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Onderwerp

Vrijgave voor inspraak VO Boekhorststraat

Geachte voorzitter,
Hierbij informeer ik u over het vrijgeven van het voorontwerp Boekhorststraat voor inspraak
(RIS 302852). De inspraakperiode loopt tot 30 juli 2019.
In het Meerjaren Investering Programma is budget ter beschikking gesteld voor het verbeteren van de
openbare ruimte in het Oude Centrum. Door middel van een ideeënprijsvraag onder bewoners en
ondernemers in het Oude Centrum, zijn drie projecten uitgekozen om de openbare ruimte te
verbeteren:
1. De verkeersveiligheid op het kruispunt Brouwersgracht en Om en Bij is verbeterd door het
aanpassen van verschillende verkeersdrempels. De aanpassingen zijn in de zomer van 2018
uitgevoerd.
2. Door het kleinschalig toevoegen van groen (boomspiegels of geveltuinen bijvoorbeeld) heeft
de wijk een vriendelijkere uitstraling gekregen. Stadsdeel Centrum heeft dit project uitgevoerd
en is inmiddels afgerond.
3. Het derde idee dat is uitgekozen is het herinrichten van de Boekhorststraat. Hiervoor is een
VO gemaakt dat nu ter inzage wordt gelegd.
In het ontwerp voor de Boekhorststraat is
zoveel mogelijk geprobeerd de wensen van
de ondernemers en omwonenden te
realiseren. De meest in het oog springende
aanpassingen zijn het toevoegen van 24
bomen, het toevoegen van
verkeersdrempels (van twee naar zeven) en
een klimaattuin op de kruising van de
Nieuwe Molstraat en de Boekhorststraat. De
parkeerzone wordt naar de noordzijde
verplaatst en maximaal 8 parkeerplaatsen
kunnen parkeerplaatsterrassen worden.
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In oktober 2018 is er een inloopbijeenkomst geweest voor ondernemers en bewoners. Na de ter inzage
legging zal het ontwerp worden vastgesteld en zal de Dienst Stadsbeheer voor de uitvoering zorgen. In
januari 2020 zal hiermee worden begonnen.
Met vriendelijke groet,
Richard de Mos
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