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1 Onderwerp: 1 Herinrichting plein gebouw C 

Kennisnemen van: 
De herinrichting van het plein gebouw C. 

Beste raadsleden, 

Voor de Julianastraat en schoolcampus RSG is in 2019 een nieuw stedenbouwkundig 
ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is opgesteld in samenwerking met de diverse 
belanghebbenden zoals de RSG-school, De Skûle (huurders gebouw C}, De Bouwvereniging 
en inwoners van Plan Zuid. Samen is besloten om het gebied ter plaatse van de RSG campus 
verkeersluw te maken en voor voetgangers een betere verbinding te creëren tussen de 
schoolgebouwen. Ook zijn de pleinen van de RSG school en gebouw C in het nieuwe ontwerp 
meegenomen. 

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Julianastraat incl het openbare deel van de 
schoolcampus worden in het project "herinrichting Plan Zuid fase 3" meegenomen en medio 
2021 uitgevoerd. 

Plein gebouw C 
Het plein van gebouw Cis gemeentelijk eigendom. Het heeft in de huidige situatie niet meer 
de functie als schoolplein. Het wordt nu met name gebruikt voor parkeergelegenheid en 
zaken als bijvoorbeeld de fietsenhokken worden niet meer gebruikt. Het algehele beeld van 
het plein is onverzorgd en verdient een opwaardering. 
Het nieuwe ontwerp sluit aan op de wensen van de huidige gebruikers (De Skûle}. Daarnaast 
krijgt het een klimaatadaptieve inrichting met bomen en groenvakken en sluit het aan op het 
algehele nieuwe beeld van het gebied rondom de RSG school. 

Er is door B&W besloten om de uitvoering voor de herinrichting van het plein gebouw C in 
het project Plan Zuid fase 3 mee te nemen. Hiervoor is ruimte binnen de reeds beschikbaar 
gestelde budgetten voor de herinrichting Plan Zuid fase 3 en Julianastraat. 
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Ontwerp 
Wij willen u graag op de hoogte stellen van de nieuwe inrichting. In de bijlagen kunt u het 
uitvoeringsontwerp zien voor het plein gebouw C en is ook het algehele stedenbouwkundig 
ontwerp van de Julianastraat toegevoegd. 

Met vriendelijke groet, 
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Bijlagen: 
1. Stedenbouwkundig inrichtingsontwerp plein RSG en Julianastraat (docnr: 101434) 
2. Uitvoeringsontwerp plein gebouw C 3-2-2021 (docnr: 102415) 


