop staat. 
 dat de stoeptegels behouden blijven en het niet zo'n gladde Almere buurt wordt 
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 Dat de straten beter betreedbaar worden, ruimer en schoner (vuilnis containers). Mijn 
familie bezoekt mij niet door het verdwijnen van parkeerplaatsen. 

 Dat er 70% samenhorigheid is over de keuzes die worden gemaakt. En dat de buurt 
tijdig wordt geïnformeerd over veranderingen 

 Dat er een plan gedeeld wordt en wij als bewoners ja/nee kunnen beslissen 
 Dat er iemand met verstand zich met de inrichting van de Frans Hals bemoeit en niet 

een paar bewoners die tijd over hebben. Hou een enquête onder alle bewoners en het zal 
me sterk verbazen als u dan een meerderheid heeft voor de huidige oplossing op straat? 
Het kan dan wel tijdelijk zijn, maar dat hier geld voor wordt uitgetrokken begrijp ik niet. 
Los van dat het er niet uitziet en niks oplost. De stoepen staan nog steeds vol met 
fietsen. Waarom wordt daar dan niet op gehandhaafd en wordt er nagedacht over waar 
de palen geplaatst worden voor laden en lossen borden? Die staan nu midden op de 
stoep en iedereen zet zijn fiets eraan vast. Palen verplaatsen en bord erbij geen fietsen 
er tegenaan te plaatsen en vervolgens handhaven. 

 Dat er meer groen komt maar de buurt moet bereikbaar blijven. Het kan niet zo zijn dat 
er straks te weinig parkeerplekken zijn voor de bewoners. 

 Dat er naar de bewoners van de buurt/straat geluisterd wordt. 
 Dat er nu al wordt gekeken wat het effect is van de nieuwe situatie. Bij mij voor Gerard 

Dou 17-15 is een mooie ruime stoep gekomen. Maar het wordt om de haverklap 
gebruikt als tijdelijk parkeren van vrachtwagen. Ik wil bomen of paaltjes op die plaats. 

 Dat er rekening wordt gehouden met mensen met beperkingen. Voldoende fietsrekken. 
Verlichting zoals lichtjes in de grond voor sfeer en veilige buurt. Ondergrondse 
afvalmogelijkheden. 

 Dat er uiteindelijk keuzes gemaakt kunnen worden op basis van ervaringen van mensen 
die ook echt in de desbetreffende buurt wonen. 

 dat er vanaf het begin duidelijk is wat de bewoners kunnen bepalen, bij het traject waar 
deel aan heb genomen is heel veel aangedragen door buurtbewoners en daar is bijna 
niets mee gedaan, belangrijk is dat het wegdek gebruikt wordt voor fiets en scooter 
parkeren en de stoepen vrij zijn. 

 Dat er weloverwogen en breed gedragen beslissingen worden gemaakt, in mijn ogen 
moet het traject de juiste informatie verschaffen om deze beslissingen te maken 

 Dat het makkelijk en toegankelijk is zoals deze enquête. We zijn erg druk maar zeker 
geïnteresseerd wat er gebeurd in de buurt. Door inzet van digitale tools is het voor ons 
makkelijker om mee te denken en te participeren. 

 Dat het mensen in de buurt verbindt. 
 Dat het voorstel wat komt uit het participatietraject wordt voorgelegd (bijvoorbeeld 

middels enquête) aan iedereen in de buurt. 
 Dat iedereen die dat wil ook zelf input kan leveren. Buurtevenementen worden werkt 

niet, dat zijn te veel mensen die alleen plantjes en speeltuinen willen. 
 Dat iedereen goed geïnformeerd blijf wat er gebeurd en dat mensen zelf ook actief 

meehelpen met het herinrichten en/of onderhoud. 
 Dat ik ook online mee kan denken, omdat ik vaak niet 's avonds naar bijeenkomsten kan 

komen. 
 Dat niet een kleine, actieve groep alles voor het zeggen krijgt. 
 Dat ook mensen die minder enthousiast zijn over de herinrichting met 

speelplekken/bankjes etc inspraak hebben!! 
 Dat specialisten (mensen met verstand van openbare ruimte) er over nadenken en 

zozeer mensen uit de buurt. Een goed stedenbouwkundig bureau met (inter)nationale 
ervaring is vele malen belangrijker en effectiever dan dat buren gedoe. 

 De straat niet als werkplaats gebruiken! t/o 12 wordt er door bejaarde man in fietsen 
gehandeld en worden er fietsreparaties uitgevoerd door deze luidruchtige man 
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 De verschillende wensen van de buurtbewoners meewegen. 
 Duidelijke communicatie over beslissingen. 
 duidelijke communicatie over de gang van zaken, op tijd geïnformeerd worden over 

veranderingen in de buurt, correcte feiten zoals data cijfers contactgegevens etc. 
 duidelijkheid en veiligheid 
 Een minimalisatie van brieven. Doordat ik ze voor mijn gevoel, werkelijk terug lees ik ze 

niet meer. 
 Elke straat heeft verschillende belang en behoeftes. Ik vind goed dat voor elke straat 

bewoners zijn aparte bijeenkomsten organiseren. 
 Enquêtes zoals deze inlassen 
 Fijn dat om de mening v/d bewoners gevraagd wordt. Zoals deze enquête 
 Geen kinderspeelplaats: vuile lucht en dat geeft lawaai. Geen hangplekken, dat is nu al 

zo 'bij de bankjes', ‘s nachts en wildplassen 
 goede balans tussen regie en vrijheid van bewoners om het op eigen manier te doen. 
 Goede en volledige communicatie, het besluit voor autoloos worden van de buurt is 

matig en laat gecommuniceerd en zeer overhaast uitgevoerd. 
 Het valt op dat er in de afgelopen jaren meer hondenpoep op straat is. wellicht dat een 

honden uitlaat stuk behoeft is? Het is zonde/smerig als de kleine tuintjes hiervoor 
gebruikt gaan worden 

 Het was prima hoe het was! Kan mijn auto nergens meer kwijt en "NEE" de garage is 
geen optie, te ver en moet betalen. 

 ik vind dit een onzinnige realistische wil gewoon mijn auto voor de deur kunnen 
parkeren. Hoe meer ik nou mijn auto eens stofzuigen/cleanen? nu staat de buurt vol met 
fietswrakken. autovrije buurt veroorzaakt alleen maar nog meer toerisme 

 Ik woon hier ruim 47 jaar en heb alle diversiteit uit deze buurt zien verdwijnen; En is 
alleen horeca voor in de plaats gekomen, als ik nog wat  kan bijsturen:  er is nu veel 
"groen" ingeplant. Geef liever wat parkeerplaatsen terug. 

 Informatie 
 Keuze voor straat meubilair 
 Luister naar verschillende belangen bewoners in eerste instantie. Bezoekers belangen 

minder belangrijk. 
 Luisteren naar bewoners. Niet zoals 69 de parkeergarage waar geloftes zijn gemaakt die 

niet zijn nagekomen. 
 Meer groen! Zoals uit alle onderzoeken blijkt en groen goed voor de leefbaarheid en kan 

de extremen in klimaat opvangen. 
 Men vreest in de buurt dat op een gegeven moment er  een probleem ontstaat als de 

gemeente meer vergunningsgebieden toegang geeft tot de garage en zeker als ook nog 
eens een limiet komt aan het aantal vergunningen dat toegang krijgt. Temeer omdat 
men denkt dat de exploitatie van de garage niet alleen door de baten van de 
parkeergarage gerund kan worden en dat men spoedig of op termijn zal kiezen om meer 
betalende klanten plek te geven en dus minder vergunninghouders. Voor de 
vergunninghouder is er dan geen enkele mogelijkheid meer om binnen afzienbare 
loopafstand z’n auto te parkeren. ook blijft de lamp  op rood  als er een betalende 
bezoeker wegrijdt  Je kunt ook niet voor de garage wachten tot er een plekje vrij komt 
want dan blokkeer je de toegang voor de garage voor niet-vergunninghouders.  We zien 
hier graag een geruststellend antwoord (want de toezegging dat "voorlopig" er geen 
limiet op het aantal vergunninghouders plekken zit is niet voldoende 

 Online kunnen doen 
 Tijdige en heldere informatie over participatieproces en planning/realisatie 
 tijdige heldere informatie over stappen in procedures en tijdstip van ze cliche (onleesb.) 

& afronding (hoe tijdelijk is tijdelijk bijvoorbeeld) 
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 veel groen en zo weinig mogelijk auto's en andere motorvoertuigen 
 
 
Wij zullen u op meerdere manieren informeren over de voortgang van het proces rond de 
herinrichting. Welke communicatievorm heeft uw voorkeur?  
 

 aanspreekpunten, vaste dagen 
 Digitale bewonersbrief 
 e-mail 
 fysieke informatieplek in de buurt, met vaste openingstijden. Vast informatienummer 
 gebruik maken van onze eigen facebook pagina van de Frans Hals buurt herinrichting. 
 informatiepunt waar je naar toe kunt gaan op diverse tijden 
 Mail naar bewoners. 
 persoonlijke benadering. Aanbellen thuis bij mensen. Echte connectie. 
 via twitter en post 
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In deze vragenlijst zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. Wellicht zijn er 
onderwerpen die niet in deze vragenlijst aan de orde zijn geweest, maar waarover u wel 
graag iets kwijt zou willen. Ook suggesties voor verbetering zijn welkom. 
 
 

 30 km/uur borden op het wegdek schilderen. (de huidige borden rondom de wijk zijn niet 
voldoende). de nu legere straten nodigen uit tot hard rijden door scooters, 
besteldiensten, vrachtverkeer.  Beperking horeca en terrassen en type winkels. 
diversiteit behouden.  Eea heeft gevolgen voor bevoorrading en afvoer van afval. Dus 
ook betrekking op de herinrichting.   Plekken voor aannemers of werklui voor spoed 
reparaties. Soort tijdelijke ontheffing voor op bepaalde plekken. 

 Als invalide zou ik graag een paar algemene invalide parkeerplekken zien. 
 Asfalt in Frans Halsstraat graag laten vervangen door klinkers en ondergrondse 

vuilnisbakken ipv vuilnis op straat. 
 Auto's kunnen niet meer parkeren, maar rijden nog volop door de buurt, bijvoorbeeld op 

zoek naar parkeerplek  (in een garage):  mbt de luchtvervuiling maakt dit uiteindelijk erg 
weinig uit.  Als je iets tegen luchtvervuiling & dergelijke overlast wil doen en je tóch van 
(vervuilende) auto's af wil, kun je beter de Frans Halsstraat als doorgaande weg afsluiten 
-bijvoorbeeld tussen Quellijn- & Stalpertstraat- en er misschhien een speelplaats/tuin oid 
van maken. 

 Behoud parkeerruimte, niet alles weghalen. In de onder situatie was vaak geen plek te 
vinden. 

 Ben het niet eens dat "klein" groepje bewoners zich profiteert als de vertegenwoordiging 
van de buurt en beslissingen neemt zoals het verwijderen van alle parkeerplaatsen. Dit 
kan een stuk democratischer!! 

 ben het totaal niet eens dat ik mijn auto niet meer gewoon voor mijn deur van zetten 
zelfs in de parkeergarage is het zoeken naar plek. eerst loopt de buurtgroep te de 
monster en tegen de parkeergarage en zodra ze hun zin niet krijgen gaan ze 
parkeerplekken conserveren met zielige picknicktafels en plastic grasmatjes. te 
belachelijk oor woorden. en na staat de buurt vol met oud roest oude gare fietsen ik kan 
mijn fiets nergens meer veilig vastzetten hopeloze zooi dit en het is nog lelijk ook 
wanneer komen er dan bomen ofzo of worden die dan ook weer om de haverklap 
verwijderd? zoals de bomend in de 1e jacob van compenstraat? zie de website 

 Betere controle of meer diepste containers voor huisvuil. Beter bladblazen. Meer 
Engelse uitleg over hondenstront en meer plekken voor zakjes. 

 betere straatverlichting bandweerbrug op orde brengen, verlichting brug is beneden 
peil. meer trottoirs i.v.m. voetgangers. 

 betere transparantie over contactpunten e/o personen  - meer toekomstgericht 
nadenken t.a.v. (misschien niet altijd voor de hand liggende) mogelijkheden die 
bijvoorbeeld een ondergrondse parkeergarage  of de nog in te richten open ruimte op 
straat te bieden heeft 

 Betrek PROFESSIONELE ontwerpers bij de herinrichting! Stadslandschap is een vak. 
Bijvoorbeeld Inside Outside, Piet Oudolf, Fallen Fruit 

 bezoekers konden voorheen met 50% korting parkeren, door de kunst van de 
parkeergarage is dit niet meer mogelijk. alle parkeerplekken zijn op straat verdwenen en 
vervangen door tuintjes en fietsparkeerplekken. graag ook bezoekersregeling invoeren 
voor de parkeergarage boerenwetering 

 Bezoekersvergunning is momenteel in de Frans Halsbuurt waardeloos. Ik krijg geregeld 
bezoek of ouders die op mijn kind komen passen. Wij zitten in een hoek dat het ver 
lopen is naar andere buurt met zelfde vergunningsgebied. Graag overloop vergunning 
met museumpleinbuurt of afspraak met Albert Cuyp garage voor bezoek 
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 Bij de samenwerkingsbijeenkomsten geen focus op wat men wenst of ongestructureerd 
brainstormen. Maar allereerst focussen op wat  nodig is en op wat mogelijk is(hoeveel 
ruimte en waar ruimte voor b.v. laden &lossen, fietsparkeren, straatmeubilair, groen 
enz). Pas wanneer de kaders duidelijk zijn kunnen er ideeën en plannen gevormd 
worden. 

 Bij het parkeren in de garage is het niet mogelijk met een korte route ons huis te 
bereiken vanwege eenrichtingswegen. Ik verzoek om hier bij inrichting rekening te 
houden, zodat het niet nodig is over de vaak heel erg drukke Hobbemakade en 
Stadhouderskade rond te moeten rijden alvorens naar een laad- en losplek te rijden!!! 

 Borden verboden voor auto's in plaats van verboden in te rijden. Dan kunnen fietsers er 
gewoon in. 

 Bovengrondse parkeergelegenheid op zondag zodat er visite kan komen zonder parkeer 
geld te hoeven betalen. In mijn hele omgeving kwamen bv kinderen op de zondag, 
omdat er toen nog geen parkeergeld betaald hoefde te worden. Het parkeertarief van € 
0,50 per 7 minuten is absurd. Er was beloofd dat er bovengronds ruim 300 
parkeerplekken zouden blijven. Elke keer heb ik gezegd dat gaat niet gebeuren en 
inderdaad de 600 plekken bovengronds zijn allemaal verdwenen. Ik woon hier van 1970 
en samen met mijn man zijn wij heel actief geweest voor de buurt met alleen maar 
vrijwilligerswerk en dit is dan je dank. Als je hier naar buiten kijkt is het echt geen 
gezicht. Grote troosteloze plekken aarde met, bladeren, vuil, hondenpoep etc. 

 De fietsenrekken andersom neerzetten, zodat je vanaf de weg erin kan parkeren. dan 
hoeft je niet over de stoep heen en geen ruimte te maken om erbij te kunnen. Nu zijn er 
'paadjes' tussen de rekken om er door te kunnen maar die staan ook vaak vol omdat er 
(nog steeds) te weinig plek is. 

 De Frans Halsbuurt is geen eiland. Maatregelen hier hebben effect op groter gebied. 
Daar beter over nadenken 

 De Frans Halsstraat zelf krijgt nu wel heel veel groenplekken op voormalige 
parkeerplekken. Hierdoor is er geen ruimte voor de fietsen die nu nog op de stoep staan. 
Ik zou graag daar waar veel bakfietsen tegen geveltuinen aanstaan, de oude parkeerplek 
en fietsplek worden ipv zo'n groen tuintje. 

 'De stadhouderskade is officieel de meest vervuilende fijnstof lokatie, de speeltoestellen 
voor kinderen lijkt mij een heel slecht plan. 

 De straat wordt nog mooier maar trekt nog meer toeristen en er wordt iedere avond 
voor mijn huis gepist en er is geen plek meer voor mijn fiets. 

 De straten in de Frans Halsbuurt zijn erg krap, fietsers en auto's kunnen elkaar moeilijk 
inhalen wat soms heel ergerlijk is. Kunnen de straten breder? 

 de straten zien er gewoon niet uit. De zwarte modderbakken staan nergens voor en er 
wordt lekker in gescheten door honden. De straten zijn nog steeds erg vies en de 
ijzerhopen zien er niet uit. Ik vind het zeker s avonds onveiliger geworden door het 
ontbreken van parkeerplaatsen. Ook is het schandalig dat ondernemers hun klanten 
nauwelijks kunnen ontvangen.  Een ander probleem is dat de laad en losplekken bij mij 
in de saenredamstraat continu bezet zijn door auto s en het voor bewoners onmogelijk is 
deze te gebruiken voor laden en lossen 

 De tijden van bouwwerkzaamheden en wellicht de tijden van nachtcafé Mazzeltof. 
 De uitvoering van de plannen moet na de inspraak komen en niet ervoor of tijdens. 
 De verbeteringen moeten gericht zijn op bewoners minder toeristen en niet nog meer 

horeca vergunningen ook niet voor dagzaken 
 Door het verdwijnen van de bovengrondse parkeerplekken vind ik een garantie om als 

bewoner te kunnen parkeren in de parkeergarage van belang. Daarnaast vind ik de rust 
(ook weinig toeristen) in de Frans Halsbuurt een groot goed, ik zou het heel fijn vinden 
als dit kan worden behouden. 
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 echt veel last van geluid van vrachtwagens 
 Een compliment voor de zorgvuldige aanpak! Leuk dat we mee mogen denken en dat er 

geluisterd wordt naar de bewoners. Heel tof als de buurt zo nog mooier wordt! 
 Een teveel aan informatie brieven leidt tot het niet lezen ervan. 
 Een woonwijk wordt geheel autovrij qua parkeren gemaakt en vol in het groen. Voor en 

nadelen want niet parkeren in de straat is behoorlijk irritant. De "proeftuin" Frans Hals, 
minder drastisch had ook gekund. En dan vooral een groter gebied pakken dan zou ik 
voor zijn. Nu fiets ik van de Frans Hals naar het centrum en de overgang kan niet groter 
zijn. Dus ik ben niet anti… maar in de gehele stad meer groen en dan vooral in het 
centrum en overal wat minder parkeren zou veel logischer zijn dan dit. In het kader van 
meer groen zou ik graag de optie van de daktuinen en balkonvoorzieningen uitgewerkt 
willen zien. Nu is de GroenLinks nadruk vooral op autovrij. 

 Eerst beloven dat er ruim 300 parkeerplekken bijkomen en dan toch alle parkeerplekken 
weg. Met name oudere bewoners de dupe want er komt geen visite meer met een 
parkeerbedrag van 0,50 cent per 7 minuten. Ik woon hier  met mijn man sinds 1970. 
Jarenlang samen ons ingezet voor de buurt, heel veel vrijwilligerswerk gedaan en dit is 
de dank van de gemeente. Josephine Osterwald op de Franshalsstraat 35 III 0206764754 

 er hoeven van mij geen 600 parkeerplaatsen weg; 450 weg en nog 150 op straat laten, 
lijkt mij prettiger, een overbelaste parkeergarage is ook geen goed idee. 

 Er is hier te veel / vaak vuil op straat horecalocaties gevel overlast laat in de avond. 
 Er is nog geen oplossing gevonden voor de bezoekersvergunningen. Wij gebruiken deze 

wekelijks voor de 'oppasoma' die slecht wat ter been is. Nu de buurt autovrij is kunnen 
de normale vergunningen in de garage parkeren, maar de bezoekersvergunningen 
helaas niet. Het zou fijn zijn als hier ook een oplossing voor zou worden gevonden. 

 Er zijn nu laad- en losplekken, waar auto's soms lang parkeren. Dit moet wel goed 
gehandhaafd worden anders kan je als bewoner/leverancier helemaal niet meer in de 
buurt van je huis parkeren, of worden de straten alsnog geblokkeerd door stilstaande 
auto's. Vervang de geparkeerde auto's nu niet door eindeloze rijen fietsenrekken, dat 
maakt de buurt niet mooier. Liever niet bankjes en tafels in de straten, wat 's avonds en 
's nachts tot overlast kan leiden. 

 Er zijn veel plekken voor fietsparkeren gekomen. Echter het handhaven van voldoende 
plaatsen schiet te wensen over. Het lijkt een magnetische werking te hebben om een 
tweede of derde fiets achter de hand te hebben. De plekken zijn overvol nauwelijks 
gebruikte exemplaren. 

 Er zou meer toezicht moeten worden gehouden op diversiteit in de invulling van 
bedrijfsruimten. Nu is er een overvloed aan bier-, burger- en donuttenten. Waar is de 
ambacht? 

 Frans halsbuurt moet een woonerf worden met alleen bestemmingsverkeer, dat 
voorkomt ook de taxi's die onnodig rondrijden. 

 geen 
 Geen asfalt wegen. Betere verlichting en de Frans Hals straat houden zoals die nu is met 

vernieuwing van de weg en trottoir. 
 geen hangplekken creëren door bankjes etc  Meer speelplaatsen voor kinderen 
 Gehandicapten parkeerplaats. 
 gekke planten, bij voorkeur vleesetend 
 goed zo 
 Goed zo! 
 Graag handhaven op parkeer overlast van fietsen/brommers 
 Graag laad en losplek voor de deur. 
 Graag lantarenpalen in de hele buurt. Het is nu heel donker in de zijstraten en daardoor 

dus onveiliger. Graag die lantaarnpalen uit de Ruysdaelkade want die zijn mooier. 
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 graag minder horeca en meer buurtwinkels 
 Graag ondergrondse vuilnisbakken plaatsen zoals in andere buurten. Vaak veel overlast 

en troep hierdoor aangericht door meeuwen 
 Graag ook struiken in de vakken 
 graag zie ik bij elke informatie moment (zoals deze enquête) een tijdlijn, zodat ik inzicht 

krijg in de stappen en in de fase waarin het proces zich bevind, tot zover alvast mijn 
complimenten! 

 Graag(..) communicatie, via facebook zit ik niet op. 
 Haal s.v.p. z.s.m. die zandbakken weg en indien alle parkeerplekken wegblijven maak er 

dan wat van door een professioneel iemand er iets van te laten maken. Dit 
amateuristische gedoe vind ik de stad onwaardig.  Suggestie: extra bomen, stoep 
breder, alle tuintjes van mensen weg voor de deur=openbare ruimte fietsen van de stoep 
want we hebben nu genoeg andere plekken-->betekent HANDHAVEN, borden en palen 
van de stoep-->belemmert de doorgang, containers onder de grond tegen afval, horeca 
beperken en zorg voor variatie om buurt leefbaar te houden en niet als een groot Grand 
Café te zien. Geloof me ik hou van horeca, maar teveel maakt de buurt kapot voor de 
bewoners. Laat mensen van buiten de stad buiten de ring parkeren en maak in de stad 
bewoners parkeerplekken; mijdt tourbussen-->mensen buiten de stad afzetten en OV 
naar de stad etc. 

 Handhaving is belangrijk: men fietst over de wandelstoep langs willink plantsoentje 
 Handhaving laad/los plekken/opritten/stoepen Er staan nu regelmatig uren lang 

auto's/busjes (met knipperende lichten) geparkeerd.  -Plantenbakken opritten/brede 
stoepdelen  -Meer afvalbakken  -Plaatsen van drempels. Er wordt nu vreselijk hard 
gereden/gescheurd. 30 km borden/zone  - Duidelijke verwijzing naar de garage 

 Handhaving openbare ruimte en horeca. 
 Handhaving t.a.v. het gebruik van laden/lossen parkeerplaatsen. Fietsen alleen in rekken 

of daarvoor bestemde vakken, niet op de stoep of op andere plaatsen. 
Verkeersdrempels. Maatregelen tegen het vol gas tegen de rijrichting inrijden van auto's 
door de D Stalpertstraat m.n. vanuit de parkeergarage 

 Hartelijk dank voor de uitnodiging. Fijn dat jullie de bewoner zo betrekken! 
 Heel blij met nieuw groen! 
 Het op korte termijn terugplaatsen van de al dan niet tijdelijke trampolines of 

speeltoestellen in de Saenredamstraat 2. Beleid van gebruik parkeergarage door 
bewoners en ondernemers. En het verzekeren van plekken voor deze groepen. Zij 
hebben tenslotte betaald voor de garage. Niet de bezoekers van de wijk. 3. Omgaan met 
bezoekersvergunning. 4. Handhaven oneigenlijk gebruik laden en lossen. Terwijl de 
echte bevoorrading de laad en losplekken juist niet gebruiken en kruispunten alsnog 
blokkeren. 5. Scooters en fietsen die nog steeds niet op aangewezen plekken parkeren 
(midden op stoep en op speelplekken), hier op handhaven 

 Het parkeervrij maken van de Frans Halsbuurt is er “doorheen gedrukt” zonder goed bij 
bewoners te peilen wat zij hier werkelijk van vinden. Het is wachten tot de 
Boerenweteringgarage vol zit (nu al soms tot 3/4 gevuld) en het probleem weer terug is. 
Verder zie ik aangelegde fietsenstallingen bij ondernemers voor de deur (?) en bij 
bewoners juist perkjes voor de deur. Ik ben van mening dat je dit beter had kunnen 
omdraaien. En ook is er onvoldoende rekening gehouden met de andere 
functionaliteiten die parkeerplaatsen hadden. Om een voorbeeld te geven, bij het 
intrekken van mijn woning (5 hoog) was er een verhuislift nodig om de meubels, 
wasmachine/droger via het raam naar binnen te krijgen. Deze kon niet door het 
trappengat, deze was te smal. Deze verhuislift moest voor een deel op de parkeerplaats 
staan anders was het niet mogelijk. Bij eventueel wegverhuizen voorzie ik nu problemen 
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omdat de parkeerplaatsen zijn omgetoverd tot perkjes. Waar zal een toekomstige 
verhuislift nu moeten staan? 

 het verdwijnen van alle parkeerplaatsen maakt het moeilijk om bezoek te ontvangen, de 
ondergrondse parkeergarage is erg duur. Gehandicapten bezoeker, kunnen ook nergens 
staan. 

 Hoe de buurt er nu uitziet is gelukkig -als het goed is- niet blijvend. Het ziet er erg 
rommelig uit. Maar belangrijker: breng aub weer gewone parkeerplekken terug, waar wij 
met zijn allen voor hebben betaald! Sommige mensen zijn nou eenmaal echt afhankelijk 
van de auto, dit wordt nu onmogelijk gemaakt. De AC-garage is duur voor niet-
vergunninghouders omdat je 's nachts door moet betalen als bezoeker. Bovendien 
wordt er nu juist veel rondgereden, door mensen die op zoek zijn naar een plek, wat juist 
nog veel slechter is voor het milieu! Dus aub ga gewoon voor een compromis en breng 
bijvoorbeeld de helft van het aantal parkeerplekken terug. 

 Hoe kan op een goede manier omgegaan worden in de Frans Halsbuurt met de 
verwachte verdere toename van het toerisme zodanig dat er een goede balans ontstaat 
tussen de belangen van de ondernemers in de buurt en de bewoners. 

 hoe kunnen we onze buurt water-, energie- en vogel/insecten/dier-vriendelijk maken. 
Bijv. watertonnen aan de huizenkant (ook goed voor water geven van groen voor de 
deur); begroeiing aan blinde muren; (meer) dakpannen/ nissen voor vogels, vleermuizen 
e.d.; kleine zonnepanelen (bijv. voor verlichting), of faciliteren van collectieve 
zonnepanelen. 

 huiseigenaren verplichten de hijsbalken te onderhouden of te vervangen. 
 Huisvuil verwerking. Invalidenbezoekersregeling. 
 I believe there is no respect for living quietly and having respect for apartment plus living 

is not there. I wish there were mores and suggestions for this because sleeping at night 
and sleeping in general is not possible due to loud noises, loud neighbours and loud 
everything. 

 Ik - en met mij nog veel andere buurtbewoners -  zijn stomweg verbaasd dat er een 
'definitieve nieuwe inrichting' plaats gaat vinden in de Frans Halsstraat. Vind het 
buitengewoon verbazingwekkend dat er geen parkeerplekken meer zijn in de straat en 
niet eens meer bij mijn huis geparkeerd kan worden. Heb hier nooit enige communicatie 
over ontvangen en ben van stomheid geslagen dat er midden in de Pijp zoiets kan 
gebeuren. Verbetering..: Betere communicatie en helemaal bij dit soort drastische 
beslissingen! 

 ik als zo'er voel me nog niet echt aangesproken tot buurtactiviteiten 
 Ik ben een groot voorstander van het verminderen van auto's in de stad. Ik ben echter 

wel van mening dat autobezit voor de bewoners en ondernemers in de buurt niet 
belemmerd zou moeten worden - dit zou nog steeds een vrije keuze moeten zijn voor de 
mensen die hier nu wonen en werken. 

 Ik ben verbaasd dat er in de Gerard Doustraat fietsenrekken zijn geplaatst op de plek van 
een elektrisch ophaalpunt. Ook zijn er 5 verschillende rekken neergezet. Dit vind ik er 
niet mooier op worden. Ook zijn de fietsplekken niet handig ingericht. 

 Ik heb een bezoekersparkeervergunning maar er zijn geen bovengrondse 
parkeerplekken meer waar ik mijn bezoek kan parkeren. De ondergrondse 
parkeergarage is niet toegankelijk voor mijn bezoek. Gevolg: mijn bezoek blijft nu weg. 
Graag een oplossing hiervoor. 

 Ik heb geen auto, wel een garage, met alle overlast pal voor mijn deur en geen 
parkeerplekken op straat. Ik heb een bezoekersregeling voor goedkoop parkeren 
bezoek. Die kunnen dus niet meer bij mij in de buurt goedkoop parkeren. Waarom is de 
bezoekersregeling niet geldig voor de garage? Misschien iets om over na te denken. 
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 Ik hoop toch zo dat het bedenken van beplantingsplannen en onderhouden van de 
parkeerplaatstuinen in eerste instantie wordt uitbesteed aan een professioneel bedrijf.  
Zelf ben ik een enorme tuinier en weet als geen ander hoe enthousiast iedereen in eerste 
instantie is, maar tuinieren is er áltijd, altijd iets te doen, een tuin is een levend 
organisme, zonder vakantie. Ook is er best veel deskundigheid voor nodig. Het is 
tenslotte niet zo maar leuk voor eventjes. 

 Ik mis een paar dingen: Natuurlijk zijn de straten hier smal maar bijvoorbeeld langs de 
kade zouden moestuintjes kunnen komen zoals ze die in Berlijn veel hebben, of een 
hondenlosloopstrook. Er zijn veel honden in de buurt, maar er is geen enkele 
voorziening ervoor. Er wordt altijd aan kinderen gedacht maar nooit aan honden, terwijl 
dat tegenwoordig ook gezinsleden zijn, Tevens belangrijk dat stadsdeel en gemeente 
buiten de gelijnde hokjes kunnen denken. 

 Ik vind dat ik goed geïnformeerd ben over het parkeervrij maken van de Frans Halsbuurt, 
maar vind ook dat er weinig tot geen inspraak is geweest bij de (tijdelijke) inrichting en 
de uitvoering hiervan ! Tenslotte zitten we er nu voor 2 jaar aan vast ! Hierin was meer 
participatie wenselijk geweest. 

 Ik vind de extra fietsenstallingen iets positief maar de rekken waartegen 2 fietsen 
kunnen staan niet efficiënt. De groen inrichting zoals hij nu is is erg onsamenhangend 
verdeeld over de straat. Te weinig parkeerplaatsen voor ondernemers waarvan de 
afmetingen soms ook iets groter zijn. 

 Ik vind het "parkeervrij maken" in principe een goede zaak, alleen maak ik mij zorgen 
over de bereikbaarheid. Laad/loosplekken zijn regelmatig bezet, en te weinig. Het is ook 
moeilik met een taxi de buurt uit te komen. De taxistandplaats bij de Picoplein is 
verdwenen, maar een bestelde taxi kan niet parkeren terwijl de chauffeur aanbelt, laat 
staan helpt met instappen. 

 Ik vind het ongevraagd plaatsen van een zeer groot fietsenrek vlak voor mijn deur heel 
vervelend, vooral met het oog op het nachtelijk vertrek en napraten (drugsgebruiken) 
van de klandizie toch al onbegrijpelijk grote en lawaaiige terras van Kip van t' Spit schuin 
tegenover mij. Ik kan nu vanaf de straat niet meer mijn deur bereiken zonder over de 
fietsen heel te klimmen, of zonder een halve straat om te lopen. Dit ook door de nietjes 
op de weinige vrije parkeerplaatsen. Slecht over nagedacht, maar het is tijdelijk, is mij 
beloofd. 

 Ik vind het prettig dat er veel aandacht wordt besteed door de gemeente aan inbreng 
van buurtbewoners. Hopelijk dat dit ook meer samenhang in de buurt brengt en meer 
contacten met buurtbewoners (als het gaat om onderhoud, of overleg op welke manier 
dan ook). 

 Ik woon hier al meer dan 25 jaar, dus ken de buurt wel goed..... 
 Ik woon op Ruysdealkade noord, een ietwat apart stuk in de buurt. het is een sluiproute 

en het moet ook zo benaderd worden 
 Ik zou graag een parkeerverbod voor fietsen, scooters en brommers op het trottoir 

willen. Handhaving daarop! Meer fietsenrekken en dergelijken. 
 In de vragenlijst komt het onderwerp verkeersregulering helaas niet voor - zoals bij de 

(door de voorlopige herinrichting veroorzaakte) huidige overlast (bijv. het piepend 
achteruitrijden) rondom bevoorrading, vuilnis, laad&los, rijrichtingen, verkeersborden 
en fietsstromen. 

 Indien groen: voldoende diepte zodat robuuste planten/struiken er in gedijen ((NB hufter 
proof) en weinig onderhoud nodig) 

 Informatie via de borden kan beter (bijv of je er niet mag fietsparkeren). 
 inrichting van de straten, kinderen en voldoende parkeerplekken worden vergeten 

terwijl die wel hier wonen! niet teveel politiek idealisme aub, wij wonen hier 
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 Inspraak is pas inspraak als er geluisterd wordt en er ook echt iets mee wordt gedaan. 
Voor nu is de inspraak een farce geweest. Dit is mij een klap in het gezicht. Het is nu dus 
oorlog. Doe iets om de relatie te repareren. Luister naar bewoners. Stelletje prutsers. 

 intensiever handhaven t.o.v. vuilnis die buiten de ophaaldagen (al jaren) op straat wordt 
gezet. 

 Jullie willen de buurt mooier maken, maar wij vinden het een grote mislukking. 10000 
fietsenrekken maken de buurt rommeliger dan het was, en die bloemperken zijn een 
waardeloos idee en die grote gele blokken tegen dat mensen op de stoep kunnen 
parkeren zien er niet uit. Wie verzint deze onzin? 

 Kijk naar andere landen/steden. En dan pas daar dingen van gebruiken. Voorbeelden om 
mensen een beeld te geven waar ze over mee kunnen denken/participeren. 

 klassieke straatverlichting ipv dansende lantaarnpalen. lelijke industriële neon. 
 Laden en lossen plekken in de Frans Halsstraat heroverwegen; deze staan nu namelijk 

aan zowel de ene als de andere kant waarbij de meesten ook recht voor een 
bedrijfsruimte staan. 

 Let bij herinrichting op overvloed aan verkeersborgen die soms onhandig geplaatst zijn. 
Sanctioneer ook foutparkeerders. 

 Leuk, meer groen, maar vooralsnog hebben wij minder fietsparkeerplek en wel een 
enorme zandbak voor de deur. Wat is het plan hiervoor? Meer communicatie daarover 
zou fijn zijn. Verder complimenten voor de daadkracht met dit plan! Er gebeurt iets. Dat 
is fijn. 

 Los/laadplekken bord 'motor af/muziek uit'! In plaatjes/cartoons zodat elke nationaliteit 
het begrijpt. Wellicht juridisch niet mogelijk. Toekomst; alleen elektrische 
auto's/voertuigen laten parkeren. Alleen elektrische scooters/motoren in buurt toelaten. 
Handhaven oude motoren met oorverdovend lawaai, ook in nacht op Hobbemakade. 
Crimineel! 

 mbt vraag (obleesb.) (klimaatadaptie) info over mogelijkheden en onmogelijkheden in 
buurt 

 Meer parkeren en alle toeristen weren en scooters verbieden. 
 Meer poep plaatsen zoals zandstroken voor de honden. Mensen die vuil op straat gooien 

zoals blikken gelijk boete van 25 euro geven. De boom bij Ruysdaelkade 57 is te hoog, 
het houdt te veel zon tegen zou wat gesnoeid moeten worden. 

 Met het weghalen van de parkeerplaatsen zijn er ook vrijwel geen parkeerplekken meer 
voor bezoekers tegen gereduceerd tarief. Ik ben benieuwd of meer mensen hier last van 
hebben. Ik zou graag zien dat bezoekers in de parkeergarage kunnen parkeren met de 
bezoekerskorting wanneer je een parkeervergunning hebt. 

 Mijn prioriteit is echt de ondergrondse vuilnisbak. De Frans Halsstraat wordt steeds 
mooier maar de hopen vuilniszakken op straat maken het lelijk. 

 Minder toeristen in de buurt zou fijn zijn voor de leefbaarheid 
 Mis het onderwerp ''handhaving'' - gebeurt al jaren helemaal niet - en heel graag meer 

fietsenrekken en meer + grotere vuilnisbakken. Toeristen vragen mij vaak waar ze iets 
weg kunnen gooien! Ik zie niets in dat deelfietsenplan. Iedereen hier in de buurt heeft 
auto's, fietsen etc. Waar blijven die als ze ook nog eens allemaal deelfietsen, biro's, 
scooters weet ik veel wat niet allemaal kunnen nemen?! 

 misschien hun bij de herinrichtingplek vrijkomen voor afval containers (ondergronds) dat 
er 2x per week een afvalauto langskomt is volgens mij zonde van resources. 

 misschien is het een idee om de vraag erbij te zetten of men een verbreding van de stoep 
wil hebben. of een fietspad. verder vind ik dat jullie het top doen :)! 

 n.v.t. 
 Niet genoeg laadpunten in de parkeergarage en op straat. 



Onderzoek, Informatie en Statistiek             |           Bewonersonderzoek herinrichting Frans Halsbuurt 

  36  

 Nu de auto's weg zijn uit de straten en er veel meer fietsparkeerplekken zijn, dreigen de 
stoepen fietssnelwegen te worden. Wellicht kan hier over na gedacht worden met de 
komst van de nieuwe inrichting. Dus hoe voorkom je dat fietsen al te veel over de 
stoepen rijden? 

 Nu is er veel loze ruimte over voor matige parkeerplekken, we zijn druk met de 
herinrichting maar we leven ook in het 'nu.' Er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van 
ruimte, fietsen staan nog steeds naast de rekken 

 Ondanks dat het allemaal heel "groen" moet worden, is er totaal geen handhaving 
aangaande wat mensen op straat gooien, hun vuilnis op de verkeerde dag dumpen 
(Airbnb of Expats) of gewoon maar hun fiets vastmaken aan groen en/of bomen. Ook 
missen wij de prullenbakken; VEEL toeristen gooien alles op straat omdat ze geen 
toegang hebben tot prullenbakken op straat. 

 Ondergronds afval, waterkant Ruysdaelkade 
 ONDERGRONDSE VUILCONTAINERS (waar blijven die?)!!!!!!! 
 Ondergrondse vuilnisbakken  Makkelijke uitrij route (bijv niet hele Gerard dou af moeten 

rijden) 
 onleesbaar 
 Ouderenhuisvesting 
 Over het onderwerp toerisme in de Frans Halsbuurt heb ik weinig voorbij zien komen en 

dit is naar mijn mening wel erg belangrijk. Het aantal toeristen in de buurt wordt steeds 
groter. Naar mijn mening zouden bewoners meer inspraak moeten krijgen hoever dit 
moet gaan. Kunstwerken in de buurt zorgen voor hangende toeristen (bijvoorbeeld het 
bekende bankje in de Franshalsstraat). Daarnaast versperren de wachtende mensen 
voor restaurants de soms smalle stoepen. Gezelligheid kan geen kwaad, maar de 
publieke ruimte in de rustigere straten van de buurt wordt op deze manier steeds 
drukker en drukker. 

 Overlast van airbnb is niet aan bod gekomen. Dit ontregelt de samenhang en 
bewoonbaarheid van de buurt! Geen sociale controle en steeds andere mensen. Het zijn 
verkapte hotels geworden in mijn straat waar geen enkel toezicht op is. De echte leuke 
buren verdwijnen door de overlast. 

 Overlast van scooters (alarm van scooters). Ergerlijk dat sommige fietsers op de stoep 
rijden maar heel gewoon vinden. Meer borden en aanwijzingen op de stoep dat de stoep 
bedoeld is voor voetgangers. 

 Pardon, dat heb ik een paar vragen geleden al gedaan, dat bent u waarschijnlijk al 
tegengekomen. 

 Parkeren van fietsen, is nog steeds chaos op veel plekken op de stoep. Fietsen worden 
nog steeds langs de gevel, en tegen lantaarnpalen aan gezet.  Meer parkeerruimte voor 
fietsen en strenger optreden tegen deze stoep-parkeerders. EN: korte termijn. Er is heel 
veel haast gemaakt met asap alle auto-parkeerplaatsen weg te halen, maar zoiets 
simpels als prullenbakken langs noord-zijde Ruysdaelkade worden niet geplaatst. Er is al 
jaren geen prullenbak meer te vinden!?! 

 Parkeren voor bezoek in garage tegen gereduceerd tarief 
 Parkeren voor bezoekers is nu niet goed geregeld. 
 Please get underground containers for garbage 
 Plekken voor fietsen met fietskrat (passen nu niet in de nieuwe rekken) of toestaan dat 

deze op scooterplekken worden gezet. 
 Ratten overlast in de buurt, waardoor de stoep voor de deur verzakt, verhelpen 

ongedierte! 
 Regeling voordeliger parkeren voor bezoekers van ouders moet blijven. Want sociale 

contacten. De straten worden gevaarlijk voor fietsers door de hoge stoepranden = geen 
uitwijkmogelijkheden. 
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 Regelmatige verwijdering van zwerffietsen. 
 Ruysdaelkade dient ook parkeer vrij te worden. Het is raar dat een gehele straat, pal 

naast ingang van schitterende parkeergarage, mogelijkheid biedt om te parkeren. Maak 
hier enkel een aantal deelauto parkeerplekken en meer ruimte voor de (wandel) 
boulevard 

 schone buurt 
 snel meer parkeer mogelijkheden / rekken fietsen ( scooters) bij uitstel zoals nu slijten 

slechte gewoontes in... geregeld goed handhaven is blijkbaar noodzakelijk... 
 straat meubilair, inritten van garages horen beschermd te worden met wegneembare 

palen omdat omritten in het herontwerp misbruikt gaan worden als ' parkeerplek'  . 
zeker nu de buurt ' autoluw'  wordt 

 Suggestie; toename van hippe popups en grote ketens tegengaan. 
 Tijden van de straatverlichting vaststaan. Zonnepanelen voor bijvoorbeeld opladen van 

de bakfiets. 
 Toen na jaren van overlast de parkeergarage werd geopend, zijn de bewoners hier niet 

voor uitgenodigd. Schandalig en schofferend. Dit heeft veel kwaad bloed gezet. 
Vertrouwen dient hersteld te worden.  Ik heb ook niets met deze participatie acties. 
Bedenk zelf een goed plan van achter je bureau, praat niet bewoners , maar neem zelf 
verantwoordelijkheid en voer je plan uit. Daar word je namelijk fors voor betaald vanuit 
mijn belastinggeld. Aan de slag! 

 Tramhaltes zijn extreem koud vanwege open hokjes. Bij extreme zomers zou er een 
groot kinderzwembad moeten komen voor arme gezinnen. Hier en daar kunststof bad 
neerzetten. In de Daniel stalperstraat staan mega veel bloembakken op het trottoir, je 
kunt daar amper lopen. 

 Voor onze straat zou ik graag een moestuin willen beheren 
 Voor persoonlijk welbevinden heel belangrijk: op korte loopafstand bereikbaar voor 

visite met auto, dus: parkeerplaatsen met tariefreductie 
 vraag 6 over geven van informatie. Ten tijde van de beslissing over het parkeervrij 

maken vond ik de communicatie ronduit slecht. We werden verrast door het 
gemeentebesluit, zonder dat de buurt zelf in zo'n besluit betrokken wordt. Ook bij de 
informatie avond was dit een grote zorg. Ook over of de garage voldoende capaciteit 
heeft en houdt om een parkeerplek te garanderen (want een alternatief in de buurt is er 
dan niet meer).  Daarnaast blijft de angst dat op enig moment de parkeertarieven 
omhoog gaan, omdat de exploitatielasten van de garage door het dak zullen gaan. 

 Vuilnis op straat is erg vies en trekt ongedierte aan. 
 Waarom wordt er alleen naar positieve kenmerken gevraagd, blijkbaar niet de bedoeling 

de veranderingen kritisch te benaderen. De komst van een p-garage is positief maar 
moet exclusief de bewoners bedienen. alleen dan is er legitimiteit om 600 plaatsen te 
schrappen. Nu zijn er 480 voor bewoners en verdwijnen er 600 op straat. Er is minder 
verkeer in de straat en dat is prettig Echter het opstapelen van fietsen en gehate 
scooters ipv auto's in de p-vakken is wanstaltige metaalvervuiling, dan liever bolides. 
Haal fietsen ook weg, verbreed de stoepen en maak grotere geveltuinen voor bew. die 
dat willen. De laad/los plekken zijn een naïeve oplossing van gemeente. Er staan 
regelmatig auto’s dagenlang gratis te parkeren. Kost de gemeente geld. Parkeerbeheer 
moet blijven controleren. Of moeten wij illegale parkeerders aan gaan geven? Kortom er 
wordt te enthousiast geluisterd naar actievoerders die veel tijd hebben en te weinig 
doorgedacht over wat de consequenties zijn van veranderingen en voor de 
hardwerkende bewoners. 

 Wat voor soort groen we zouden willen. Mijn antwoord is bomen(!). Verschrikkelijk de 
perken met plantjes wat nu is aangelegd.  Graag brede voetpaden met bomen rij. 
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 We hebben veel toeristen in de buurt.  Ik wil graag dat de herinrichting voor bewoners 
onderworpen is en dat hij de buurt niet alleen voor toeristen meer aantrekkelijk maakt!  
Moeilijk, nee?! 

 We wonen in een oude buurt, die veel renovatie en verbouwing vereist. Het is 
onmogelijk geworden voor bedrijven om te parkeren aangezien zij niet in de garage 
terecht kunnen (toegang is te laag). Parkeerplekken die er nog zijn, zijn alleen voor 
laden/lossen. Ik zou hier graag een oplossing voor zien. 2. Omdat er geen auto's meer 
staan in de straten, racen de auto's erdoor alsof het een circuit is. Als er straks 
speelplekken en/of buurtplekken komen, dan moeten er ook drempels o.i.d. komen. Het 
is nu vrij spel om veel te hard door onze straten te rijden met alle gevolgen van dien. 3. 
Ondanks de vele plekken op straat voor fietsen, wordt de stoep nog altijd veelvoudig 
gebruikt voor fietsenstalling > handhaving? 4. Waarom krijgen bewoners geen voorrang 
bij parkeren in de garage op bezoekers? Bewoners moeten toch altijd in de garage 
terecht kunnen? 

 we would be glad to see the map/plan for our streets.  also, I´m a architect and urban 
planer specialized in sustainability and would be glad to help if needed. 

 we zien echt uit naar het nieuwe groen in de lente! 
 We zijn over het algemeen en voor zover we dat kunnen inschatten nu wel tevreden, 

behalve over de plaatsing van in ons geval enorme fietsenrekken op het trottoir zonder 
vorm van overleg 

 Wellicht de functie van de bouwkeet of buurthuis uitbreiden met een info- en 
suggestiebord voor tussen de bewoners.  Project benadrukt teveel alleen het positieve. 
Daardoor blijft potentiele irritatie en conflict onder het tapijt. Beter om waar belangen 
van bewoners elkaar raken dit als thema op te pakken, en via mediation, onderhandeling 
tot straat- cq. buurtafspraken te komen die gedragen worden door elkaar. Geeft meer 
gemeenschapsgevoel. Ook voldoende handhaving en rol buurtregisseur!  De huidige 
ruimte in de straten, en inrichting en tuintjes doen al erg goed! Dank voor initiatief! 
Wellicht met een paar straatbewoners een persoonlijk briefje in de bussen in de straat 
doen. Hierin een uitnodiging om te kunnen bellen met de initiatiefnemers; ruimte 
biedend om langs te komen over dit project als ze dat zouden willen. Ze bereik je 
mogelijk mensen die niet zo snel naar voren komen met hun behoeften, en ontstaat er 
meer binding. 

 Wellicht is het een gedachte om naast de publieke ruimte ook de privé sfeer te 
betrekken bij het participatietraject. Denk aan groene gevels, glastuinbouw op platte 
daken etc. 

 wij wonen 40 jaar in deze buurt en zijn vooral heel blij met alle verbeteringen die er in al 
die jaren in de buurt zijn gerealiseerd. voelen ons bevoorrecht dat er zoveel in onze buurt 
wordt geïnvesteerd. 

 Zet de buurt aub vol met mooie bloemen. Ik kan door me raam zo bij de overburen 
inkijken! bomen of struiken ertussen graag! 

 Zie  mijn eerdere opmerkingen op dit formulier. Vraag 8) Weg met scooters. 
 Zie svp eerdere antwoorden- hieronder samenvatting  1. Punt primair voor bewoners en 

niet nog aantrekkelijker voor toeristen 2. Garantie dat ik auto in garage altijd kwijt kan. 
Antwoorden nu erg onvriendelijk (volgens de lijn in uw buurt, voelt echt als 
eenrichtingsverkeer, ik mag niet in de straat meer, ik ben 2x10minuten extra tijd kwijt 
gezien ik buiten adam werk en nooit parkeerdruk had) dus ik investeer persoonlijk in 
deze beslissing van gemeente. Dan wil ik minimaal garantie dat ik niet voor een volle 
garage kom te staan. 3. Groen is fijn maar wel met extra onderhoud en actief anti 
hondenpoep beleid 4. Streng beleid op aannemers 5. Goed plan voor gasten parkeren 
(zondag met name) 
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 zie vraag 2! bovendien zijn er constant opstoppingen omdat auto’s bij café buiten staan 
om uit te laden. en auto's die internet pakketten afleveren dan allemaal opstoppingen 
met benzine dampen. Zet ook er bord van niet inrijden voor t hotel hoek 
ruysdealkade/albertcuypstraat zodat niet alle auto's de frans halsstraat inrijden omdat 
ze vanaf de frans halsstraat riching ferdindandbolstraat mogen inrijden dien te gevolge 
rijden die auto's de franshalsstraat is en terug over de ruysdealkade. Wij zitten met de 
onrustig ruzies van chauffeur die lang moeten wachten en vieze dampen. denk eens na! 

 Zolang er geen rookverbod op straat, asbakken plaatsen bij horeca en uitbuiters 
aansporen de stoep schoon te houden. 

 Zonder parkeerplekken, wat wordt de oplossing voor mensen met handicap? 
 zorg dat alle kruispunten overzichtelijk zijn (voor veilig oversteken) graag alle bomen 

behouden die zorgen voor schoonheid en zo min mogelijk verkeersborden. Goed idee 
om invalide parkeerplaatsen op wegdek aan te geven. 

 Zorgen dat de stoep breed genoeg blijft als er terrasjes, fietsenrekken  enzovoort op 
zijn/worden geplaatst. Parkeren: bezoekers op bezoekersuren ook in de garage! 

 Zou mooi zijn als de gemeente in overleg met de woningbouwverenigingen in de buurt 
het weer mogelijk kan maken voor lokale buurtwinkels om zich te vestigen; een bakker, 
slager, groenteboer. Winkel IN de straten (niet zoals de DIRK op het plein). Winkels die 
een toegevoegde waarde hebben voor de bewoners (verse, ambachtelijke producten) en 
niet eerst voor de toeristen (avocado show, etc). De buurtwinkels zijn ook meteen een 
wakend oog op de straat en in de buurt. Middels subsidie op de huur kunnen ze mogelijk 
weer terugkeren in het straatbeeld 
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