Verslag
Klankbordgroep Tussenwater
Openbare Werken Zuid-West

Betreft

:

Verslag Klankbordgroep Tussenwater

Locatie

:

Cloese

Datum

:

11 oktober 2018

Aanwezig

:

Judith Tonkes, Sjoerd Ennenga, Bianca
Dool, Lino Noya Mahn, Ernst Nobel,
Imelda Boogaard, Jack van Rijn, Saskia
Lerou, Bart Boerema, Edwin Smid,
Nanda Jonker.

Afwezig m.k. :

Cor van Hulst, Ahmed Güngör, Marijke
Degeling, Ton Spaan, Marek Kucharek,
Paul van Renswoude, Luuk van der
Burgt, Lex Hussaarts, Kees
Kouwenhoven, Willeke Nagel

Volgende
:
vergadering

15 november 2018 om 19.00 uur, locatie
Cloese 200

1.

1.1.

1.2.
1.3.

Bezoekadres:
Groene Kruisweg 36, Rotterdam
Postadres: Postbus 10902
3004 BC Rotterdam
Internet: rotterdam.nl/
Van: Nanda Jonker
Telefoon: 0630631508
E-mail: n.jonker@rotterdam.nl

Opening/Mededelingen
Judith opent de vergadering en heet de deelnemers van de klankbordgroep (nieuwe
samenstelling) welkom.
Toelichting kleinere groep
N.a.v. een verzoek van twee bewoners om de klankbordgroep efficiënter te kunnen
laten functioneren, is dit met hen besproken. Dit heeft geresulteerd om in een kleiner
comité verder te gaan als klankbordgroep en wellicht later weer in een breder verband
met meer bewoners.
Bianca geeft aan hoe dit verzoek tot stand is gekomen (m.n. van belang voor
Gebiedscommissie).
Kennismakingsrondje
Eenieder stelt zich voor.
Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

2.

Werking en inrichting van de klankbordgroep

2.1.

Wat is het doel
Kritisch, constructief, voor alles open staan. Er is al veel gezegd en gemeld.
Imelda heeft nog heel veel oude documenten beschikbaar. Ze stuurt die door.
Wat verwachten we van elkaar/Hoe gaan we verder
We hebben nu even een pas op de plaats gemaakt en zullen stapsgewijs verder gaan,
wat en hoe? Wat zijn de verwachtingen vanuit de gemeente en bewoners?

2.2.

Laat vooral weten wat er in de wijk gebeurt, zoals de verkeersactie van afgelopen
donderdag, deze was niet bekend.
Dit was een actie vanuit Buurt Bestuurt. Het kruispunt waar de actie plaatsvond valt
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echter buiten het gebied van het project.
Er moet een duidelijke scheiding blijven tussen de Klankbordgroep en Buurt Bestuurt.
Judith heeft vernomen dat er een verkeerstechnische wijziging in de openbare
buitenruimte voorbereid wordt (éénrichtingsverkeer op een klein deel van de Nieuwe
Wetering). Zij wil op dit moment dat er geen grote wijzigingen in de wijk worden
uitgevoerd zonder dat dit in het planteam bekend is, zodat de Klankbordgroep
daarover geinformeerd kan worden.
Is er vanuit bewoners een wens voor een wijziging voor de openbare buitenruimte dan
kan deze het best gemeld worden bij tussenwater@rotterdam.nl
Er zal dan bekeken worden of deze wijziging ten tijde van uitvoering werkzaamheden
gelijk meegenomen kan worden.
Laatste kwartaal 2018 zou worden gestart met werkzaamheden.
Alleen Stedin voert nu werkzaamheden uit. Deze hebben met de eerdere storing te
maken.
Sinds de laatste klankbordgroep staan er nog steeds vragen open. Nog niet overal valt
antwoord op te geven. De installatie van het nieuwe College heeft lang op zich laten
wachten waardoor wij ook moesten wachten, en de projectmanager veranderde van
baan, waardoor Judith ingewerkt moest worden. Enige vertraging is dan ook
onvermijdelijk.
Imelda vraagt waarom de schouwrapporten, ondanks verzoek, niet worden verstuurd.
Bovendien heeft de schouw een tijd terug plaatsgevonden en ze vraagt zich af of de
gegevens nog realistisch zijn.
De schouwrapporten worden op verzoek verzonden, zoals toegezegd. Er zijn echter
mensen die menen dat die rapporten automatisch opgestuurd zouden worden. Dat is
niet de bedoeling geweest. Men moet een verzoek sturen naar
tussenwater@rotterdam.nl.
Overigens wordt er geen groot verschil verwacht tussen de situatie ten tijde van de
schouw en het daadwerkelijk vullen van de kruipruimtes. Sjoerd zal deze opmerking
wel doorgeven aan de technici om hier aandacht aan te schenken.
Sjoerd
Op FB-pagina plaatsen hoe schouwrapport op te vragen.
Lino
2.4.

frequentie
Hoe vaak bij elkaar? Gedacht wordt 1x per maand.

3.

Communicatie
Sjoerd geeft aan dat alles wat in de wijk plaatsvindt kenbaar gemaakt wordt middels
een nieuwsbrief en/of de website.
Bij de school aan de Heersdijk zal wekelijks een inloopuur worden gehouden. (Nog
niet operationeel).
Sjoerd zal een nieuwsbrief maken.
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4.

Terugkoppeling bezoek Wethouder
In plaats van de Burgemeester heeft de nieuwe Wethouder Bert Wijbenga op 28
september een rondje Tussenwater gedaan. Bianca en Lino waren daarbij aanwezig.

4.1.

Vier punten waar de wethouder aandacht voor vraagt:
1. Gebrek aan vertrouwen
Gemeente heeft zelf een second opinion laten uitvoeren over de te nemen
maatregelen. Veel bewoners hebben hier geen vertrouwen in en gedacht wordt om
middelen ter beschikking te stellen zodat zijzelf een second opinion kunnen laten
uitvoeren. Een aantal bewoners vind dit niet nodig. Als inzage gegeven wordt in de
second opinion die er is, zou dat voldoende informatie kunnen leveren.
Daarnaast wordt het aanbod gedaan om twee bewoners te laten aanschuiven bij
het planteam, zodat al in een vroeg stadium meegedacht kan worden over de
maatregelen die getroffen worden. Lino Noya Mahn wil daar aan meedoen. Sjoerd
vraagt Paul van Renswoude
Sjoerd
(not.: Paul wil ook deelnemen)
2. Finale kwijting
De finale kwijting wordt geschrapt uit het contract. Sjoerd zal dit ook melden in de
Nieuwsbrief want dit geeft bij veel bewoners opluchting.
Sjoerd
3. Riool/huisaansluiting
Wat kost het als de gemeente ook de huisaansluitingen gaat vervangen tot aan de
gevel. Deze vraag is intern uitgezet, maar nog niets bekend.
Judith
De bewoners moeten dan wel zelf voor de bovengrondse afwerking zorgen.
4. Kwaliteit vergroten van de wijk (vergroening, spelen)
De wethouder vraagt om te stimuleren dat bewoners hun tuinen vergroenen.
Sommige speelplekken zijn aan een opknapbeurt toe. Dit wordt nader bekeken.
Vervangen bestrating naar Rotterdamse Stijl. Dit gaat uit het beschikbaar gestelde
bedrag.
Naast bepaalde delen van rioolvervanging wordt waar mogelijk een apart
schoonwaterriool aangelegd voor regenwater en overtollig grondwater. De
kosten daarvoor komen uit een ander budget.
Op de vraag naar de mogelijkheden om ingrijpender aanpassingen van de
openbare ruimte komt het antwoord dat grote aanpassingen aan de infrastructuur
veel extra onderzoek, gesprekken met diverse partijen etc. etc. betekent. Dit houdt
vertraging in. Dit wordt als niet-wenselijk beschouwd.

5.

Rondvraag
Gevraagd wordt om agendapunten aan te leveren voor het volgend overleg.
Bij het volgende overleg zullen een technicus en ontwerper uitgenodigd worden.
Op een vraag van Imelda geeft Judith aan na te gaan of zand beschikbaar gesteld kan
worden voor het repareren van kleine verzakkingen.
Judith

6.

Afsluiting
Volgende klankbordgroep: 15 november, aanvang 19.00 uur op de Cloese.

