


 

 

AANPAK JOZEF ISRAËLSSTRAAT  DEEL  1 (in het 1e Schilderskwartier) 

  

Al jaren zijn we met de gemeente in gesprek over hoe we onze buurt/straat er weer aantrekkelijk en 
verzorgd uit kunnen laten zien. Dat is niet eenvoudig met een toenemend aantal bewoners die 
vanwege hun relatief korte verblijf in de straat, weinig betrokken zijn bij de ontwikkelingen in de 
buurt en weinig oog en zorg hebben voor het uiterlijk van de straat en huizen waarin ze wonen. 
Voor de vaste bewoners die hier al vaak 20 tot 30 jaar wonen is de wijze waarop de stoepen 
worden gebruikt en de fietsen worden gestald een doorn in het oog.  Zij hebben daarom met de 
gemeente een plan van aanpak uitgewerkt.  

We beginnen met het stuk tussen het Jozef Israëlsplein en het vernieuwde Blekerplantsoen. 

 HET IS DE BEDOELING OM DE STRAAT DAAR OP 4 PUNTEN TE VERBETEREN, ZIE 
BIJGEVOEGDE TEKENING MET EEN OVERZICHT VAN ALLE VOORSTELLEN: 

1.     De wijze waarop de fietsen worden geparkeerd. Er zullen nieuwe fietsrekken haaks op de stoep 
worden geplaatst. Aan de oneven kant kunnen de fietsen vanaf de straat worden gestald en 
aan de even kant vanaf de stoep. Om te voorkomen dat fietsers al in het begin van de straat de 
stoep op gaan zullen er tussen de auto’s opritten voor fietsers worden gemaakt. De fietsrekken 
zullen vooral geplaatst worden voor de huizen met de meeste bewoners. Om een rustig 
straatbeeld te creëren hebben we geprobeerd een ritme aan te brengen. 

2.     Voor de huizen zullen we zoals dat op de Kraneweg is gebeurd, met behulp van een ander 
kleur steen de ‘monumentale meter’ accentueren. Hierin kunnen ook geveltuintjes worden 
aangebracht of uitsparingen worden gemaakt voor een klimplant. De bewoners van elk huis 
zullen persoonlijk worden gevraagd naar hun voorkeur. 

3.     De boomspiegels willen we van groen (struikkamperfoelie) voorzien. Daarbij zullen we 
aansluiten bij het groen van in het nieuwe Blekerplantsoen.  

4.     Op de straat zullen parkeervakken en fietsopritten worden gemarkeerd. 

 

WANNEER? 

 Het tijdstip waarop alles van start gaat is nog niet bekend. Dat hopen we al wel te weten op het 
Studentenburen/Jozef Israelsfeest op donderdag 20 september.  

De plannen zullen we dan uitgebreider presenteren en toelichten. 
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