VERNIEUWING DE BOELELAAN MIDDEN
Op welke momenten ben ik betrokken bij
de vernieuwing van het deel van de De
Boelelaan tussen de Parnassusweg en de
Beethovenstraat?
OMWONENDEN EN
GEBRUIKERS

bouwt aan
de toekomst

12 juni 2019
Tijdens
een
informatiebijeenkomst
wordt
de
omgeving over de eerste
plannen en randvoorwaarden
geïnformeerd. Daarnaast is
besproken wat bewoners
en gebruikers belangrijk
vinden.

1e kwartaal 2020
Bewoners en gebruikers
vertellen hun wensen en
ideeën voor de nieuwe
inrichting van de groene
oever door middel van een
app.

November/december 2019
De Nota van Uitgangspunten
ligt ter inzage. Iedereen
kan het document inzien en
eventueel een zienswijze
indienen.

PROJECTTEAM EN
BESLUITVORMING

Voorjaar 2019
Het projectteam start met
het opstellen van een Nota
van
Uitgangspunten.
Hierin staan de knelpunten
van de huidige inrichting
en kaders voor de nieuwe
inrichting. Voor deze Nota
van Uitgangspunten worden
onderzoeken gedaan, zoals
een verkeersonderzoek. De
eerste mogelijkheden voor
een nieuwe inriching worden
op een kaart ingetekend.

2e kwartaal 2020
Een groep bewoners en
gebruikers gaat samen met
ontwerpers van Zuidas aan
de slag om de ingebrachte
wensen en ideeën een plek te
geven in het plan.

Maart/april 2020
De Nota van Uitgangspunten
wordt door de gemeenteraad
vastgesteld.

NVU

3e kwartaal 2020
Het voorlopig ontwerp wordt
voorgelegd aan de omgeving.
Betrokkenen geven aan wat
zij van het ontwerp vinden.

4e kwartaal 2020
Het definitief ontwerp en
het
BLVC-plan
worden
voorgelegd aan de omgeving.
Betrokkenen geven aan wat
zij hiervan vinden.

3e kwartaal 2020
Bewoners en gebruikers
geven aan waar we in de
uitvoering van het plan
rekening
mee
moeten
houden.

1e - 3e kwartaal 2020
Ontwerpers stellen met de
inbreng van de omgeving
een voorlopig ontwerp op.
De keuzes die hiervoor zijn
gemaakt worden toegelicht.

4e kwartaal 2021
Er wordt gestart met de
uitvoering. Bewoners en
gebruikers worden hierover
geïnformeerd.

3e kwartaal 2020
Het projectteam stelt kaders
op voor de uitvoering van
de vernieuwing van de De
Boelelaan Midden op het
gebied van bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en
communicatie (BLVC-kader).

3e en 4e kwartaal 2020
Ontwerpers scherpen het
plan aan en komen tot
een
definitief ontwerp.
De keuzes die hiervoor zijn
gemaakt worden toegelicht.

1e kwartaal 2021
Het definitief ontwerp en
BLVC-kader wordt door de
gemeenteraad vastgesteld
in een uitvoeringsbesluit.

