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CityHost wijst de weg

Via de gebiedscommissie kunt u als actieve buurtbewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie
invloed uitoefenen op het wel en wee in uw wijk. Lees hier wat er in uw wijk gebeurt en wat de gebieds
commissie doet. De commissieleden zijn gekozen door de Rotterdammers en vertegenwoordigen de
inwoners van het gebied. Ze ondersteunen initiatieven die het Centrum leuker en beter maken.

‘Het toerisme is veranderd. Hedendaagse reizigers, vooral
jongeren onder de 35, verwachten meer dan een goed bed
en schoon sanitair. Ze moeten online kunnen en willen graag
nieuwe dingen ontdekken. Bij CityHub zorgen we daarvoor’,
vertelt general manager Dennis Vermeulen.

Eerste fase goed verlopen

Bouwen aan cityboulevard

Arnoud Verhey

‘Mensen gingen vroeger een tot twee keer per jaar op vakantie,
tegenwoordig maken ze jaarlijks meerdere korte tripjes. Daardoor
hebben ze andere eisen en ons hotel voldoet daaraan. Voor een aan
trekkelijke prijs bieden we onze gasten een luxe hub (slaapcabine;
red.), goede douches en mobiele wifi, voor als ze de stad in gaan.
En de Witte de Withstraat is een A-locatie waar veel te beleven is.’
Jonge reizigers van nu zoeken vooral naar een reiservaring op maat
en willen tips van mensen die de stad goed kennen. Vermeulen:
‘Daarvoor hebben we de CityHosts, mensen die alles weten over
activiteiten en restaurants in Rotterdam. Via onze CityHub-app
kunnen onze gasten hen 24 uur per dag om suggesties vragen.’
Manon de Geus is zo’n CityHost: ‘Ik probeer de ervaring van onze
gasten te verrijken door ze naar plekken en restaurants te sturen
die ze niet in de reisgidsen vinden, zoals naar de markt op de Bin
nenrotte. Als iemand nog een leuke tip heeft, dan hoor ik het graag
via onze CityHub-app.’

Spakman: ‘Tot nu toe verlopen de werkzaamheden goed en het verkeer levert geen problemen op. De voorlichtingscampagne heeft gewerkt.’

‘Nadat op maandagochtend de hekken voor de marathon waren verwijderd, is de Coolsingel van zuid naar
noord afgesloten voor autoverkeer. Dezelfde ochtend
begon de aannemer met graaf- en opbreekwerkzaamheden. Ook startte de RET met de voorbereiding van
de bouwwerkzaamheden aan metrostation Stadhuis.
Voor ons was het de eerste dagen vooral spannend
hoe het zou gaan met het verkeer. Voorlopig gaat dit
goed. Onze voorlichtingscampagne heeft gewerkt.’ De
volgende fase is nu ingegaan. ‘De RET begint met de
bouw van extra nooduitgangen bij het metrostation

en met het verleggen van een ventilatieschacht. Begin
juni start de aannemer voor het WTC met het leggen
van het eerste natuursteen.’ Iedereen die benieuwd is
hoe de Coolsingel er uit gaat zien, kan terecht in het
informatiecentrum op het Churchillplein. Spakman:
‘Hier staat een maquette en vertonen we video’s.
Daarnaast is de omgevingsmanager aanwezig voor het
beantwoorden van vragen.’ Het informatiecentrum
is geopend op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en
16.00 uur. Het laatste nieuws en een overzicht van de
werkzaamheden vindt u op www.coolsingel.nl.

Ontdek het Scheepvaartkwartier

Mooiere Gouvernestraat

Barbecueën in Het Park

Samen met enkele omwonenden en ondernemers
heeft de gemeente een nieuw ontwerp gemaakt voor
de Gouvernestraat. De straat wordt heringericht met
parkeerplekken aan één kant, bredere trottoirs en
extra fietsparkeerplaatsen. In het najaar plant de
gemeente er vier bomen. En de laad- en loszone wordt
ook verplaatst. De werkzaamheden beginnen dinsdag
22 mei en duren tot en met vrijdag 8 juni. De straat
is dan afgesloten voor auto’s en fietsers. Met borden
staat aangegeven hoe u het beste kunt rijden.

Gaat u met zonnig weer ook wel eens barbecueen? In alle Rotterdamse parken mag het en veel
Rotterdammers maken er gebruik van. Als u in
Het Park bij de Euromast barbecuet, moet u dit
wel doen in de daarvoor bestemde zone. En het is
vanzelfsprekend dat u rekening houdt met andere
bezoekers van het park. En uw afval in de daarvoor
bestemde bakken gooit. Alle regels om ervoor te
zorgen dat het barbecueën veilig gebeurt, vindt u op
www.rotterdam.nl/vrije-tijd/barbecue.
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Oude zeilschepen en luxe jachten liggen gebroederlijk naast elkaar.

‘Rondom ons hotel is voor onze bezoekers veel te beleven.’

Wijkcontrole door bewoners
Een aantal inwoners van het Centrum surveilleert sinds begin
mei over de Nieuwe Binnenweg en omgeving. Een van de
deelnemers en medeinitiatiefnemer is gebiedscommissielid
Hennie van Schaik.
Van Schaik: ‘Bewoners in deze buurt ondervinden overlast, onder
andere van bedelaars en mensen die in het portiek plassen. Na een
bijeenkomst enkele maanden geleden, benaderde Marc van Duin
mij. Hij is wijkagent in het Oude Westen. Hij stelde voor dat be
woners zelf de buurt gingen controleren. Hiervoor waren enkele
spullen nodig en hij vroeg of ik hiervoor geld kon regelen. Dat is
gelukt.’

Iedereen kent de Markthal en het Centraal Station. Maar het Centrum heeft ook minder bekende plaatsen
die de moeite waard zijn om te bezoeken. Bijvoorbeeld het Scheepvaartkwartier, een van de weinige
chique Rotterdamse wijken die in de oorlog gespaard is gebleven.
Het is een prachtige wijk om doorheen te wandelen,
bijvoorbeeld langs de statige huizen op het Koningin
Emmaplein of de Parklaan. En aan de rand van Het
Park bij de Euromast staat aan de Westzeedijk het
Noorse kerkje dat van binnen heel bijzonder is. Wat u
zeker niet mag missen is de Historische Tuin Schoonoord aan de Kievitslaan 8. Deze tuin bevat een rijke
verzameling aan flora en fauna. Met zijn fraaie oude
zeilschepen is ook de Veerhaven een Rotterdams parel
tje. Aan de kop van deze haven staat de bronzen Beel
dengroep Scheepvaartkwartier. Vijf Rotterdammers die
van grote betekenis zijn geweest voor de stad, zoals de
heren Van Beuningen, Van Hoboken en Jamin.
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Maandag 7 april is de gemeente begonnen met het omvormen van de Coolsingel tot cityboulevard. ‘De
voorbereidende fase is inmiddels afgerond. Tot nu toe verloopt alles volgens planning en zijn er geen
verrassingen geweest’, vertelt Peter Spakman, projectmanager Coolsingel bij de gemeente Rotterdam.

Vrijwilligers gezocht om mee te surveilleren
Op dinsdag 1 mei zijn de bewoners voor het eerst op pad gegaan.
‘De wijkagent en mensen van de gemeente liepen mee. En dat blij
ven ze doen.’ De bewoners lopen een keer per week door de buurt,
steeds op een andere tijd. Tijdens hun ronde noteren ze alles wat
ze aan overlast tegenkomen. Dit geven zij door aan de wijkagent.’
Van Duin: ‘Ik heb in het systeem van de politie een dossier aan
gemaakt. Hierin noteer ik alle signalen. Daardoor zijn we straks in
staat mogelijke problemen gericht aan te pakken.’ Van Schaik: ‘We
hebben nu vijftien vrijwilligers, maar we kunnen er meer gebrui
ken.’ Centrumbewoners die willen meelopen, kunnen zich aanmel
den bij de wijkagent op 06 524 977 21.
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