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Onderwerp
Visie herinrichting Prinsengracht Ameide
Opinie geven over
De toekomstige inrichting van de Prinsengracht Ameide
Inleiding
Eind oktober 2015 hebben wij u middels een memo ge'l'nformeerd over het plan van aanpak om te
komen tot een visiedocument (stedenbouwkundig en Iandschappelijk plan) van de reconstructie van de
Prinsengracht Ameide. Burgerpadicipatie heeft hierin een grote rol gespeeld.
Inmiddels zijn de workshops geweest en is het visiedocument gereed. Dit visiedocument is als bijlage
toegevoegd.
De visie is in de Iaatste (de derde) workshop aan de aanwezigen getoond en werd enthousiast door
hen ontvangen.
lnmiddels worden ook negatieve reacties geuit, o.a. via de sociale media. Deze gaven een ander beeld
dan werd afgegeven op de de workshop. Het verdwijnen van de 2 rijbanen zou het historisch karakter
van de Prinsengracht schaden. Op bijgevoegde kaart zijn de binnengekomen reacties geografisch
weergegeven.
Kernboodschap
Graag willen wij u consulteren over de visie herinrichting Prinsengracht Ameide en de negatieve
reacties op deze visie.
Herinrichting Prinsengracht
Vanuit de vele denkrichtingen zijn de voors en tegens vanuit de tweede sessie gewogen en hebben
geleid tot een visie. Kenmerkend zijn: |eerichtingsrijbaan, aMisselend parkeren, bredere stoep of
ruimte voor een haag, prunussen en hagen in de graszone, nieuw vlak plein aan de noordzijde waar de
auto te gast is. De weg maakt enkele verspringingen om twee grote bomen in het midden van het
profiel te sparen. De activiteiten van de paardenmarkt zijn verwerkt in het ontwerp.
Financiën
Voor enkel herstraten is f 160.000 in het wegbeheer opgenomen. Hiervoor kan de weg herstraat
worden met nieuwe klinkers en kunnen de trottoirs iets breder worden uitgevoerd.
Wat de kosten zijn voor het uitvoeren van het ontwerp in de visie, is op dit moment nog niet
bekend. Voor eventuele meerkosten is vooralsnog een bedrag van f 100.000 opgenomen in het
investeringsschema.
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Vervolg
Na consultatie zal de visie door het college worden vastgesteld.
in een technische tekening. Deze zal gepresenteerd worden
belanghebbenden, waar na het bestek kan worden aanbesteed.
Burgerpadicipatie
Er zijn 3 workshops gehouden. In de bijlage is een kaad opgenomen met daarop een gebied
aangegeven met een groene Iijn. Binnen deze contouren zijn de betrokkenen huis-aan-huis
uitgenodigd. Verder is er herhaaldelijk gepubliceerd in de krant, website, etc.
In de eerste workshop zijn, op basis van een blanco tekening, de eerste gedachten en gevoelens
opgehaald. Dit heeft geleid tot diverse varianten/denkrichtingen. Deze zijn bediscussieerd in de 2*
workshop. De bevindingen van deze avond zijn verwerkt in een concept-visie.
De concept-visie is besproken met de commissie van de paardenmarkt. Opmerkingen uit dit
overleg zijn in de visie meegenomen.
Deze uiteindelijke visie is tijdens de 3* workshop aan de aanwezigen gepresenteerd.
Daarna zal de visie worden uitgewerkt
in een informatieavond voor alle
Communicatie
Rekening houdend
de uitkomst, een
met de padijen waarmee in het voodraject is gecommuniceerd, zal, afhankelijk van
communicatiestrategie worden bepaald.
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