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Geachte voorzitter, 
 
In de wijk Bezuidenhout-Oost werken we hard aan de herinrichting van de openbare ruimte. In de hele 
wijk wordt de riolering vernieuwd, leggen we alle straten weer opnieuw aan zodat het parkeren beter 
geregeld is en planten we nieuwe bomen. Met deze brief breng ik u op de hoogte van de actuele stand 
van zaken, omdat het college inmiddels een besluit heeft genomen over de voorlopige ontwerpen voor 
een deel van de pleinen in de wijk (RIS298526). 
 
Pleinen 
Naar aanleiding van de voorgenomen herinrichting van de straten hebben enkele enthousiaste 
bewoners in 2014 een oproep gedaan om samen met de wijk ook plannen te maken voor de vele 
pleinen en pleintjes in de wijk. Daarop zijn we begonnen met de pleinenwerkgroep. Deze werkgroep, 
bestaande uit betrokken bewoners en deskundigen van de gemeente, heeft een plan gemaakt voor een 
nieuwe uitstraling van de pleinen. Workshops, een grote digitale enquête en pleingesprekken vormen 
de basis voor de voorlopige ontwerpen van de pleinen. Bewoners lieten ons weten grote waarde te 
hechten aan vergroening van de pleinen, meer ruimte voor verblijven en spelen en een mooie 
uitstraling. Het plan voor de pleinen in de eerste twee fasen van de herinrichting is nu klaar en het 
eerste pleintje op de kruising van de Hendrik Zwaardecroonstraat met de Stuyvesantstraat wordt 
aangelegd. Dit eerste pleintje ligt in fase 1 van de herinrichting. De herinrichting van alle straten in 
fase 1 is inmiddels klaar, de pleintjes volgen nu. De inrichting van deze straten is in nauwe 
samenwerking met de bewoners gedaan. Bij de oplevering is gebleken dat zij zeer tevreden zijn over 
het bereikte resultaat. 
 
Tweede fase herinrichting 
In maart van dit jaar hebt u een besluit genomen over de herinrichting van fase 2 van de wijk (RIS 
295688). Het ontwerp van de pleinen was toen nog niet gereed. Het college heeft nu een besluit 
genomen over de voorlopige ontwerpen van de pleinen in fase 1 en 2. Eén van de pleinen in deze 
tweede fase is het Stuyvesantplein. Met het extra budget dat beschikbaar is vanuit de stadsbrede 
Pleinenaanpak is het mogelijk ook dit plein te vergroenen, gelijktijdig met de overige werkzaamheden 
in de wijk. 
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De uitvoering van de herinrichting van fase 2 start na afronding van de werkzaamheden aan de Juliana 
van Stolberglaan, waar op dit moment de sterfietsroute wordt aangelegd. 
 
Derde fase herinrichting 
Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het voorlopig ontwerp voor de straten en pleinen in fase 3. 
Naar verwachting kan ons college dit voorlopig ontwerp binnenkort vrijgeven voor de 
inspraakprocedure. Ook voor deze straten en pleinen is volop gebruik gemaakt van Haagse Kracht om 
gezamenlijk de voorlopige ontwerpen te maken. Door het combineren van de budgetten voor Parkeren 
in Woonwijken, Werk-met-Werk, vernieuwing riolering, Pleinenaanpak en Verkeersveiligheid komen 
we tot integrale oplossingen en maken we de openbare ruimte mooier, groener en veiliger. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Boudewijn Revis 
 
 
  
 
 


