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Stand van zaken Grassenbuurt

Op 12 november jl. heeft de heer Peters ingesproken tijdens uw openbare vergadering. De
strekking van zijn inbreng: Stadsbeheer communiceert onvoldoende, onveilige situaties op
drukke routes en behoefte aan een bewonersavond.
Op 19 november jl. heb ik u geïnformeerd dat op 21 november 2019 een bijeenkomst met
vertegenwoordigers uit de straten van de Grassenbuurt zou plaatsvinden. Deze avond is
samen met de heer Peters voorbereid. Hij heeft – overeenkomstig afspraak tussen hem en de
gebiedsmanager en programmamanager OW – een klankbordgroep/bewonersdelegatie
gevormd met bewoners die hun straat vertegenwoordigen, zodat een diepgaander gesprek
mogelijk is.
De bevindingen van 21 november (aangeleverd door Ron Davids en onderschreven door Boris
Ludema):
- Door Henk Alkema is toegezegd een gesprek te hebben met een bewoner over
veiligheid (naam bewoner is bij SB bekend)
- Bochten op de hoeken van straten worden versterkt
- De faseringskaart/planning op de website wordt geactualiseerd
- Voorgesteld is dat de bouwkeet aan de Nieuwe Ommoordseweg beschikbaar komt
voor bewoners waar men iedere vrijdag met vragen terecht kan
- SB draagt zorg voor een aanspreekpunt ten behoeve van snelle communicatie
- Tijdens de avond ontspon zich een stevige discussie over de keuze van de bomen;
deze keuze is echter conform de Rotterdamse stijl, en ja, op sommige momenten kan
dat leiden tot maatschappelijk aanvaardbare hinder;
- Onderzocht wordt of een dergelijke klankbordgroep kan worden gecontinueerd.
Uit contact met Henk Alkema bleek mij verder dat:
- Naar aanleiding van een eerdere bewonersavond over fase 1 van de werkzaamheden
worden de geplande bomen in de tussenstraten niet geplaatst zodat een behoorlijk
aantal parkeerplaatsen behouden blijft. De geplande bomen in de andere straten
worden wel geplaatst o.a. als invulling van de vergroeningsopgave Ommoord en ter
behoud van het groene karakter van de buurt. Per saldo leidt dit tot een verlies van
een aantal parkeerplaatsen.
- Alle vragen die via de email grassenbuurtSB@rotterdam.nl. worden gesteld, worden
voor zover dit mogelijk is, binnen 5 dagen beantwoord.
- De aannemer is primair verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden. Daar ziet SB uiteraard op toe. Veiligheid is ook een zorg van SB.
Op de website www.rotterdam.nl/wonen-leven/grassenbuurt/ staat aanvullende
[contact]informatie.
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Planning en communicatie
Oorspronkelijk was een bewonersavond over de 2e fase gepland op 10 dec. Omdat deze
avond samenvalt met de openbare gebiedscommissievergadering én de 1 e fase uitloopt, is de
bewonersavond op 10 dec geannuleerd en verschoven naar medio januari (datum ntb).
Tijdens deze informatieavond is uiteraard ook gelegenheid om vragen te stellen en
opmerkingen te plaatsen over de 1e fase.
Op 12 december a.s. is een bijeenkomst voor ondernemers ingepland [Fase C/D]
Daarnaast kondigde raadslid van Schaik in het AD van 27 november jl. aan een Actualiteit
voor 5 dec aan te vragen. Staat op de agenda van de gemeenteraad!

