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In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de plannen om de buitenruimte
van de Agniesebuurt te vernieuwen

Planning werkzaamheden Agniesebuurt aangepast
De gemeente is van plan om de openbare ruimte van de
Agniesebuurt te vernieuwen. Er zijn bewoners die zich
zorgen maken over de gevolgen van de plannen voor
hun huis, tuin en straat. Ze zijn bang dat hun tuin,
kelder en/of souterrain onder water komen staan en dat
er schade ontstaat. Ze vragen zich af hoe dat opgelost
moet worden en wie dat moet regelen en betalen. De
gemeente vindt het belangrijk dat bewoners de plannen
steunen en wil de buurt nog beter informeren en
betrekken. Om hier tijd en ruimte voor te maken is de
planning van de uitvoering aangepast. Het plan om in
januari 2018 in de Vrouw Jannestraat te starten is
uitgesteld. De uitvoering van de Regentuin in het
Zomerhofkwartier gaat door.
Dit geeft ruimte om u als bewoner nog beter te informeren,
aanvullende gesprekken met elkaar te houden en bepaalde
zaken (opnieuw) te onderzoeken en af te wegen. Met
elkaar kunnen we naar de projectaanpak kijken, afspraken
maken over hoe we, nu en in de toekomst, met water
omgaan en wie welke rol daarin heeft.
Denk en doe mee!
Wilt u ook meedenken of meedoen? Aarzel dan niet en
laat het ons weten! Meld u aan via
aanpakagniesebuurt@rotterdam.nl. Of tijdens ons
inloopspreekuur op dinsdag 21 november en
5 december, 09:00 - 10:30 uur in de Nieuwe Banier,
Banierstraat 1.
Daar kunt u ook terecht als u vragen of opmerkingen
hebt over de aanpak van de Agniesebuurt.
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De plannen
De gemeente Rotterdam werkt aan het vernieuwen van de
openbare ruimte in de Agniesebuurt en vervangt in ieder
geval het riool. Dat is nu in slechte staat. Ook willen we de
straten en het groen verbeteren, zodat het mooi en veilig is
en past bij de behoeftes van bewoners en ondernemers.
Hierbij kijken we niet alleen naar de behoeftes van nu,
maar ook naar wat nodig is in de toekomst.
Steeds meer stortbuien
Zoals u wellicht heeft gemerkt regent het door de
verandering van het klimaat steeds vaker en harder. Deze
zogenaamde stortbuien zien we de laatste jaren al steeds
meer. Op sommige plaatsen in de buurt zijn hierdoor nu al
problemen: er blijven grote regenplassen op straat staan,
tuinen en kelders staan onder water en in een aantal
huizen komt het vuile water terug uit de afvoer. Ook
stroomt vervuild water weg in de singels. Als we nu niets
doen, worden deze problemen alleen maar erger. Het is
belangrijk dat we hier in onze plannen rekening mee
houden.
Passende plannen
De plannen moeten natuurlijk passen bij de buurt. De
ingrepen hebben gevolgen voor de bewoners van de
Agniesebuurt. Voor de één meer dan voor de ander.
Daarom bespreekt de gemeente de plannen ook met de
buurt en organisaties zoals woningcorporatie Havensteder.
Er zijn informatieavonden geweest en er is een waterkrant
en een website gemaakt. Met de inbreng van de buurt
wordt het plan steeds verder aangepast om ook in de
toekomst droge voeten te houden.
www.rotterdam.nl/aanpakagniesebuurt

