Nieuwsbrief

Stand van zaken
Aanpak Tussenwater

December 2018

Er gebeurt veel in het project Aanpak Tussenwater, ook al is dat buiten nog
niet zichtbaar. De voorbereidingen om de verzakkingen aan te pakken liggen
bijvoorbeeld goed op schema. En in het verlengde van het project worden
ook andere aspecten in de wijk verbeterd. In deze nieuwsbrief leest u hoe
het met de voorbereidingen gaat en wat er de komende tijd gaat gebeuren.

Overzicht van de wijk Tussenwater.

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er allerlei
ontwikkelingen:
• De kruipruimtes zijn geschouwd.
• We werken aan conceptcontracten om
kruipruimtes te vullen, achterpaden op te
hogen en huisaansluitingen te vervangen.
• We onderzoeken of er verbeteringen in
de buitenruimte mogelijk zijn.
• Kostenclaims worden afgewikkeld.
• We zetten de werkzaamheden aan het
rioolstelsel goed op tekening en in een
contract voor een aannemer (een bestek).
• We stemmen de rioolwerkzaamheden af
op de werkzaamheden van de nutsbedrijven,
bijvoorbeeld voor water, elektriciteit, data
en telefonie.
• We maken plannen om de wijk te vergroenen.
• We werken plannen voor eenrichtingsverkeer
in een deel van de wijk uit.

Planning:
vanaf april 2019 worden
de kruipruimtes gevuld
We starten op zijn vroegst pas eind april 2019 met het
vullen van de kruipruimtes, in tegenstelling tot eerdere
berichten. We konden deze werkzaamheden niet in delen
aanbesteden, dus moesten we wachten tot de laatste
schouwrapporten binnen waren. Nu komt er 1 contract
voor alle kruipruimtes.

Overeenkomst voor
vullen kruipruimte,
aanpassing rioolhuis
aansluiting en ophogen
achterpad
Voordat de kruipruimtes gevuld worden, sluiten we een
overeenkomst met de huiseigenaren af. Hierin staat dat
de gemeente verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering
van de werkzaamheden, dat de eigenaar toestemming
geeft voor het uitvoeren daarvan en dat er een garantie
termijn is voor het uitgevoerde werk.
In deze overeenkomst geven bewoners daarnaast ook aan
dat zij akkoord gaan met het vullen van de kruipruimte, het
ophogen van het achterpad, aanpassen van de rioolhuisaansluiting en, als dat van toepassing is, het vullen van
de ruimte onder de schuur of garage. De Klankbordgroep
denkt mee over de concepten van deze overeenkomsten.

Aanpak kruipruimtes: er wordt van oost naar west gewerkt: eerst in het
paarse deel, daarna in het gele deel, en tenslotte in het blauwe deel.

Overigens kan het schouwrapport van uw woning nog
steeds opgevraagd worden door een mail te sturen naar
tussenwater@rotterdam.nl
De kruipruimtes worden gevuld met licht korrelmateriaal
tot zo’n 60 cm. onder de vloer. Daardoor zal de bodem
van de kruipruimte minder snel verzakken, terwijl het
zand rondom de woning toch niet in de kruipruimte zakt.
De kabels en leidingen in de kruipruimtes worden, voor
zover nodig, door de aannemer ondersteund tijdens het
vullen. Welk vulmateriaal toegepast wordt, is nog niet
precies bekend: dat wordt duidelijk zodra een aannemer
met een goedgekeurd plan aan de gang gaat.
Het ophogen van de buitenruimte en het herstel van de
riolering start halverwege de tweede helft van 2019.

Klankbordgroep

Tussenwater

De klankbordgroep Tussenwater heeft een nieuwe
samenstelling, om effectiever te kunnen werken.
Wijkbewoners kunnen de leden van de klankbordgroep aanspreken over zaken die de klankbordgroep
naar voren brengt.
Dat kan bijvoorbeeld via de Facebookpagina
Tussenwater Ophoogproject (TOP), maar ook
via het mailadres infotussenwater@gmail.com.

Achterpaden: woningeigenaren (en erfpachters) zijn verantwoordelijk
voor onderhoud en veiligheid. De coulanceregeling maakt het mogelijk
een overeenkomst af te sluiten waarna de gemeente de achterpaden in
het project meeneemt.

Locoburgemeester Wijbenga op bezoek
In april 2018 is burgemeester Aboutaleb op bezoek
geweest. Buurt Bestuurt heeft hem gevraagd nog
een keer langs te komen. Hij heeft locoburgemeester
Bert Wijbenga gevraagd dit bezoek over te nemen.
Als wethouder heeft hij het project Aanpak Tussenwater
in zijn portefeuille. Inmiddels is de heer Wijbenga op
bezoek geweest. Enkele bewoners en ambtenaren
hebben hem rondgeleid. Tijdens deze rondgang heeft
de wethouder aandacht gevraagd voor vier punten:
• kwaliteit van de wijk verbeteren;
• finale kwijting;
• wantrouwen jegens de gemeente wegnemen;
• problemen met de rioolhuisaansluitingen.

Het verzoek om de kruising naast het metrostation overzichtelijker te maken wordt niet meegenomen. Die aanpassing
vraagt veel extra budget en die ruimte is er niet.

De kruising bij het metrostation wordt niet aangepast.

Kwaliteit van de wijk verbeteren
De wethouder vindt dat het project Aanpak Tussenwater
ook kansen biedt om andere aspecten van de wijk te
verbeteren. Zo viel hem op dat er veel verharding ligt in de
wijk. De wethouder heeft de projectorganisatie gevraagd
om te bekijken waar verharding vervangen kan worden
door begroeiing, op openbaar en particulier terrein.
De projectorganisatie heeft voor het openbaar gebied
de eerste ideeën op papier gezet. Hoe woningeigenaren
daarbij betrokken worden, bekijkt de klankbordgroep nog.

Finale kwijting
Onder andere vanuit de klankbordgroep werd aangegeven
dat de term finale kwijting voor veel onbegrip zorgt. Die
formulering is gebruikt in brieven over de uitbetaling van
de claims op basis van de coulanceregeling. Ook zou deze
term terugkomen in de individuele overeenkomsten met
woningeigenaren waarin afspraken gemaakt worden over
het vullen van de kruipruimtes en de overige werkzaam
heden. Finale kwijting betekent dat je na het betalen van
de kostenclaim of het tekenen voor het uitvoeren van
werkzaamheden niet meer op die actie of beslissing kunt
terugkomen. Dat is een gebruikelijke aanpak bij de afwik
keling van schadeclaims. Diverse bewoners zijn het daar
niet mee eens. Besloten is de term finale kwijting te laten
vervallen. Er is voldoende vertrouwen in de technische
oplossing en eventuele aanspraken zullen op basis van
de wet in behandeling worden genomen.

Wantrouwen jegens de gemeente wegnemen

Waar mogelijk vervangt de gemeente bestrating door groen.

Ook zijn er ideeën om plaatselijk de verkeerssituatie te
verbeteren. Daarvoor zijn door de gemeente o.a. parkeertellingen uitgevoerd en zijn de mogelijke parkeerproblemen
in kaart gebracht. Verder komen in de hele wijk dezelfde
verkeersdrempels. Ook wordt het idee voor eenrichtingsverkeer in een deel van de wijk uitgewerkt.
Tot slot leggen we op een aantal plaatsen een schoonwaterriool. Dat zorgt ervoor dat het regenwater ook naar de singels
wordt afgevoerd en niet alleen naar de waterzuivering.

Vanuit de bewoners kwam de opmerking dat er weinig
vertrouwen is in de plannen voor de aanpak van Tussen
water. Op de informatieavond hebben we uitgelegd hoe
de gemeente tot de conclusie komt dat de zetting van de
grond na de komende ophoging tot een normaal tempo
teruggebracht wordt. Dat staat ook op www.rotterdam.nl/
aanpaktussenwater. Er is ook een review uitgevoerd over
de oplossing die de gemeente gaat uitvoeren. Vanuit de
klankbordgroep is verzocht om inzage in deze stukken.
De review en de gemeentelijke rapportage komen daarom
op deze website, zodat alle bewoners ze kunnen lezen.
Verder draaien twee bewoners uit de klankbordgroep mee
in het gemeentelijke Planteam Tussenwater. Zij kennen de
wijk goed en kunnen aangeven welke aspecten aandacht
verdienen en wanneer en waarover communicatie nodig is.

Problemen met de rioolhuisaansluitingen.
Bewoners hebben bij de wethouder aangegeven dat de
aanpassing van de rioolhuisaansluitingen op kosten van de
gemeente zou moeten komen. Voor Aanpak Tussenwater
heeft de vorige wethouder al toegezegd dat het deel op
openbaar gebied op kosten van het project uitgevoerd
wordt. De rest onderzoekt de gemeente nu.

Wat zit er in de 14,6 miljoen?
Het budget van 14,6 miljoen is bestemd voor de kosten
van het reken- en tekenwerk in de voorbereidingsfase
en de uitvoering van het hele werk. Ook zit in dit budget
4,5 miljoen voor alle kosten van de zogenaamde coulanceregeling. Dit zijn kosten voor werkzaamheden waar de

gemeente normaliter niet verantwoordelijk voor is: het
vullen van de kruipruimtes, de aanpassingen van de
rioolhuisaansluitingen, de ophoging van de achterpaden
en de uitbetaling van de kosten die via het schadeloket
geclaimd zijn.

Afwikkeling schadeclaims
duurt lang, maar eind is
in zicht

Inloopavond

De afwikkeling van de claims die via het schadeloket
binnengekomen zijn, duurt langer dan gedacht. Het
verschil tussen de afhandeling bij een schaderegeling
en een coulanceregeling, zoals die in Tussenwater
toegepast wordt, blijkt lastig. Bij een schaderegeling
is een partij verantwoordelijk voor schade. Die partij
is volledig aansprakelijk, tot de schade verjaard is.
Bij een coulanceregeling is er geen sprake van verantwoordelijkheid voor schade, maar wil een partij de
financiële schade voor een deel vergoeden, als de
schade aantoonbaar is. Een coulanceregeling heeft
dan ook een einddatum.

We willen in februari/maart een inloopinformatieavond
organiseren om informatie over het vullen van de kruip
ruimtes te geven. Die avond herhalen we verderop in het
jaar nog minstens één keer voor die adressen die dán
aan de beurt zijn. Ook volgt na de zomer een inloopinformatieavond voor het werk aan de straten en het riool. Ook
die informatie zal per deel van de wijk herhaald worden.

Inloopuur
Vanaf 8 januari 2019 is er elke dinsdagochtend een
inloopuur. Dat is van 9 tot 10 uur, in de dependance
van ’t Prisma op de Heersdijk 15.

Voor alle duidelijkheid: de bouwers en ontwikkelaars zijn
verantwoordelijk voor de verzakkingen op de terreinen
waarop de woningen staan.

Werk van Stedin
Heersdijk 15, Basisschool ’t Prisma

Voor meer informatie
zie de website www.rotterdam.nl/aanpaktussenwater
of mail: tussenwater@rotterdam.nl.
Of bel met Sjoerd Ennenga: 06 53802828.
Voor een vraag aan bewoners uit de Klankbordgroep,
mail met infotussenwater@gmail.com

18/1027984 AS18/18752

Stedin is de afgelopen maanden op een aantal plaatsen
in de wijk bezig geweest. Dat werk had te maken met
storingen in de gas- en elektriciteitsleidingen en niet met
de aanpak van de verzakkingen. Stedin heeft bij het
herstelwerk wel rekening gehouden met de aanstaande
werkzaamheden.

