
Nieuw meerjarig project: Aanpak Herwinnen Openbare Ruimte Schildersbuurt & Westerhaven 

Naam Looptijd Totaal budget Begrote 
uitgaven 2022 

Begrote 
uitgaven 2023 

Aanpak Herwinnen Openbare Ruimte 
Schildersbuurt & Westerhaven 

2022-2023 370 25 345 

 

De achtergrond/redenen voor 
het starten van het project 

In de Schildersbuurt heeft het gebiedsteam met de Wijkraad en 
Schilderskwartieren (drie verenigingen die elk een deel van de buurt 
vertegenwoordigen) een afspraak gemaakt. Elk jaar wordt er een 
middelgroot initiatief gekozen die door het gebiedsteam wordt 
gefinancierd. Voorgaande jaren is de fietsproblematiek in de Jozef 
Israelsstraat aangepakt en is het Blekerplantsoen gecreëerd.  
De bewoners van de Schildersbuurt hebben het HW Mesdagplein als plek 
aangewezen om aan te pakken in ’22. Daarnaast is er als tweede initiatief 
de wens om in de Westerhaven de openbare ruimte te herwinnen waarbij 
onder andere nieuw straatmeubilair geplaatst zal worden. 

De aansluiting op de 
doelstellingen raad en/of 
college 

Naar aanleiding van de Leidraad Openbare Ruimte, die in december 2021 
is vastgesteld, is het gebiedsteam met de Wijkraad en Schilderskwartieren 
met Felixx Landschapsarchitecten aan de slag gegaan om een proces op te 
zetten waar de Leidraad Openbare Ruimte op de ‘Schildersbuurt’ wordt 
toegepast. We hebben de ‘Leutje Leidraad’ opgesteld, met specifiek 
aandacht voor de verschillende pleinen in de buurt. Hierin zijn dezelfde 
inrichtingsprincipes van de Leidraad gebruikt. Het herwinnen van de 
openbare ruimte in de Westerhaven is in het verlengde hiervan een 
belangrijk thema uit de ontwerpleidraad. Het spelen en ontmoeten in de 
openbare ruimte staat hierin namelijk centraal. 

Alle mogelijke opties die zijn 
overwogen 

De uitvoering rondom het HW Mesdagpleijn zal pas in het voorjaar van 
2023 plaatsvinden. Een van de oorzaken is dat een aanzienlijk deel van de 
bomen vervangen moet worden. Deze staan in alle van de 8 plantvakken, 
daarom is dit een goede kans om gelijk het hele plein aan te pakken. Het 
beschikbare budget voor ’23 wordt daarom ook benut. Uitvoering zal in 1x 
plaats moeten vinden, daarom is het van belang budget beschikbaar te 
hebben van beide jaren.  
De vergunning voor het kappen van de bomen wordt dit jaar in gang 
gezet. 11 van de 13 bomen worden vervangen, 2 worden elders geplaatst. 
De uitvoering in de Westerhaven zal grotendeels pas in ’23 plaatsvinden 
omdat er al enige tijd gesprekken lopen met de winkeliers in de omgeving 
maar er nog geen overeenstemming is bereikt. 

Dekking van het project Exploitatiebudget jaren 2022 en 2023 HW Mesdagplein: 
€ 120.000 wijkwethoudersbudget Oude Wijken 2022 (inclusief budget van 
stadsbeheer voor vervangen bomen) 
€ 100.000 wijkwethoudersbudget Oude Wijken 2023 
 
Exploitatiebudget 2022 en 2023 Westerhaven: 
€ 100.000 budget gebiedsprogramma Centrum 2022 
€ 50.000 budget gebiedsprogramma Centrum 2023 

 


