December 2018
Met deze nieuwsbrief informeren
wij u over het plaatsen van
weerbaarheidsmaatregelen
op de Meent.

Weerbaarheidsmaatregelen
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.
Daarom gaat 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 paaltjes,
zitbanken, plantenbakken, fietsbeugels en terrashekken. Door het toepassen van deze maatregelen blijven de straten
aantrekkelijk en houden ze een open karakter, maar worden ze wel weerbaarder.

Werkzaamheden
De werkzaamheden beginnen vanaf 7 januari 2019 en zullen, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, waar we 1 april
als einddatum aangaven, voor 20 april zijn afgerond. Om ervoor te zorgen dat ondernemers met terrassen geen last hebben
van de werkzaamheden ná de start van het terrasseizoen (op 1 april), plaatsen we de weerbaarheidsmaatregelen eerst
in alle gedeelten van de Meent waar terrassen staan. De planning is uiteraard onder voorbehoud van onvoorziene
(weers)omstandigheden. Dit zijn de uitgangspunten die we hanteren:
– de woningen, winkels en horeca zijn altijd bereikbaar;
– we werken steeds in een deel van de straat, zodat de rest van de straat zo min mogelijk overlast heeft;
– we werken zoveel mogelijk vanaf het trottoir, zodat er zo min mogelijk overlast voor het verkeer op straat is;
– horecaondernemers zullen tijdens een korte periode hun terras (gedeeltelijk) weg moeten halen zodat we
de beschermende elementen kunnen plaatsen;
– voor de hulpdiensten is altijd een route beschikbaar;
– voor bijzondere omstandigheden, zoals verhuizingen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zoeken dan
naar een passende oplossing.

Planning
Alle werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur op doordeweekse dagen. Als er uitzonderingen zijn,
dan geven we dit van tevoren aan.
Wanneer

Waar

7 t/m 18 jan.

Tussen Rodezand en Haagseveer / Westewagenstraat

21 jan. t/m 1 feb.

Tussen Haagseveer / Westewagenstraat en Delftsevaart

4 t/m 8 feb.

Tussen Delftsevaart en Oppert

11 t/m 22 feb.

Tussen Oppert en Binnenrotte (centrumzijde)

25 feb. t/m 1 mrt.

Binnenrotte

4 t/m 15 mrt.

Tussen Binnenrotte (oostzijde) en Botersloot

18 t/m 22 mrt.

Tussen Botersloot en Pannekoekstraat

25 mrt. t/m 5 apr.

Tussen Pannekoekstraat en Goudsesingel

8 t/m 19 apr.

Tussen Coolsingel en Rodezand

Informatie
Wilt u alles weten over de voortgang van het project? Volg ons dan via:
@RdamBinnenstad
/rdambinnenstad
www.rotterdam.nl/weerbaarheid
Heeft u dringende vragen of klachten? Neem dan contact op met Vick van der Put, omgevingsmanager van de gemeente
Rotterdam via 06 48568293 en v.vanderput@rotterdam.nl.

Digitale nieuwsbrief
Wilt u deze nieuwsbrief ook digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar Vick van der Put onder vermelding van
‘Nieuwsbrief Meent’.

Spreekuur
Heeft u vragen? Dan kunt u ook langskomen tijdens het spreekuur dat vanaf 8 januari 2019
elke dinsdag plaatsvindt in Het Timmerhuis (Halvemaanpassage 1), in de wachtruimte links
naast de informatiebalie.

