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VRIENDEN 
VAN DE SINGELGRACHT 

www.vriendenvandesingelgracht.nl  email: vrienden.singelgracht@gmail.com 
 

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte 
Singelgrachtgarage? 

 

Doel: 
De garage heeft als hoofddoel om parkeerplekken bovengronds weg te 
halen en buurten  en straten, autoluwer, veiliger en schoner te maken. Daarbij 
is meer groen, meer ruimte voor voetgangers, kinderen en fietsers en een 
wandelboulevard langs de Singelgracht het uitgangspunt.1 

 
In Nota van Antwoord (NvA) op de zienswijzen van de bewoners worden deze 
doelen gewoon ontkend:  
Het doel van het bouwen van de parkeergarage is  

 niet het realiseren van een autoluwe Binnenstad (pagina 6) 

 niet om parkeerdruk te verlagen  (pagina 7) 

 niet om de luchtkwaliteit te verbeteren (pagina 25). 
 
Wel wordt steeds genoemd in de Nota van Antwoord:   
Realiseren van een kwalitatief hoogwaardig openbare ruimte, kwaliteitsimpuls, 
kwalitatieve verbeterslag , mooie openbare ruimte, groen voor spelende 
kinderen etc. 

Maar hoe ziet de openbare ruimte er na herinrichting 
dan in het echt uit? 

Op pagina 2 kunt u zien hoe het was en hoe het zou worden: een brede straat 
met veel ruimte, nauwelijks geparkeerde auto’s, weinig geparkeerde fietsen, 
een enthousiaste wandelaar en een fietser. 
Daarna de foto’s hoe het is werkelijk is geworden na herinrichting en het 
opheffen van parkeerplaatsen.  
Bladert u thuis maar even rustig door.   

                                                           
1
 Flap RO 19 september 2017 pagina 2; Nota van Uitgangspunten Singelgrachtgarage Marnix,2009,; Voorrang voor 

een gezonde stad, Referendumkrant, informatieavonden  etc. 

http://www.vriendenvandesingelgracht.nl/
mailto:vrienden.singelgracht@gmail.com
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Zo was het! 

 
Foto’s  Rombout Hogerbeetstraat vóór de herinrichting (Plan OR FH-buurt)) 
 

Zo wordt het! 

 

artist impression uit Plan OR Frederik Hendrikbuurt 
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Zo is het geworden! Na herinrichting mei 2017, 25 parkeerplekken 

opgeheven. 

 
Na herinrichting ‘Ruimte voor fietsers!’  
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Na herinrichting mei 2017, 25 parkeerplekken opgeheven 

 

 
Geen ruimte voor spelende kinderen en voetgangers!  
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Na herinrichting mei 2017 ‘Ruimte voor fietsers!’ 

 

 
Meer ruimte voor voetgangers en spelende kinderen?
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Van Oldenbarneveldtstraat na herinrichting september 2017 

 
Voor de deur van de Rijk Kramer basisschool 
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Meer ruimte voor voetgangers en spelende kinderen 
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Hier was eerste een kinderspeeltuintje. Nu opgeheven voor wat?? 

Meer groen voor spelende kinderen? 
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De conclusie luidt: 

 In de buurten en straten blijft een overvolle openbare ruimte die vol 
staat met geparkeerde auto’s en fietsen. Niet mooier dus! 
 

 Volgens de MKBA blijft het zoekverkeer en neemt zelfs toe na 
herinrichting van de buurt. De gevolgen zijn negatiever voor bewoners2 
en dus ook voor spelende kinderen. Niet schoner en autoluwer dus! 

 
Niet gefotografeerd, maar het staat wel in de Nota van Antwoord: 

 Het groene wandelpad langs dit stuk Nassaukade verdwijnt en wordt een 
stenen boulevard, ‘niet geschikt voor spelende kinderen’. 
En in één van de groene parken van het Frederik Hendrikplantsoen komt 
de inrit met een 3 meter hoge muur voor de veiligheid van spelende 
kinderen en pauzerende leerlingen. Niet groener dus. 

 

 De luchtkwaliteit in en tussen de Frederik Hendrik plantsoenen - de plek 
voor spelende kinderen -  verslechtert. 

 
Kortom:  dit concept bestemmingsplan draagt niet bij aan de doelstelling die u 
in uw inleidende brief aan de raad verwoord:  
 

Buurten en straten worden niet autoluwer, niet veiliger en 
niet schoner. 

 
 
 

 
 

                                                           
2
 Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA). Zie Voordracht voor de raadsvergadering 27 september 

2017: Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet en instemmen met realisatie Singelgrachtgarage Marnix, pagina 13 
onderaan en 14 bovenaan.   


