
   

overzicht ambities 
en onderzoeksvragen

Identiteit: soort straat/soort buurt
•	 Multicultureel
•	 Verblijven
•	 Tolerant,	met	respect	voor	elkaar:	

ontmoeten/connectie
•	 Gezellig	en	levendig
•	 Groen,	duurzaam	en	kunstzinnig
•	 Sociale	woningbouw
•	 Bereikbaarheid
•	 Looks	and	feels	Lombok
•	 Diversiteit	in	horeca/winkels
•	 Verbinding	met	omgeving:	geen	enclave
•	 Voorkomen	gentrification:	

verschillende	groepen	behouden

Ondernemen
•	 Winkelvariatie
•	 Horeca:	veel	meer	terrassen
•	 Markt
•	 Recreatie
•	 Parkeren	en	bereikbaarheid
•	 Meer	voetgangersruimte
•	 Onzeker	toekomstbeeld	voor	

ondernemers:	Haalbaarheid
•	 Schakelfunctie	Lombokplein
•	 Maakbaarheid
•	 Ondernemers	betrekken/helpen	bij	deze	

discussie

Structuur,	inrichting	en	verkeer
•	 Ruim	opgezet
•	 Schoon:	afvalinzameling
•	 Renovatie
•	 Verkeerssituatie:	autoluw/autovrij,	

eenrichtingsweg
•	 Autoluw?	Dan	(ondergrondse)	

parkeergarages	(voor	auto	en	fiets)
•	 Groen
•	 Voetgangers	voorop
•	 Tunnels	kwaliteit/veiligheid	
•	 Verbinding	binnenstad
•	 Verbinding	jaarbeurslocatie	(rondjes,	

voet-fiets-bruggen)
•	 Route	station:	meerdere	routes?
•	 Rotonde	bij	eind	Vleutenseweg?

•	 Wonen	en	leven
•	 Grote	sociale	cohesie,	met	veel	activiteiten
•	 Veilig	en	rustige	buurt
•	 Aandacht	voor	ouderen
•	 Goede	toekomst	voor	jongeren
•	 Behoud	sociale	woningbouw/renovatie:	

betaalbaar	blijven
•	 Nieuwbouw:	mening	sociaal/overige
•	 Wel	relatie	Jaarbeurszone	–	wonen
•	 Geen	hoogbouw	in	Lombok
•	 Recreëren	en	ontmoeten
•	 Woonduur	langer:	kansen	cohesie
•	 Leefbaarheid	gezinnen/kinderen
•	 Auto	parkeerplekken	voor	nieuwe	bewoners	

(niet	in	straatbeeld)
•	 Placemaking,	o.a.	op	Lombokplein
 

De aanpak concentreert zich op het gebied 
Lombok-Oost.

De overlast in Lombok–Oost is meerzijdig: afval op straat, uitstallingen van ondernemers, te hard rijden en dubbel parkeren. Ook is in 
Lombok-Oost is vanaf 2014 het aantal meldingen en signalen van jeugd- en drugsoverlast bij zowel politie als gemeente toegenomen. 
Meldingen die gedaan worden in de categorie jongerenoverlast bij de gemeente, blijken vaak een verzameling van verschillende vormen 
van overlast. Daarnaast gaan de meldingen vaak over jongvolwassenen (18–23 jaar). Het zijn regelmatig terugkerende thema’s in 
overleggen met bewoners en in de media.

Deze overlast is voor de gemeente aanleiding om voor 2017/2018 extra maatregelen te treffen. De maatregelen moeten de overlast 
terugdringen en beheersbaar maken. De aanpak sluit aan bij de grootst ervaren overlast in de buurt:  rommel en afval op straat, 
gevaarlijk verkeer en parkeren, overlast gedrag (van jongeren) op straat, drugsgebruik en drugshandel.

Gebiedsafbakening Categorieën maatregelen
De maatregelen vallen in de volgende categorieën:
 

Veiligheidsbeleving
Percentage van bewoners (West) waarvoor het gevoel van onveiligheid samenhangt met … :               

Rommel en afval op straat

VOORKOMEN
· Onderzoek aanpassen ophaaltijden bedrijfsafval
· Onderzoek mogelijkheden en financiering inzet 

‘buurtbeheerder’
· Meer prullenbakken op straat
· Betere logistiek voor het legen van de containers

BESTRIJDEN
· Terugdringen bedrijfsafval op straat
· Handhaven op afval en uitstallingen

Gevaarlijk verkeer en Parkeren

P

VOORKOMEN
· Onderzoek extra snelheidsbeperkende 

maatregelen 
· Onderzoek verbeteren laden en lossen
· Onderzoek aantrekkelijk maken onder-

grondse garage Moskeeplein

BESTRIJDEN
· Gerichte handhavingsacties verkeers-

overtredingen
· Blauwe acties op verkeer 
· Onderzoek mogelijkheden (mobiele) 

flitspalen
· (juridisch) Onderzoek naar de mogelijkheid 

om openbare orde camera’s in te zetten 
voor handhaving verkeersovertredingen

Overlast gedrag (van jongeren) op straat
VOORKOMEN
· Onderzoek mogelijkheden voor een ontmoetingsplek 

voor activiteiten
· Aanbod organiseren gericht op de ‘jonge hulpjes’
· Ondernemers benaderen voor werkervarings-

plaatsen/stages 
· In contact zijn met jongeren 
· Onderzoeken inzet jongerenwerk op het gebied van 

stagebegeleiding, werk e.d.

INFORMATIE VERGAREN
· Netwerk bouwen in de wijk voor gezamenlijke inzet
· Onderzoek instellen verblijfsontzegging (betreft een 

uiterste maatregel)

BESTRIJDEN
· Aanpak overlastgevende jeugdgroep (groepsscan en 

persoonsgerichte aanpak)
· Blauwe acties op overlast gevende jongeren

Drugsgebruik & drugshandel

Doelstellingen
De Aanpak overlast Lombok-Oost 2017/2018 heeft 
de volgende doelstellingen:

Minder overlast in de openbare ruimte

Meer gevoel van veiligheid bij bewoners 
en ondernemers

(Bijdragen aan) het bestrijden van 
criminele (en ondermijnende) activiteiten

Monitoren van de voortgang gebeurt door 
gemeente, politie en Openbaar Ministerie en in 
overleg met de klankbordgroep Veiligheid, de 
wijkraad en de winkeliersvereniging.

Voorkomen Informatie 
Vergaren

BestrijdenMonitoren

Aanpak overlast Lombok-Oost

16 jan 2017

VOORKOMEN
· Drugsgebruikers begeleiden naar hulp en dag-

besteding
· Lokale persoonsgerichte aanpak met zorgpartijen 
· Knock & talk, kennismakingsgesprekken met nieuwe 

ondernemers (oren en ogen op straat)

INFORMATIE VERGAREN
· Dossieropbouw voor mogelijk gebiedsverbod dealers 

en gebruikers (Overlastwet)

BESTRIJDEN
· Inzet overlastwet
· Blauwe acties op dealers
· Onderzoek mogelijkheden flexibele inzet van 

camera’s (24 u)
· Bewoners en ondernemers betrekken bij locaties 

cameratoezicht

(bron: Eindrapportage Analyse Veiligheidsbeleving 2015)  
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Aanbevelingen:
1. Verkeer
o.a.:  Meer handhaven
    Slinger in de straat
    overal oversteekbaar
    autovriendelijk, danwel autovrij
    beter zicht vanuit zijstraten

2. Drugs
o.a.  Lachgas verbieden, “coffeeshops” aanpakken
    inrichting, verlichting, zichtbaarheid

3. Jongeren
o.a.  vroeg beginnen: in gesprek: kinderen+ouders
    perspectief, ontmoetingsplek, stages, etc.

4. Afval
o.a.  grotere containers, en/of vaker legen
    prullenbakken terug
    aanspreken, gedrag, opvoeding

Ontwikkelingen
- centrum groeit: ook zuidzijde spoor
- Stationszone groei kantoren en woningen
- Jaarbeurs groei woningen en uitgaan  
- Graadt van Roggenweg rustiger en 30 km/h

Kansen voor Lombok
- van grootschalig in omgeving naar 
  kleinschalig in Kanaalstraat
- Kanaalstraat alternatief voor binnenstad
- Lombokplein als verbindende factor
- via Van Sijpesteijnstunnel relatie met centrum
- nieuwbouw sluit aan bij stijl Lombok 

Aandachtspunten
- diversite winkelaanbod, met behoud van 
huidig karakter
- Entree Damstraat: Lombok herkenbaar 
- betere bereikbaarheid voetgangers/fietsers 
maar niet ten koste van autobereikbaarheid 
- kwaliteit openbare ruimte

Verkeer Lombokplein
- positief over route van Graadt van Roggenweg 
achter NH-hotel langs 
- voorkeur voor rotonde bij kruising met 
vleutenseweg: alle richtingen afslaan. 
- 2x1 rijbaan: makkelijk oversteekbaar > hagelbuurt

Bebouwing Lombokplein 
- hoogte sluit aan bij nieuwbouw Moskeeplein 
- geen concurrerende winkels, maar voorkeur voor 
aanvullende centrumfuncties, zoals cultuur, markt
- verbinding met water, groen en sfeer

Entree Lombok
- entree Damstraat: Lombok herkenbaar
- entree mogelijk bij Moskeeplein?
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gewenst Karakter

maatregel: 
veiligheidsaanpak

maatregel:
budget voor
leefbaarheidsmanagermaatregel:

afval winkeliers: vaker legen, 
kleinere containers, 2/3e doet 
binnen maand mee. De rest 
volgt in latere maanden.

onderzoek door 
verkeerskundige: 
‘dit model geeft veel 
meer autoverkeer 
op Lombokplein, dus  
niet mogelijk.’



31 januari - thema-avond over gentrification 

Blijft Lombok 
een buurt voor 

iedereen?als onderdeel van het 
visietraject voor de Kanaalstraat / Damstraat

Welkom!dinsdag 31 januari 
19:30 - 22:00 uurin de Ulu moskeeMoskeeplein 86 
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ondernemen en 
wonen / zones

belangen

integraal

debat 
gentrification

klanten 
interviews 

buurtbijeenkomst

vandaag 
bent u weer 

aan zet!

ondernemers interviews 

procesgroep

procesgroep

procesgroep
procesgroep

procesgroep
vervolgens:
april: groepen 
mei: werkgroep
juni: buurt

in 
de

 pe
rs

gewerkt met 
voorbeeldschetsen
- 9 schetsen voor discussie
- ook huidige verkeersstructuur optimaliseren
- voeding voor vervolgontwerpschets

meest genoemde reacties
meer aandacht voor:
- veiligheid verkeer
- rustig wonen, oa sluipverkeer
- ondernemersbelang, oa autobereiknbaarheid
- overzichtelijk, schoon
- inrichting: mooie materialen
- parkeren (auto en fiets) en gebruik garage 
- groen

conclusies
- balans in belangen 
- verder uitwerken / onderzoeken diverse 
modellen en combinaties van modellen.

Ondernemen 
- meer diversiteit in aanbod winkels en horeca
- bovenstedelijke functie en buurtfunctie
- verruiming horeca voor bestaande ondernemers
- discussie over wel / niet ketens
- laden / lossen efficiënter
- hoe voorkomen asociaal rij- en parkeergedrag
- ondersteuning ondernemerschap

Wonen
- mix van wonen
- meer participatie en sociale cohesie
- zorgfunctie in de wijk
- ruimte voor voetganger
- schoner en veiliger, minder overlast, dag/nacht

Zones
- Damstraat: eenrichtingsverkeer auto en parkeren 
bij voorkeur aan één zijde
- Moskee: levendiger, gezelliger, evenementen, markt
- Kanaalstraat van oost naar west: van meer 
dynamiek en stedelijke functies naar meer wonen 
en zorg/welzijn.
- Kanaalstraat wel bereikbaar voor auto en fiets, 
geen snelfietsroute
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maatregel:
uitstallingen winkeliers: 
betere afspraken

maatregel:
straatmanager werven 
(en in dienst vanaf mei)

inrichting en 
verkeersstructuur

belangen per thema:
veel overeenkomsten

voorbeeldschetsen

voorbeeldschetsen

visie  (hoofdpunten avond)
- streven naar balans, met behoud van 

eigenheid en in verbinding

- balans tussen:
  - wonen, winkels/horeca en verblijven
  - levendigheid en schoon, heel, veilig
  - auto, fiets en voetganger 

- Veilig en rustig wonen in de 
dynamische stad. 

- Winkels en horeca: bovenstedelijke 
functie en een buurtfunctie

- Multiculturele ondernemers maken de 
straat nu. Meer diversiteit in aanbod 
maakt de straat compleet.

- Ruimte voor álle bewoners en 
ondernemers (geen verdringing)

zzzzzzzzzz

Matrix	Gebruikers	en	belangen/wensen	toekomst	(hoofdlijnen)	
	

bewoners	 ondernemers	

Karakter	 Levendig/gezellig/dynamisch/“chaotisch”	 x	 x	
Karakter	kleinschalige	en	zelfstandige	winkels	en	horeca		 x	 x	
Multicultureel	en	divers	 x	 x	
Schone	straat		 x	 x	
Historisch	karakter		 x	 x	
Duurzaamheid	>	inrichting,	circulair,	afval	scheiden	 x	 x	
Luchtkwaliteit	verbeteren	 x	 	

Winkels	en	
horeca	

Winkelfunctie	bovenwijks,	bovenstedelijk	én	voor	de	wijk	 x	 x	
Winkeldiversiteit	>	Nederlands	/	westers	(maar	met	behoud	van	wat	er	is)	 x	 x	
Horecadiversiteit	 x	 x	
Winkeldiversiteit	ketens	(Action/Zeeman/Blokker/Hema/Vlaams	Broodhuys)	 x	 	
Verblijven	>	terrassen	 x	 x	
Ontmoeten	>	binnen	en	buiten	(specifiek	ook	voor	jongeren)	 x	 x	

Wonen	 Rustig	en	plezierig	wonen	>	sluipverkeer,	hardrijden,	hangen,	nachtrust		 x	
	

Mix	van	bewoners	>	sociaal-student-koop-huur-alleenstaand-gezinnen	 x	 x	
Kindvriendelijk	(ook	Kanaalstraat/Damstraat)	 x	 	
Aandacht	voor	jongeren	>	zelfredzaamheid/ondersteuning/begeleiding	 x	 x	

Veiligheid	 Veilig	>	drugsoverlast	/	jongerenoverlast	/	criminaliteit	/	inbraak	/	afval	/	veiligheidsgevoel	 x	 x	
Veilig	>	verkeer	 x	 x	

Openbare	
ruimte	

Parkeren	bezoekers	winkels	(plek	en	regime)	 x	 x	
Parkeren	ondernemers	en	medewerkers	(plek	en	regime)	 x	 x	
Parkeren	bewoners	en	hun	bezoekers	(plek	en	regime)	 x	 x	
Fietsparkeren	 x	 x	
Laden	en	lossen	>	efficiënter	/	minder	overlast	 x	 x	
Bereikbaarheid	Kanaalstraat/Damstraat	auto	 x	 x	
Bereikbaarheid	Kanaalstraat/Damstraat	fiets	 x	 x	
Ruimte	voor	voetganger	en	rolstoel/rollator	 x	 x	
Overzichtelijke	inrichting	>	uitstallingen,	verkeersborden,	bankjes,	prullenbakken,	etc	 x	 x	
Groen	>	beeld	en	beheer	 x	 x	
Verlichting	>	gezellig,	maar	niet	te	fel	 x	 x	

	

maatregel gemeente:
uitwerken ondergrondse containers 
en onderzoeken mogelijkheden


