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Memo

20 januari 2014
Domela Nieuwenhuisplantsoen

Geachte leden van de stadsdeelraad,
Op 17 december 2013 stuurde ik u een memo waarin ik u op de hoogte bracht van de voortgang van de
planvorming voor het Domela Nieuwenhuisplantsoen (zie bijlage).
In de memo schetste ik het gewenste eindbeeld dat aansluit bij het Strategiebesluit dat op 2 maart 2010 door het
Dagelijks Bestuur van stadsdeel Westerpark is vastgesteld:
• Een nieuw gezicht voor de Spaarndammerbuurt;
• Het plantsoen als ontmoetingsplek;
• Horeca voor alle doelgroepen;
• Economische impuls: werkgelegenheid, stage/leerwerkplekken.
Ik meldde dat ik naar aanleiding van overleg met de buurt een aantal scenario's onderzoek om de ruimtelijke en
financiële kaders scherp te krijgen:
1. Een minimale variant met alleen een theehuis/café/restaurant;
2. Een breakeven variant waarbij kosten (herinrichting) en opbrengsten (grond) in evenwicht zijn;
a. In variant 2a gaat het dan om een hotelfunctie in combinatie met het theehuis/café/restaurant;
b. In 2b gaat het om een bedrijfsverzamelgebouw met deze combinatie;
3. Een maximale variant met een volume dat zo groot is als door het bestemmingsplan wordt toegestaan. Ook
hier de varianten 3a en 3b met respectievelijk een hotel en een bedrijfsverzamelgebouw.
Na het versturen van de memo heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met een groep bewoners die nauw
betrokken is bij de tijdelijke inrichting van het plantsoen en actief is bij het onderhoud ervan. In dit gesprek hebben
zij aangegeven dat ze graag zien dat er ook een variant zonder bebouwing onderzocht wordt. In die variant wordt
het plantsoen niet bebouwd maar opgeknapt. Graag worden ze nauw betrokken bij de inrichtingsplannen en
daarna ook bij het onderhoud. Hoewel deze variant buiten het kader van het Strategiebesluit valt, heb ik besloten
deze variant ook te laten onderzoeken. Overigens kan nauwe betrokkenheid van bewoners bij de herinrichting en
het onderhoud van het groen in alle varianten gestalte krijgen, als een keuze voor een variant gemaakt is.
Met vriendelijke groet,

Godfried Lambriex
Portefeuillehouder ruimtelijke ordening

