
Tweede bewonersbijeenkomst experiment De Silleplein 
 
Het Haagse De Silleplein wordt heringericht. Het plein zou ongeveer op dezelfde manier 
heringericht kunnen worden zoals het nu is, maar misschien kan het groen en de openbare 
ruimte ook groter gemaakt worden door aan één zijde van het plein de straat af te sluiten 
voor verkeer. De bewoners van het plein, omliggende straten en de wijk waren verdeeld 
over hoe het plein het best ingericht zou kunnen worden. De gemeente wil daarom een 
experiment uitvoeren om te ervaren wat afsluiting van de straat zou betekenen.  
 
Op 6 maart 2017 was de eerste bewonersbijeenkomst over het experiment.  Op 5 april 
2017 overlegden buurtbewoners, Pleinenwerkgroep Bezuidenhout en de gemeente voor de 
tweede keer over het experiment. Op deze bijeenkomst in PuntZuid zijn de volgende 
pagina’s gepresenteerd.  
 
Een verslag van de avond met alle vragen en afspraken is ook beschikbaar.  



De Silleplein 

• Welkom en introductie 
• Stand van zaken 
• Monitoring, evaluatie en beoordeling 

experiment 
• Activiteiten 
• Afspraken over vervolg 



Stand van zaken   

Sinds bijeenkomst 6 maart: 
• Gesprekken gevoerd met verschillende 

betrokken partijen 
• Schriftelijke reacties vanuit bewoners 
 
 



Stand van zaken   

Schriftelijke reactie bewoners van 93, 95, 99, 
101, 103, 105, 107 

• Een meerderheid wil het plein laten zoals het 
is, dus geen experiment.  

• Tweerichtingsverkeer past niet en 
onvoldoende parkeerplekken.  

• Een schetsontwerp met toelichting als voorstel 
voor proefopstelling.   

 





Stand van zaken   

Schriftelijke reacties gekregen van de bewoners 
76-86, 88-98, 100-110 en 112-122. 

• Huidige situatie continueren met daarbij de 
subtiele aanpassingen zoals tijdens de eerdere 
vergaderingen opgemerkt. 

• Wel benieuwd naar de proefopstelling en 
bereid om hieraan mee te werken.  

• Randvoorwaarden rondom monitoring, 
evaluatie en beoordeling vooraf uitgewerkt.  



Stappen gemaakt in ontwerp 
Ontwerp voor experiment = geen definitieve inrichting 
 
Reacties van brieven, gesprekken en 6 maart zijn verwerkt.  
 
- Oplossing voor fietsen. Niet voor gevels en achter haag.  
- Zitplekken op afstand van woningen 
- Bloembakken tussen woningen en plein 
- Berlage -inspiratiepatronen op de straat voor sfeer en 

experiment 
- Geen moestuinen, maar bloemen en planten 
- Kunstgras met speelaanleidingen  
- Parkeerplekken met dag-nacht gebruik.  





fietsen achter hagen 
Berlage 
patronen zitten bloembakken kunstgras 



fietsen achter hagen 

Berlage 
patronen 

zitten 
bloembakken 

kunstgras 





Andere parkeeroplossingen mogelijk, maar levert weinig op en kost veel ruimte.  



Monitoring en evaluatie 
Monitoring en evaluatie bedoeld om het 

experiment zelf te laten slagen en beoordelen.  
• Problemen melden bij gemeente. Wordt actief 

opgepakt door projectgroep.  
• Time-lapse opnamen om gebruik te meten. 
• Interviews/gesprekken om te peilen hoe 

mensen het plein en het experiment ervaren.  
 
Monitoring en evaluatie is om problemen snel aan 

te pakken en te leren.  



Van experiment naar inrichting 
 
Bewoners stemmen of experiment vervolg krijgt in de 

definitieve inrichting.   
 
Voor de enquete krijgt elke woning een formulier dat 

ingevuld kan worden met een A-B keuze.   
 
A = aan beide zijden van plein verkeer.  
B = aan één zijde van plein verkeer. 
 
 - formulier inleveren bij stadsdeel 
 - onderzoek naar digitale mogelijkheden 
 
 



Andere criteria 

 
De voorkeur van >50% wordt verwerkt in definitieve 

inrichting.  
 
Geen minimale aantallen.  
 
Eind juni brief. Drie weken om te stemmen.  
 
 
  

 



Wie mogen  
stemmen 

Plein en aangrenzen  
straten  
(tot volgende hoek).  



Let op 

- Het is een tijdelijke inrichting voor het 
experiment. De definitieve inrichting wordt 
later uitgewerkt.  

- Dit betekent dus dat niet wordt gestemd voor 
bijvoorbeeld de patronen, plantenbakken of 
zitplekken, dat is allemaal tijdelijk.   

- Gestemd wordt over het aan 1 of 2 kanten 
rijden.  



Activiteiten 

Tijdens het experiment kunnen activiteiten 
georganiseerd worden.  

 
Wie heeft ideeën of doet mee met de organisatie? 



Vervolg en vragen 

• Bewoners worden via brief en wijkkrant op de 
hoogte gebracht van het experiment.  

• Start/aanleg experiment op 8 mei.  
• Einde experiment op 21 of 28 juli.  

 
• Eerste activiteit op ……. 
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