
Deze dia  is zo gemaakt 
dat je zelf een afbeelding 
kan invoegen.  
 
Klik met de 
rechtermuisknop in de 
achtergrond en kies 
Achtergrond opmaken. 
Klik op Opvulling met 
figuur of bitmappatroon 
en dan op Invoegen uit 
bestand. Kies de 
afbeelding en klik op 
Invoegen en Sluiten. 
 
Klik niet op Overal 
toepassen omdat de 
afbeelding dan op alle 
dia’s komt. Met ctrl + z 
kan je dit ongedaan 
maken. 
 
Voor het mooiste 
resultaat is de 
beeldverhouding 1024 x 
768 pixels. Het beeld 
blijft dan scherp en 
vervormt niet. 
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Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 
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Agenda 

19:30 Opening en toelichting programma 
19:35 Stand van zaken 
19:50 Focus voor korte termijn (in groepen) 

• Verbeteren lokale luchtkwaliteit (10 minuten) 
• Verbeteren geluidskwaliteit (10 minuten) 
• Verbeteren ruimtelijke kwaliteit (2o minuten) 

20:30 Pauze 
20:45 Plenaire terugkoppeling groepen 
20:55 Focus voor langere termijn 

• Toelichting kentekenonderzoek 
21:15 Vragen en vervolg 
21:30 Sluiting 
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Voorgeschiedenis 

2015 Uitvoeringsagenda vastgesteld 
• Bufferen ten noorden IJ-tunnel 
• Verkeerslichten anders afstellen 
• Herrouteren Artis-verkeer  

nov-16 Maatregelen niet mogelijk, lastig uit te voeren,  weinig effectief of 
 onderdeel van andere  ruimtelijke programma’s met eigen planning 
14-12-16 Resultaten  buurtbijeenkomst IBIS 
  A. Werken aan schone lucht 
  B. Werken  aan  verbeteren geluidskwaliteit 
  C. Werken aan meer veiligheid 
  D. Meer groen in de straat 
  E. Werken aan minder verkeer in de straat 
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Wat gaan we doen….  

We gaan onderzoek doen naar: 
 
verbeteren lokale luchtkwaliteit 
• Mogelijkheden en effect van ionisatietechniek (ENS, VIALIS Universiteit 

Eindhoven, Gemeente Amsterdam) 
 
verbeteren geluidskwaliteit  
• Mogelijkheden en effect van  geluidsabsorberende maatregelen t.p.v. 

onderdoorgang Prins Hendrikkade, direct langs de rijweg, op plein bij 
filmacademie, op gevels  

• Handhaving op snelheidsovertredingen de stad uit 
 
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit 
• Realiseren meer groen en faciliteren bestemmingsverkeer in een juiste balans 
• Verwijden snelwegelementen in de openbare ruimte 
 



Klik op het pijltje naast 
Nieuwe dia om een nieuwe 
dia aan te maken. Kies een 
van de indelingen. 
 
Klik op Indeling als de dia 
opnieuw moet worden 
aangepast aan de huidige 
indeling, of om een andere 
indeling toe te passen. 
 
De tekstvakken van de dia’s 
hebben allen 9 niveaus. 
Eerste, tweede en derde 
niveau hebben een 
opsomming. Het vierde 
niveau is bold en geschikt 
voor een kopje. 
Het vijfde niveau is voor de 
basistekst. Zowel niveau  
vier als vijf lijnen 
automatisch uit aan de 
linkerkantlijn. 
Het zesde, zevende en 
achtste niveau lijnen uit 
onder resp. eerste, tweede 
en derde opsomming. 
Het negende niveau is een 
kleiner lettertype dat uitlijnt 
aan de linkermarge. Deze is 
geschikt voor bijvoorbeeld 
een bijschrift. 
 
Let op:  Let op: wissel van 
stijl met de knoppen              
voor lijstniveau verhogen of 
verlagen, of in MS Office 
met verkorte 
toetscombinatie 
Alt+Shift+← of 
Alt+Shift+→ 
 
 
Gebruik dus niet de 
standaard opsomming- 
knoppen van MS Office om 
de stijl te veranderen! 

1 juni 2017 Klankbordbijeenkomst Valkenburgerstraat | 5 

Aanpak 

Quick wins …… 
 worden snel gerealiseerd 
 ONTWERP – PLANNING - UITVOERING 
 
Gestarte onderzoeken naar mogelijke maatregelen ……. 
 Stap 1: vormgeven van mogelijke maatregelen 
 Stap 2: modelstudie naar te verwachten effect van maatregelen  
 Stap 3: proeftuin (maatregelen op straat uitproberen en evalueren) 
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