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Nummer Reactie Reactie gemeente 
1  Blijft de toerit naar de Blekersgang en de Jonkerstraat gewoon 

hetzelfde, zoals de breedte etc.?  Die terrassen zijn nu vrij hoog. Op 
de tekening lijkt het alsof het iets lager wordt.  

Ja, in principe blijft dat gewoon hetzelfde. Alleen het materiaal wordt aan 
beide kanten anders. Daar komt een randje aan, maar voor de rest blijft 
de toegang hetzelfde. Dus zoals de huidige situatie. Alleen de ruimte 
ertussen hebben we anders ingericht.  
 
De terrassen zijn vanaf de zuidgevel wat hoger dan vanaf de straatkant. 
Die hoogte blijft hetzelfde.  

2 Blijven dezelfde bomen staan die er nu ook staan of gaan jullie daar 
nog iets mee doen? En de verkeersroutes. Sommige mensen moeten 
nu een blokje om rijden, zodat ze op het plein uitkomen vanaf de 
Museumbrug. Blijft dat hetzelfde of wordt daar iets in omgedraaid of 
omgelegd?  

We gaan niks aan de verkeersroutes wijzigen. Dat blijft zoals de huidige 
situatie. De bomen laten we ook zoals ze nu zijn. Dat heeft ook te maken 
met het idee dat we voor het hele Zuiderdiep -vanaf de Kleine der A tot 
de Kattenbrug – een nieuwe visie willen ontwikkelen. Als we de bomen 
nu zouden vervangen, bestaat er een kans dat we ze over een aantal jaar 
weer moeten verplaatsen. Daarom laten we het zoals het nu is. Dit geldt 
ook voor de platanen.  

3 Het is een heel klein minuscuul stukje groen wat er voor Minerva is 
gepland. Waarom is er niet voor gekozen om daar gewoon de 
fietsenstallingen te houden i.p.v. de fietsenvakken in de straat achter 
bij de Zuiderkuipen. Want daar zie je nou dat er ’s avonds gewoon 
fietsen blijven staan. Straks komen daar misschien nog meer 
fietsvakken bij. Dat is een minder fraai uitzicht.  
Qua kleur zien de fietsparkeervakken er wel een beetje uit als auto 
parkeervakken. Meer parkeervakken zou ook prima zijn. Zeker nu er 
meer woningen zijn op de Reitemakersrijge 13 
 
 
 

Er zijn in het kader van Bestemming Binnenstad een aantal plekken 
aangewezen als verkeersroutes, zoals Munnekeholm en de Astraat-
Brugstraat. En we hebben plekken voor verblijf aangewezen, zoals de 
ruimte bij het Akerkhof en de ruimte voor Minerva, omdat hier kansen 
zijn om meer leefkwaliteit toe te voegen. Daarnaast zorgen al die fietsen 
voor Minerva ervoor dat het gebouw slecht te bereiken is voor 
hulpverleningsdiensten. Dus we hebben geprobeerd om met een groen 
vak (wat ook goed is voor klimaatadaptatie en biodiversiteit) en 
zitgelegenheid het plein zo in te richten dat het fietsparkeren daar 
minder makkelijk kan.  
Naast toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten gaat het ook om 
toegankelijkheid in het algemeen. Er stonden vaak zoveel fietsen op het 
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plein, dat je er moeilijk langs kon komen. En al helemaal voor blinden en 
slechtzienden.  
Daarom hebben we gekozen voor fietsvakken aan de zijkant van de 
school. Daarbij moeten we wel opmerken dat dit nog niet altijd goed 
functioneert, omdat fietsers ook wel eens buiten de fietsvakken staan. 
Maar als u aangeeft dat er veel fietswrakken zijn, dan moeten we daar de 
komende tijd ook handhaven. Dus we zullen doorgeven dat de 
achterkant van Minerva mee moet gaan in de ronde van handhaving.  
Het aantal parkeerplekken blijft in dit ontwerp hetzelfde 

4 En de aansluiting op het Zuiderdiep vanaf het fietspad. Krijg je daar 
geen gekke situaties als je bij de Stationsstraat naar links gaat met de 
auto dat fietsers dan direct na de kruising de rijbaan op komen?  
Ga je geen gekke situatie krijgen als iemand uit de Reitemakersrijge 
komt met de auto, daar voor het zebrapad staat en een vrachtwagen 
van de Albert Heijn eraan komt die de bocht moet nemen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de huidige situatie gaan fietsers alleen rechtdoor en dan komen in de 
haakse bocht de fietsers erbij. Terwijl daar in de tegenovergestelde 
richting de fietser richting het Zuiderdiep wel op de rijbaan zit. In principe 
gaan we ook haaientanden neerleggen op het fietspad. Het blijft 
gedragsafhankelijk, maar qua verkeersregels proberen we in ieder geval 
zo duidelijk mogelijk te zijn over wat we van de fietsers verwachten. Dus 
die fietser die van het fietspad af komt en inderdaad de rijbaan op gaat, 
dat is wel degene die voorrang moet geven aan al het andere verkeer dat 
al op het Gedempte Zuiderdiep zit.  
Verder zit er een eiland in het ontwerp. Het eilandje is net wat breder 
dan het gedeelte wat erachter ligt. De fietser heeft hierdoor een soort 
van rugdekking. Het eilandje stuurt de automobilist alvast wat meer naar 
het midden van de weg. 
De breedte van de rijbaan op het Gedempte Zuiderdiep verandert verder 
niet ten opzichte van de huidige situatie. Het lijkt misschien visueel wel 
zo, omdat we de zijkanten anders gaan bestraten. Maar fysiek gezien hou 
je de breedte die er nu ook is. En dat is inderdaad omdat hier ook 
gewoon groot verkeer zit dat richting de Albert Heijn gaat. Dus we blijven 
die ruimte nodig hebben.  
In het gebied moeten de verschillende verkeersdeelnemers rekening met 
elkaar houden. Maar het is niet een hele drukke verkeerssituatie. 

5 Ik woon zelf aan de Reitemakersrijge en we hebben hier twee jaar 
geleden ellende gehad toen de gele steentjes rondom het Zuiderdiep 
vervangen zijn. Toen zijn ze begonnen met bouwen aan nummer 13. 
En nu gaat de straat weer open. Is er al een planning gemaakt 

In jullie buurt is er inderdaad ontzettend veel gebeurd. Het is de 
bedoeling dat we in februari met dit plan naar de gemeenteraad gaan om 
uitvoeringskrediet op te halen. Daarna kunnen we richting de uitvoering. 
En dat zullen we gefaseerd gaan doen.  
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wanneer dit in uitvoering gaat? Want ik ben eigenlijk ondertussen wel 
een beetje klaar met alle herrie die iedere ochtend om kwart voor 
zeven voor mijn raam gebeurt.  
 
 
 
 
 
 
  

Het is niet het rustigste stukje stad de afgelopen jaren. Er is veel gebeurd 
en dat heeft natuurlijk alles te maken met de ombouw van de KPN-
centrale die vroeger in de Reitemakersrijge zat. Daar hebben jullie echt 
last van gehad de afgelopen periode. De verbouwing van het gebouw zelf 
is nu gereed en de bestrating voor het gebouw is aangepast. Dit is het 
laatste stukje wat in deze buurt moet gebeuren. De verwachting is dat 
we daar ongeveer in juni mee kunnen doen beginnen en dat de 
uitvoering circa 8-10 weken in beslag nemen. Dit betreft de zijkanten en 
de weg. Het hele stuk vanaf de voorkant van Minerva tot aan de 
Stationsstraat. De rest is nu zo’n beetje klaar. De planning voor de 
uitvoering van deze herinrichting doen we ook in overleg met 
ondernemers. Zij hebben het de afgelopen jaren zwaar gehad en we 
willen niet de terrassen eruit gaan halen als zij net gewoon weer kunnen 
draaien. Het is dus nog wel een puzzel wanneer we het exact gaan doen. 
Jullie worden nog geïnformeerd over wanneer de werkzaamheden 
worden gestart.   

 


