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Aan de bewoners / ondernemers van dit pand

Geachte heer, mevrouw
Rotterdam is een aantrekkelijke en toegankelijke stad met verschillende uitgaansgebieden en
grote evenementen waar veel publiek op af komt. Helaas moet ook Rotterdam, door de
aanslagen van de afgelopen jaren in verschillende Europese steden, extra alert zijn op locaties
waar veel mensen bijeenkomen.
Zoals u weet wil de gemeente Rotterdam op de Meent en de Witte de Withstraat preventieve
veiligheidsmaatregelen nemen die de weerbaarheid van deze straten zullen verhogen. Zo
komen er verzwaarde en in de grond verankerde bloembakken, fietsenrekken en paaltjes.
In januari van dit jaar hebben we een aantal varianten van deze maatregelen gepresenteerd
tijdens een informatiebijeenkomst. De verwachting was toen dat we in maart zouden kunnen
starten met de werkzaamheden. Die planning gaan we niet halen. Het uitwerken van de
ontwerpen en de inpassing daarvan in de straat blijkt nog ingewikkelder dan we al dachten. In
de ontwerpen staan twee zaken centraal: de weerbaarheid van de straat moet worden
verhoogd én het moet passen in het straatbeeld en de Rotterdamse Stijl. Op die manier blijft
de straat aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
Nieuwe planning
Voor de zomer van 2018 neemt het college van burgemeester en wethouders een definitief
besluit over het ontwerp voor de weerbaarheidsmaatregelen op de Witte de Withstraat.
Daarna organiseren we weer een bijeenkomst om bewoners en ondernemers te informeren
over de uitvoering van dit besluit. Bij een positief besluit beginnen we in het najaar, na afloop
van het terrasseizoen, met het aanbrengen van de maatregelen.
De tijdelijke maatregelen, die vorig jaar zijn genomen, zoals de grote plantenbakken, blijven
staan. Op een aantal plekken zijn de bakken verplaatst.
Terrasvlonders
In januari hebben we u ook een aantal voorstellen voor de terrasvlonders voorgelegd. Omdat
de planning niet gehaald wordt, verandert er komend seizoen nog niets aan de mogelijkheden
voor terrasvlonders. Als ondernemer kunt u deze volgens de reguliere procedure aanvragen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.rotterdam.nl/werken-leren/horeca/.
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Informatie
We informeren u uiteraard zodra het collegebesluit is genomen. Op dat moment is ook de
planning van de werkzaamheden definitief. Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met
Romy Rijkeboer van de gemeente Rotterdam via rs.rijkeboer@rotterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Klaassen
Projectmanager preventieve veiligheidsmaatregelen
Meent en Witte de Withstraat

