
 

 

 

 
 

 
Planning buurtparticipatie definitieve herinrichting Frans Halsbuurt  
 

Vanaf maart 2019 begint de buurtparticipatie voor de herinrichting van de Frans Halsbuurt. 

Het onafhankelijk platform voor stedelijke innovatie en creatie Pakhuis de Zwijger begeleidt 

de buurtparticipatie. Per bijeenkomst ontvangt u, als bewoners en ondernemers uit de Frans 

Halsbuurt, een uitnodiging en de mogelijkheid om aan te melden. De buurtparticipatie is 

opgedeeld in 3 fases. De voorlopige data van bijeenkomsten vindt u hieronder. 

 

Fase 1: kaders en uitgangspunten – maart 2019 

Het is belangrijk dat wij u eerst informeren over de basisprincipes, kaders en uitgangspunten van 

de herinrichting van de buurt. Met andere woorden: wat zijn de spelregels? Dit doen we in de 

eerste bijeenkomsten (A). In de volgende bijeenkomsten (B) stelt u samen de 

ontwerpuitgangspunten vast die voor de hele buurt gelden. De informatie uit deze bijeenkomsten 

vormen de  basis voor de volgende stap, namelijk het ontwerp per straat.  

 

 A. Bijeenkomsten op 5 en 7 maart  

 B. Bijeenkomsten op 26 en 28 maart  

 

Fase 2: ontwerpbijeenkomsten – april-mei 2019 

Deze fase staat in het teken van de gezamenlijke herinrichting van uw straat. Tijdens de 

ontwerpbijeenkomsten kunt u samen met uw buren en met ontwerpers van de gemeente 

Amsterdam de openbare ruimte van uw straat inrichten. Het resultaat is een voorlopig ontwerp van 

uw straat. Begin juni 2019 presenteren wij de ontwerpen die voortkomen uit de 

ontwerpbijeenkomsten. U krijgt de gelegenheid waar nodig nog aanvullingen en wijzigingen door 

te geven. 

 

 Bijeenkomsten op 23, 24 en 25 april  

 

Fase 3: presentatie resultaten – juni 2019 

Begin juni 2019 zullen wij de ontwerpen die voortkomen uit de ontwerpbijeenkomsten 

presenteren. Er is gelegenheid om eventuele aanvullingen en wijzigingen door te geven. 

Er is een feestelijke afsluiting van het ontwerpproces, momenteel wordt dat event voorbereid, de 

datum zullen wij hier binnenkort plaatsen.  

 

 Bijeenkomsten op 4 en 6 juni 

 Feestelijke afsluiting ontwerpproces; datum volgt 

 

Definitief ontwerp 

De bedoeling is na het zomerreces (september 2019), het definitief ontwerp te laten accorderen 

door het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid. Hierna is ongeveer een half jaar nodig voor het 

aanbestedingstraject. Wij hopen medio 2020 te starten met de definitieve herinrichting van de 

eerste straat in de Frans Halsbuurt. 


